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Метою статті є формування структурних трансформацій як пріоритетного вектора розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних під-
приємств. У роботі за результатами проведеного дослідження виявлено, що управління знаннями завжди було невід’ємним елементом якісного 
стратегічного управління. Підприємства повинні ініціювати інноваційні проекти управління знаннями, щоб знайти засоби пошуку, інтерпрета-
ції, організації, поширення та використання отриманих інтелектуально-креативно-інноваційних знань. Доведено, що інноваційний потенціал 
машинобудівних підприємств включає не тільки потенційні можливості економічно-організаційної системи, але і ступінь залучення інноваційних 
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складовою інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства. Завдяки ефективній реалізації механізму передачі технологій машинобудів-
ні підприємства зможуть активізувати процеси впровадження та освоєння наукоємних розробок у виробничій діяльності й отримати додаткові 
конкурентні переваги. Розроблено процес формування трансферу технологій і запропоновано методику визначення процесу інноваційності на 
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Колещук О. Я. Структурные трансформации как приоритетный вектор развития инновационного потенциала  
машиностроительных предприятий

Целью статьи является формирование структурных трансформаций как приоритетного вектора развития инновационного потенциала ма-
шиностроительных предприятий. В работе по результатам проведенного исследования выявлено, что управление знаниями всегда было не-
отъемлемым элементом качественного стратегического управления. Предприятия должны инициировать инновационные проекты управления 
знаниями, чтобы найти средства поиска, интерпретации, организации, распространения и использования полученных интеллектуально-креа-
тивно-инновационных знаний. Доказано, что инновационный потенциал машиностроительных предприятий включает не только потенциаль-
ные возможности экономической организационной системы, но и степень привлечения инновационных технологий в их деятельность, а также 
способствует росту уровня развития предприятий. Определено, что трансфер технологий является стратегически значимой составляющей 
инновационного потенциала машиностроительного предприятия. Благодаря эффективной реализации механизма передачи технологий маши-
ностроительные предприятия смогут активизировать процессы внедрения и освоения наукоемких разработок в производственной деятель-
ности и получить дополнительные конкурентные преимущества. Разработан процесс формирования трансфера технологий и предложена 
методика определения процесса инновационности на отечественных машиностроительных предприятиях с помощью трансфера технологий.
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Koleshchuk O. Ya. Structural Transformations as a Priority Vector for the Development of Innovative Potential of Machine-Building Enterprises
The article is aimed at forming structural transformations as a priority vector for development of the innovative potential of machine-building enterprises. 
The publication, upon the results of a carried out research, identifies that knowledge management has always been an integral part of quality strategic man-
agement. Enterprises must initiate innovative knowledge management projects to search ways to find, interpret, organize, spread and use the intellectually-
creatively-innovative knowledge they have gained. It is proved that the innovative potential of machine-building enterprises includes not only the potential ca-
pabilities of an economic organizational system, but also the degree of attracting innovative technologies to their activities, as well as contributes to the growth 
of the the level of enterprises development. It is defined that the transfer of technologies is a strategically significant component of the innovative potential of 
a machine-building enterprise. Through the effective implementation of the technology transfer mechanism, machine-building enterprises will be able to step 
up the implementation and development of knowledge-intensive developments in the production activities and gain additional competitive advantages. The 
process of forming the transfer of technologies has been developed and a methodology of defining the process of innovativeness in domestic machine-building 
enterprises with the help of technology transfer has been proposed.
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Економіка знань на сьогоднішній день перетво-
рює інтелектуальний капітал в основне джере-
ло конкурентоспроможності. Фактично управ-

ління знаннями завжди було невід’ємним елементом 
якісного стратегічного управління: процес завершен-
ня інноваційного проєкту та отримання максималь-
ної користі зі зробленого. Управління знаннями до-
зволяє активізувати трансфер технологій учасників 
процесу інноваційності, вчитися на успіхах і невда-
чах, що сприяє в цілому підвищенню ефективності 
стратегічного управління інноваційністю машинобу-
дівних підприємств.

Аналіз різних точок зору на проблему управлін-
ня та ефективного використання знань дозволяє ви-
значити це явище як поєднання стратегії та тактики, 
що дозволяє на систематичній основі створювати та 
поширювати знання і компетенції. 

