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Методологія дослідження. При написанні статті використовувались наступні методи: 

теоретичного узагальнення – при дослідженні існуючих підходів до визначення сутності,  

структури і різновидів управлінських інновацій; наукового узагальнення, систематизації, ана-

лізу й синтезу – при окресленні можливостей та шляхів застосування управлінських інновацій 

в управлінні диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств  в  умовах неотехноло-

гічного відтворення; декомпозиції та структурно-логічного аналізу – при розробленні підходу 

щодо формування й поширення управлінських інновацій на основі крос-функціональних біз-

нес-процесів. 

Результати. Розглянуто сутність, види та структуру управлінських інновацій. Дослід-

жено умови, передумови, переваги та труднощі при розробленні й  впровадженні  управлін-

ських інновацій на сучасних підприємствах. Визначено місце управлінських інновацій в уп-

равлінні розвитком підприємства. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання 

управлінських інновацій при управлінні диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підпри-

ємств як одного із основних стимулів його забезпечення. Визначено, що управлінські інновації 

забезпечують процес безперервних новацій, які за рахунок створення довгострокових конку-

рентних переваг підприємств сприяють ефективності їх диверсифікаційно-інтеграційного     

розвитку в умовах неотехнологічного відтворення. 

Новизна. Запропоновано підхід щодо формування й поширення управлінських іннова-

цій на основі крос-функціональних бізнес-процесів, спрямованих на створення ефекту  необ-

хідного для забезпечення диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємств в умовах 

неотехнологічного відтворення на основі генерування знань з різних наук. 

Практична значущість. Результати дослідження будуть корисними для підприємств 

при формуванні відповідних управлінських впливів та  управлінських ефектів, які набувають 

особливого значення для оперативного прийняття результативних управлінських рішень за-

безпечення ефективності диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємств в умовах 

неотехнологічного відтворення. 
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Постановка проблеми. В сучасних 

умовах господарювання, які характеризу-

ються високим  рівнем  невизначеності, ак-

тивними процесами глобалізації, значною ін-

форматизацією економіки, орієнтацією біз-

несу на вимоги клієнтів, а також зміною па-

радигми управління, підприємства змушені 

шукати нові способи досягнення конкурент-

них переваг та забезпечення ефективності ді-

яльності. Імперативною основою такого по-

шуку є управлінські інновації як крос-функ-

ціональний генератор формування  нових ве-

кторів розвитку підприємства, оптимальних 
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джерел домінантних змін їх середовищ і за-

безпечення ефективного функціонування 

підприємств в умовах, що утворилися. 

Ефективним напрямком розвитку для 

сучасних підприємств в умовах швидкого  

розвитку техніки, науки, поширення інфор-

мації тощо є диверсифікаційно-інтеграцій-

ний розвиток, який за рахунок раціонального 

виділення у структурі підприємства (за допо-

могою власних та залучених на вигідних 

умовах зусиль) спеціалізованих бізнес оди-

ниць та оптимального встановлення взає-

мозв’язків між їх структурними елементами 

забезпечить підприємству можливість адек-

ватно, оперативно реагувати на зміни потреб, 

появу інновацій, максимально забезпечувати 

належне виконання певних бізнес процесів 

різних бізнес одиниць шляхом взаємозабез-

печення одне одного результатами власної 

діяльності,  створювати вагомі довгострокові 

конкурентні переваги тощо. Отже, основною 

перевагою такого напрямку розвитку є мак-

симальне нарощення ефекту взаємодії бізнес 

одиниць різних господарських структур че-

рез результативне підсилення реалізації їх 

одних бізнес процесів елементами інших, для 

переведення якого (ефекту) у довгострокову 

конкурентну перевагу необхідним є застосу-

вання відповідних управлінський інновацій 

забезпечення ефективного виконання бізнес 

процесів різних напрямів та рівнів управ-

ління (крос-функціональних бізнес проце-

сів). 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. На сучасному етапі розвитку національ-

ної економіки взагалі та на рівні підприємств 

як її основної ланки широкого поширення на-

бувають дослідження, які стосуються роз-

гляду сутності, необхідності та особливостей 

використання, підходів до формування, ос-

новних складових та видів управлінських 

інновацій. Зокрема, даним питанням присвя-

чено роботи таких науковців: А. Г. Бистрова 

[1], Н. Давлєтбаєвої [2], М. І. Дяченка [3], А. 

П. Левитської [5], Ю. Г. Мислякова [7], С. А. 