Дослідження показують, що індивіди з креатив-
ним мисленням більш успішні у вирішенні творчих 
інноваційних завдань. Підприємства повинні ініцію-
вати інноваційні проєкти управління знаннями, щоб 
знайти засоби пошуку, інтерпретації, організації, по-
ширення та використання отриманих інтелектуаль-
но-креативно-інноваційних знань.

Трансфер технологій є стратегічно значущою 
складовою процесу інноваційності. Завдяки ефек-
тивній реалізації механізму передачі технологій ма-
шинобудівні підприємства зможуть активізувати 
процеси впровадження та освоєння наукоємних роз-
робок у виробничій діяльності й отримати додаткові 
конкурентні переваги. Дослідження процесу техно-
логічного трансферу необхідно для оцінки переваг, 
отриманих у результаті передачі технології, і засобів 
досягнення даних переваг.
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Питаннями реалізації структурними трансфор-
маціями, як головного елементу процесу інновацій-
ності, займались такі науковці, як: О. Ф. Андросова, 
А. В. Череп [1], Т. О. Зінчук, К. М. Кащук [3], Р. П. Ко-
заченко [4], Н. Л. Кузьмінська [5], В. В. Прохорова,  
В. М. Проценко, В. І. Чобіток [6; 7], П. В. Свідерський 
[7], І. В. Родіонова [8], Г. О. Соколюк [9], А. М. Штан-
грет [10] та інші. 

Проте питання формування структурних транс-
формацій як пріоритетного вектора розвитку іннова-
ційного потенціалу машинобудівних підприємств є до-
сить актуальним і вимагає подальшого дослідження.

Метою статті є визначення особливостей про-
цесів формування структурних трансформацій як 
пріоритетного вектора розвитку інноваційного по-
тенціалу машинобудівних підприємств.

Конкурентною перевагою нашої країни є уні-
кальний науково-технічний та освітній по-
тенціал, який необхідно ефективно викорис-

товувати для входження в міжнародну систему про-
гресивних виробництв. Успішне вирішення проблеми 
впровадження інноваційності можливе тільки при 
організації ефективного стратегічного управління ін-
новаційністю вітчизняних машинобудівних підпри-
ємств. У зв’язку з цим необхідно розробляти концеп-
ції інноваційності машинобудівних підприємств, в 
яких будуть формуватися стратегічні напрями, умови 
та механізми їх розвитку. 

Обов’язковим є проведення аналізу оцінки рів-
ня інноваційної рефлексії, у результаті якого має бути 
виявлена ступінь готовності машинобудівного під-
приємства до впровадження процесу інноваційності. 

Рівень впровадження інноваційності характе-
ризується рівнем розвитку інноваційного потенціа-
лу машинобудівних підприємств, а саме: готовність 
економічно-організаційної системи виконувати за-
вдання, що забезпечують досягнення поставлених 
інтелектуально-креативно-інноваційних цілей або 
програм стратегічних змін [2]. 

Інноваційний потенціал машинобудівних під-
приємств включає не тільки потенційні можливості 
економічно-організаційної системи, але і ступінь за-
лучення інноваційних технологій в їх діяльність та 
сприяє зростанню рівня розвитку підприємств. 

Процес інноваційності включає в себе: науково-
дослідні роботи, дослідно-конструкторські розроб-
ки, випуск дослідних партій, масове виробництво та 
реалізацію інтелектуально-креативно-інноваційної 
продукції. Для підтримки безперервності процесу ін - 
новаційності важливо, щоб ресурси, що вивільняють-
ся після закінчення чергової стадії, були доступні для 
використання в наступній. Цей процес перетікання 
ресурсів у рамках інноваційності є трансфером тех-
нологій, що представляє одну з основних складових 
сучасних бізнес-моделей. 

Якщо оцінити не тільки ресурсну складову 
машинобудівного підприємства, а й ефективність 
процесу перетікання ресурсів у рамках процесу ін-
новаційності, є можливість визначити ефективність 
трансферу технологій. Процес формування трансфе-
ру технологій наведено на рис. 1.

Ефект від процесу інноваційності на вітчизня-
них машинобудівних підприємствах майже не поміт-
ний, відсутні органічні, постійні та насичені контакти 
між наукою, освітою і бізнесом, адже для вирішення 
цих проблем необхідні значні ресурсні витрати (ма-
теріально-технічні, технологічні, організаційні, ін-
формаційні, фінансові та ін.).