Мушникової [8], Л. П. Прокопишин [9], Ю. 

Г. Пухальського [10], І. О. Солов’ян [11],  І. 

П. Федорка [12], М. Н. Чечуріної [13], З. Я. 

Шацької [14] тощо. 

Однак, кожен із науковців описує сут-

ність і розкриває можливість використання 

управлінських інновацій до вирішення кон-

кретних фрагментарних проблем, серед яких, 

відсутні дослідження щодо розроблення і ви-

користання управлінських інновацій при уп-

равлінні диверсифікаційно-інтеграційним 

розвитком підприємств в умовах неотехно-

логічного відтворення. 

Формулювання мети статті. Метою 

статті є формування наукового підходу щодо 

розроблення і поширення управлінських 

інновацій на основі крос-функціональних   

бізнес процесів в управління диверсифіка-

ційно-інтеграційним розвитком підприємств 

при неотехнологічному відтворенні. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Під терміном «управлінська іннова-

ція» в широкому розумінні розуміють нову 

систему організації управління, нову управ-

лінську технологію, або новий бізнес процес 

[6].  

Для уточнення сутності управлінської 

інновації та визначення можливості її засто-

сування при управлінні диверсифікаційно-

інтеграційним розвитком підприємства варто 

дослідити сфери застосування, розкрити 

зміст використовуваних видів та труднощі 

використання управлінських інновацій у ді-

яльності вітчизняних підприємств.  

На рис. 1 подано види управлінських 

інновацій за різними класифікаційними озна-

ками.  

Кожна із запропонованих класифіка-

ційних ознак дозволяє визначити специфіку 

управлінських інновацій із певної сторони, 

відповідно, різні їх види просто комплексно 

доповнюють та окреслюють  можливі на-

прямки застосування та варіанти прояву. На-

приклад, за класифікаційною ознакою «за 

сприйняттям» можливе виділення двох видів 

управлінської  інновації:  вимушені; ініціа-

тивні. 

Вимушені (нормативні) управлінські 

інновації присутні у діяльності кожного під-

приємства, оскільки, стосуються прийняття 

відповідного рішення щодо ліквідації про-

блем, які виникають при здійсненні основних 

видів його діяльності. Відповідно, такі 

управлінські інновації залежно  від  можли-

вості уникнення чи перенесення їх здій-

снення, а також черговості та історичності їх 

виникнення можна розділити на безваріантні 

та варіантні.  В свою чергу, безваріантні  

управ-лінські інновації не мають творчого 
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характеру і вони нічим практично не відріз-

няються від інших управлінських рішень. Ва-

ріантні управлінські інновації характеризу-

ються   певним рівнем творчості, однак, для 

їх реалізації також зазвичай використовують 

готові приклади, аналоги, методики тощо і 

лише частково доповнюють власними да-

ними. Тобто, вимушені управлінські іннова-

ції не є радикальними, в основному вони при-

сутні на усіх без винятку підприємствах і 

тому, на нашу думку, їх не варто розглядати 

окремо, а лише як основу (базу) формування 

управлінської інновації, доповнюючи її ініці-

ативними елементами [4]. 

 

Види управлінських інновацій

За сприйняттям
вимушені

ініціативні

варіантні

безваріантні

За сферами 

застосування

економічна

соціальна

юридична

організаційна

За рівнем 

організації

ведення підприємницької діяльності

організації робочих місць

організації зовнішніх звязків

З точки зору 

функцій 

менеджменту

в організувнні

в плануванні

в контролюванні

в регулюванні

в мотивуванні

Залежно від 

об’єкта 

впровадження

виробництво

постачання

збут

персонал

фінанси

техніко-технологічна

 
 

Рис. 1. Види управлінських інновацій 

 

Аналогічно, що стосується критеріїв 

«за рівнем організації», «з точки зору функ-

цій управління», «залежно від об’єкта впро-

вадження», «за сферами застосування» ко-

жен вид управлінської інновації виступає 

складовою частиною відповідно структури, 

діяльності підприємства, процесу управ-

ління, яка проявляється у більшій чи меншій 

мірі у всіх його бізнес процесах та спрямо-

вана на їх максимальну взаємодію для досяг-

нення потрібного ефекту, що забезпечить 

підприємству довгострокову конкурентну 
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перевагу на ринку в умовах неотехнологіч-

ного відтворення.  