Результати інтелектуально-креативно-іннова-
ційної діяльності та розвиток інфраструктури 
підтримки процесу інноваційності на вітчиз-

няних машинобудівних підприємствах можуть бути 
описані деякою функцією Ιp, що представляє собою 
інноваційний потенціал економічної системи – міру 
її готовності виконати завдання, що забезпечують до-
сягнення поставлених інноваційних цілей. 

Загальна ефективність системи можна охарак-
теризувати показником інноваційності:

           In = k ⋅ Ip,  (1)
де     k – динамічний індекс, що характеризує ефектив-
ність трансферу інноваційних технологій;

Ιp – рівень інноваційного потенціалу машино-
будівних підприємств (інноваційна рефлексія), що 
характеризує наявність ресурсів для здійснення про-
цесу інноваційності.

Формула (1) показує важливість динамічної 
складової k, бо навіть при високому інноваційному 
потенціалі (наявності великого числа науково-тех-
нічних розробок, наявності технопарку тощо) процес 
інноваційності може бути практично нульовим через 
низьку динаміку просування результатів наукових 
досліджень до кінцевого інноваційного продукту.

Запропонована методика включає етапи, наве-
дені на рис. 2.

Перевагою даної методики є наведення показ-
ників інноваційного потенціалу (інноваційної реф-
лексії) машинобудівних підприємств до єдиної без-
розмірної шкали. 

Для створення механізму оптимальної взаємодії 
організацій слід визначити параметри моделювання, 
що дозволяють найбільш ефективним чином реалізу-
вати процес трансферу технологій. Особливість да-
них параметрів полягає в тому, що при їх визначенні 
доцільно враховувати цілі та завдання кожного з учас-
ників процесу формування трансферу технологій.

Особливе значення у здійсненні ефективної пе-
редачі технологій мають механізми, що дозволяють 
інтегрувати дії учасників процесу інноваційності та 
підвищити їх ефективність.



Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	ІН
Н

О
ВА

Ц
ІЙ

Н
І П

РО
Ц

ЕС
И

65БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2020
www.business-inform.net

Зміст трансферу технологій

передача патентів і ліцензій на інтелектуально-креативно-інноваційні винаходи 

передача організаційно-технологічної документації

передача супутніх технологічних відомостей

інформаційний обмін

інжиніринг

інтелектуально-креативно-інноваційні дослідження та розробки в ході обміну
вченими та експертами

проведення спільних інтелектуально-креативно-інноваційних досліджень і розробок 

організація спільного виробництва

       

    

Зовнішній
трансфер

Внутрішній
трансфер

Квазівнутрішній
трансфер

Ф
О
Р
М
И

Регіональний 

Тематичний 

Міжнародний 
Р
І
В
Н
І

відбуваться передача технології між різними підрозділами однієї організації

рух технології всередині альянсів, союзів і об’єднань самостійних
юридичних осіб

концентрація на науково-технічному, адміністративному,
промисловому потенціалі окремого регіону

робить акцент на певних широких технологічних тематиках
за даним принципом

Центр трансферу технологійНаукові установи
(ЗВО, НДІ)

Органи виконавчої
влади 

 

сприяння застосуванню сучасних високоефективних технологій

розвитку наукового потенціалу та кадрового забезпечення

запобігання надходженню застарілих і малоефективних технологій

створення умов для розширення та збільшення кількості інноваційних структур (технопарки,
технополіси, бізнес-інкубатори, інноваційні центри, інноваційні біржі) 

З
А
Х
О
Д
И

ПІДПРИЄМСТВА

припускає довгостроковий розвиток дослідницьких та інноваційних
проектів на базі співпраці міжнародних партнерів з метою прискорення 

темпів комерціалізації

процес поширення технології, у якому задіяні незалежні розроблювачі
та споживачі технологій, між різними суб’єктами господарювання

Рис. 1. Процес формування трансферу технологій
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Методика визначення процесу інноваційності на вітчизняних машинобудівних

підприємствах за допомогою трансферу технологій 

Етап 1 

Визначення рівня значущості складових інноваційної рефлексії машинобудівних
підприємств, що довзоляє представити інноваційний потенціал у вигляді ієрархічної
структури окремих складових (інвестиційна складова, управлінська складова,
науково-дослідна складова, виробнича складова, кадрова складова, інформаційна
складова, організаційног-економічна складова, фінансова складова)

Визначення для кожної складової набору показників (кількість і функціональні
особливості цих складових можуть змінюватися залежно від типу економічної
системи і цілей дослідження) за формулою:

де             

де             

де             

за допомогою експертної оцінки, при цьому
 

– ваговий коефіцієнт j-го показника і-ї складової (визначається

=1);

   – кількість показників і-ї складової;

– розраховується за формулою:

k ij   – j-й показник і-ї складової;   
               – відповідний показник, середній за групою економічних систем

(статистична модель)

Розрахунок інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства за формулою: 

ri  – ваговий коефіцієнт і-ї складової інноваційного потенціалу (інноваційної
рефлексії), який визначається за допомогою експертного методу (при цьому

);

m
  
– кількість складових інноваційного потенціалу (інноваційної рефлексії) 

машинобудівних підприємств

∑
=

⋅=
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1
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∑
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*
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*
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∑
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i iIрirIp
1

∑
=

=
m
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Визначення ефективності інтелектуально-креативно-інноваційної діяльності та визначення рівня
розвитку інфраструктури підтримки процесу інноваційності на вітчизняних

машинобудівних підприємствах

,

,

,

Етап 2

Етап 3

Рис. 2. Методика визначення процесу інноваційності на вітчизняних машинобудівних підприємствах  
за допомогою трансферу технологій

Для активного впровадження процесу іннова-
ційності на машинобудівних підприємствах необ-
хідно створювати умови для трансферу технологій 
шляхом передачі технологій, яка відбувається на всіх 
етапах життєвого циклу та забезпечує: агрегування 
нових знань; впровадження знань у науково-техніч-

ну, виробничу, соціальну, екологічну та управлінську 
сфери.

У результаті трансферу технологій усі учасники 
процесу отримують вигоду від використання інно-
вації у виробництві та фінансову вигоду від передачі 
розробленої технології. 
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Життєвий цикл розробки інноваційної техноло-
гії можна представити чотирма стадіями (рис. 3).

Перший етап супроводжується пошуком інте-
лектуально-креативно-інноваційної ідеї, аналізом 
ринку, проведенням попередніх випробувань і закін-
чується науково-дослідницькою роботою, що вклю-
чає в себе опис можливостей реалізації інновацій-
ного проєкту, розрахунок економічних ефектів від 
використання технології та визначення напрямів їх 
застосування. 

Після завершення даної стадії розробники тех-
нологій стикаються з необхідністю випробувати роз-
роблені результати та підготувати макет або змоде-
лювати технологію в лабораторних умовах. На даній 
стадії виникає потреба в пошуку інвестора. Інвестор 
повинен оцінити інноваційний потенціал розвитку 
технології та забезпечити можливість розвитку за 
рахунок залучення власних ресурсів. 

Стадія апробації технологій полягає в застосу-
ванні розробленої інноваційної технології в природних 
умовах і коригуванні зразків у зв’язку з факторами, які 
були виявлені в процесі апробації. Даний етап також 
включає в себе витрати на виробництво технології, і 
навіть у разі, якщо на попередньому етапі дослідники 
могли впоратися власними силами, то в момент апро-
бації їм найімовірніше будуть потрібні інвестиції або 
виробничі потужності. Аналогічно з попередньою ста-
дією виникає можливість підбору інвестора. 

На останній стадії інноваційна технологія вва-
жається випробуваною в реальних умовах і доступ-
ною для масового виробництва. Такі інноваційні тех-
нології можуть бути вигідними, усі витрати на дослі-
дження та розробку вже зроблено, і тепер технологія 
може приносити прибуток. 

ВИСНОВКИ
Отже, за результатами проведеного дослі-

дження виявлено, що управління знаннями завжди 
було невід’ємним елементом якісного стратегічного 

управління: процес завершення інноваційного про-
єкту і отримання максимальної користі від зробле-
ного. Підприємства повинні ініціювати інноваційні 
проєкти управління знаннями, щоб знайти засоби 
пошуку, інтерпретації, організації, поширення та ви-
користання отриманих інтелектуально-креативно-
інноваційних знань.

Трансфер технологій є стратегічно значущою 
складовою інноваційного потенціалу машинобудів-
ного підприємства. Завдяки ефективній реалізації 
механізму передачі технологій машинобудівні під-
приємства зможуть активізувати процеси впрова-
дження та освоєння наукоємних розробок у вироб-
ничій діяльності й отримати додаткові конкурентні 
переваги.

У роботі розроблено процес формування транс-
феру технологій і запропоновано методику 
визначення процесу інноваційності на вітчиз-

няних машинобудівних підприємствах за допомогою 
трансферу технологій.                   
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