Отже, сукупність застосовуваних 

управлінських інновацій для реалізації конк-

ретних бізнес процесів дозволить максима-

льно пов’язати зусилля реалізації окремих із 

них, підвищивши,  тим самим, їх  результа-

тивність.  

Для ефективності і практичної значу-

щості, формування управлінських інновацій 

доцільно здійснювати із максимальною мож-

ливістю ліквідації наявних труднощів їх 

впровадження на підприємствах: 

– відсутність з боку керівництва розу-

міння необхідності витрачання часу, коштів і 

ресурсів на формування та стимулювання 

управлінських інновацій; 

– недостатня мотивація працівників 

генерування ними управлінських (креатив-

них) ідей; 

– неточна обґрунтованість зв’язку між 

управлінськими інноваціями та результатами 

діяльності підприємства; 

– відсутність відповідних видів та об-

сягів ресурсів необхідних для формування 

управлінських інновацій; 

– слабе використання на підприєм-

ствах фахівців з сфери менеджменту; 

– низький рівень кваліфікації, компе-

тенції, наявності необхідних знань, вмінь 

працівників; 

– опір змінам; 

– низький рівень поінформованості 

щодо ефективних нововведень у сфері управ-

ління; 

– високий рівень ризику реалізації 

управлінських інновацій через складність їх 

оцінки. 

З метою оптимізації тактичних дій в  

рамках формування управлінських інновацій 

пропонуємо графічне зображення (рис.2) і 

системне відображення (1–4) впливу управ-

лінських інновацій на прийняття управлін-

ських рішень щодо реалізації бізнес процесів 

різних бізнес одиниць, і рівня отриманого, 

при цьому, ефекту спрямованого на забезпе-

чення, окрім, результативності бізнес проце-

сів, ще й певну їх ефективність, яка відобра-

жає нові або додаткові властивості (характе-

ристики) наявних ефектів, що забезпечують 

підприємству стійкість до  умов нетехноло-

гічного відтворення, оскільки, впливають на 

трансформаційні процеси в економічній сис-

темі. 

Формування ефекту без застосування 

управлінських інновацій відбувається за    

формулою 1: 

 

 ЕА= {Уе(Ув, Уф)|Рб.п.1.1 ∩ Рб.п.1.2 ∩ Рб.п.1.𝑁},    (1) 

 

де ЕА – ефект А; Уе – управлінські ефекти; Ув 

– управлінські впливи; Уф – управлінські   

функції; Рб.п.1.1 – реалізація бізнес процесу 1 

першої бізнес одиниці. 

Управлінська результативність у да-

ному випадку визначається за формулою 2: 

 

 Ур = ∑ Еі𝑗
𝑗
і=1 , де                                        (2) 

 

j – кількість можливих  ефектів; Ур – управ-

лінська результативність;  
Формування ефекту із застосуванням 

управлінських інновацій відбувається за    

формулою 3: 

 
 ЕАі= 

{Уе(Ув, Уф, Уі)|Рб.п.1.1 ∩ Рб.п.1.2 ∩ Рб.п.2.1 ∩ Рб.п.2.2 ∩ Рб.п.𝑁.𝑁} 

 

де Уі – управлінська інновація; ЕА – ефект А 

з додатковими характеристиками, які переви-

щують базову потребу (ціль) і необхідні для 

ефективного розвитку в умовах неотехноло-

гічного відтворення. 

При чому, взаємопроникаюча результа-

тивність реалізації бізнес процесів між собою 

з використанням управлінських інновацій за-

безпечує доповнення загальної результатив-

ності підприємства певним рівнем ефектив-

ності, необхідної для його  успішного  роз-

витку в умовах неотехнологічного відтво-

рення, що показує рівність 4. 
 

 ЕАі ∩ ЕБ ∩ ЕВ ∩ ЕГі = Ур ∪ Уеф , де             (4) 
 

Уеф – управлінська ефективність. 

Формування ефектів без використання 

управлінських інновацій відбувається за ра-

хунок прийняття ефективних управлінських 

рішень щодо результативного здійснення    

бізнес процесів у межах окремих бізнес оди-

ниць, оскільки, бізнес одиниця – це окремий 

самостійний підрозділ із власною стратегією 

розвитку, ринком збуту, видом продукції, фі-

нансовими та інвестиційними можливостями 

тощо.
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Рис. 2. Просторово-динамічна модель побудови системи управлінських інновацій 

 

Ефект, у випадку, використання управ-

лінських інновацій підвищується, залежно 

від їх спрямованості, набуваючи певних рис 

технологічності, креативності, унікальності 

тощо. Зумовлена поява нового ефекту раціо-

нальними ідеями, які сформовані вимогами 

створених на підприємстві управлінських 

ефектів шляхом реалізації певних управлін-

ських впливів з врахуванням відповідних  

функцій управління та наявними перспек-

тивними пропозиціями на ринку, новими    

суспільними поглядами на певні речі тощо. 

Тобто, управлінська інновація являє собою 

сукупність вимушених та креативних ідей 

щодо реалізації відповідних бізнес процесів 

для досягнення певного інноваційного      

ефекту та вирішення конкретних проблем в 

процесі діяльності підприємства в умовах 

неотехнологічного відтворення. 

Отже, використання управлінських 

інновацій необхідне для того, щоб злагодити 

роботу і ефективно налаштувати взаємодію 

бізнес одиниць підприємства через оптиміза-

цію взаємозв’язків між їх бізнес процесами 

спрямовану на підвищення результативності 

бізнес процесів, бізнес одиниць, всього під-

приємства. 

Диверсифікаційно-інтеграційний роз-

виток як і будь-який інший вид розвитку 

може здійснюватися за наступними сценарі-

ями: оптимістичним; реалістичним; песиміс-

тичним. Для забезпечення ефективності роз-

витку по кожному із цих сценаріїв необхідна 

різна сукупність управлінських інновацій, 

яка включає найбільш вагомі і доцільні для 

досягнення бажаних результатів управлін-

ські заходи підтримання на належному рівні 

окремих складових діяльності підприємства. 
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В таблиці 1 подано примірні домінанти 

в межах конкретних типів управлінських 

інновацій необхідні для забезпечення бажа-

ного ефекту по кожному сценарію диверси-

фікаційно-інтеграційного розвитку для ство-

рення належних переваг ефективнго довго-

строкового функціонування підприємства в 

умовах неотехнологічного відтворення. 

 

Таблиця 1 

Визначення типів управлінських інновацій залежно сценаріїв диверсифікаційно-інте-

граційного розвитку підприємств 
Сценарії диверсифікаційно-

інтеграційного розвитку під-

приємств 

Домінюючий вектор забезпечення  необ-

хідного ефекту 

Тип управлінської 

інновації 

Песимістичний – оптимізація виробничого процесу; 

– реінженіринг бізнес процесів; 

– ефективне управління часом; 

– ощадне управління витратами; 

– ефективна робота з стейкхолдерами 

Покращуюча  управ-

лінська інновація 

Реалістичний – впровадження інформаційних техноло-

гій; 

– тотальне управління допоміжними слу-

жбами; 

– ефективна організація забезпечення 

стратегічного управління 

Традиційна управлін-

ська інновація 

Оптимістичний – стимулювання зовнішніх партнерів; 

– активізація наукових розробок; 

– організаційно-структурна перебудова 

Креативна управлін-

ська інновація 

 
Підсумовуюче  вищевикладене,  до-

цільно управлінську інновацію трактувати як  

креатив-комплекс ініціативних (відомих та 

оригінальних) ідей та заходів забезпечення 

раціоналізації бізнес процесів підприємства 

усіх напрямків та рівня діяльності з техноло-

гічного, організаційного та економічного ас-

пектів, спрямованих на максимальну резуль-

тативність їх здійснення, забезпечивши, тим 

самим, максимальний додатковий ефект для 

стратегічного розвитку підприємства в су-

часних неотехнологічних умовах функціону-

вання.  

Висновки. Конкретизація видів, під-

твердження об’єктивної доцільності та необ-

хідності побудови системи управлінських 

інновацій в загальній      системі управління, 

особливості впровадження оперативного та 

тактичного характеру управлінських іннова-

цій у діяльність вітчизняних підприємств   

дозволило уточнити сутність, окреслити пе-

реваги, можливості і етапи їх застосування 

для ефективного диверсифікаційно-інтегра-

ційного розвитку підприємств в умовах нео-

технологічного відтворення.  

Проведені дослідження і подані реко-

мендації щодо формування та використання 

управлінських інновацій для забезпечення 

належного рівня розвитку підприємства в 

умовах неотехнологічного відтворення       

дозволили встановити, що ефективна сис-

тема управління диверсифікаційно-інтегра-

ційним розвитком сучасних підприємств по-

винна складатися із взаємопов’язаних базо-

вої (вимушеної, нормативної) та інновацій-

ної управлінських систем, пов’язаних управ-

лінськими інноваціями, сформованими на ос-

нові крос-функціональних бізнес процесів 

підприємства. 
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КРОСС-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК  

ОСНОВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В РАКУРСЕ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В. В. Прохорова, д. э. н., профессор, Украинская инженерно-педагогическая академия, 

Х. Я. Залуцкая, к. э. н., доцент, Национальный университет «Львовская политехника»  

 

Методология исследования. При написании статьи использовались следующие ме-

тоды: теоретического обобщения – при исследовании существующих подходов к определе-

нию сущности, структуры и видов управленческих инноваций; научного обобщения, система-

тизации, анализа и синтеза – при характеристике возможностей и путей применения управле-

нческих инноваций в управлении диверсификационно-интеграционным развитием предприя-

тий в условиях неотехнологического  воспроизводства; декомпозиции и структурно-логичес-

кого анализа – при разработке подхода по формированию и распространению управленческих 

инноваций на основе кросс-функциональных бизнес-процессов. 

Результаты. Рассмотрены сущность, виды и структура управленческих инноваций. 

Исследованы условия, предпосылки, преимущества и трудности при разработке и внедрении 

управленческих инноваций на современных предприятиях. Определено место управленческих 

инноваций в управлении развитием предприятия. Обоснована целесообразность и необходи-

мость использования управленческих инноваций при управлении диверсификационно-инте-

грационным развитием предприятий как одного из основных стимулов его обеспечения. Опре-

делено, что управленческие инновации обеспечивают процесс непрерывных новшеств, ко-

торые за счет создания долгосрочных конкурентных преимуществ предприятий способствуют 

эффективности их диверсификационно-интеграционного развития в условиях неотехнологи-

ческого воспроизводства. 

Новизна. Предложен подход к формированию и распространению управленческих ин-

новаций на основе кросс-функциональных бизнес-процессов, направленных на создание эф-

фекта необходимого для обеспечения диверсификационно-интеграционного развития пред-

приятий в условиях неотехнологического воспроизводства на основе генерирования знаний из 

разных наук. 

Практическая значимость. Результаты исследования будут полезными для предпри-

ятий при формировании соответствующих управленческих воздействий и управленческих эф-

фектов, которые приобретают особое значение для оперативного принятия результативных 

управленческих решений обеспечения эффективности диверсификационно-интеграционного 

развития предприятий в условиях неотехнологического воспроизводства. 

Ключевые слова: управленческая инновация, диверсификационно-интеграционное   

развитие, неотехнологическое воспроизводство, вынужденные управленческие инновации, 

инициативные управленческие инновации, управляющее воздействие, управленческие эф-
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Methods. The following methods were used: theoretical generalization – in the study of 

existing approaches to defining the nature, structure and types of management innovations; scientific 

generalization, systematization, analysis and synthesis – in outlining the possibilities and ways of 

applying managerial innovations in the management of diversification and integration development 

of enterprises in terms of neotechnological reproduction; decomposition and structural-logical 

analysis – in developing an approach to the formation and dissemination of managerial innovations 

based on cross-functional business processes. 
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Results. The essence, types and structure of managerial innovations are considered. The 

conditions, prerequisites, advantages and difficulties in the development and implementation of 

management innovations in modern enterprises are studied. The place of managerial innovations in 

the management of enterprise development is determined. The expediency and necessity of using 

managerial innovations in the management of diversification and integration development of 

enterprises as one of the main incentives for its provision are substantiated. It is determined that 

managerial innovations provide a process of continuous innovations, which by creating long-term 

competitive advantages of enterprises contribute to the effectiveness of their diversification and 

integration development in terms of neotechnological reproduction. 

Novelty. There is offered an approach to the formation and dissemination of managerial 

innovations based on cross-functional business processes aimed at creating the effect necessary to 

ensure the diversification and integration development of enterprises in terms of neotechnological 

reproduction based on the generation of knowledge from various sciences. 

Practical value. The results of the study will be useful for enterprises in the formation of 

appropriate management influences and management effects, which are of particular importance for 

the rapid adoption of effective management decisions to ensure the effectiveness of diversification 

and integration development of enterprises in neotechnological reproduction. 

Keywords: managerial innovation, diversification and integration development, 

neotechnological reproduction, forced managerial innovations, initiative managerial innovations, 

managerial influence, managerial effects, cumulation, knowledge generation, creative complex of 

initiative ideas, cross-functional business processes. 
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