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технологічного оновлення інноваційно-орієнтованих 
промислових підприємств: структурно-логічна модель 
та обмеження його організаційно-економічного 
механізму. 

У статті подано теоретичний базис інвестиційного 
забезпечення технологічного оновлення для 
інноваційно-орієнтованих промислових підприємств. 
Розроблено структурно-логічну концептуальну модель, 
обґрунтовано підсистеми та обмеження його 
організаційно-економічного механізму. 
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кономічні перетворення в промисловості 
України вимагають змін у системі інвес-
тування технологічного оновлення про-
мислових підприємств. У сучасних умовах 

спостерігається недостатність інвестиційних 
ресурсів, які спрямовуються на інноваційну діяль-
ність, розвиток технологічної бази промисловості. 
Технологічне оновлення промислових підприємс-
твам потребує великих інвестицій і термінів 
реалізації. Вирішення цього завдання можливо 
лише при обґрунтованому залученні таких 
інвестиційних ресурсів, які б сприяли оптимізації 
виробничих, управлінських та обслуговуючих 
процесів на підприємстві та підвищенні рівня їх 
технологічної конкурентоспроможності. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Організаційно-економічний механізм останнім 
часом досліджувала значна кількість вітчизняних 
вчених [1-6]. Ними розглянуті етапи його 
формування, складові та інструменти управління, 
у тому числі з боку стратегування. Класифіковані 
чинники його зміни, а також стратегії його 
розвитку. Водночас, відсутня спільна позиція 
щодо змісту: науковці під ним розуміють різне 
явище або процес: певний управлінський 
інструмент, певну система, певний спосіб 
здійснення процесу або організації відносин. 
Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми 

Проте, технологічне оновлення в сегменті 
інноваційно-орієнтованих промислових під-
приємств досліджено неповною мірою. Це 
стосується теоретичного базису та організаційно-
економічного механізму його інвестиційного 
забезпечення. Зокрема, потрібні: структурно-
логічна модель і рекомендації щодо застосування 
організаційно-економічного механізму інвестицій-
ного забезпечення технологічного оновлення саме 
для інноваційно-орієнтованих промислових 
підприємств. Недостатньо досліджено обмеження 
механізму, його функціонально-структурна 
характеристика. 

Метою статті є розроблення теоретичного 
базису інвестиційного забезпечення технолог-
гічного оновлення для інноваційно-орієнтованих 
промислових підприємств, зокрема, структурно-
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логічної концептуальної моделі, принципів, 
підсистеми обмежень його організаційно-
економічного механізму. 
Виклад основного матеріалу дослідження 

Робочою гіпотезою дослідження висунуто таке 
припущення: інноваційно-орієнтовані та іннова-
ційно-активні промислові підприємства мають 
однакові потреби щодо інвестиційного забезпе-
чення їх технологічного оновлення, а відмінності 
проявляються на рівні вагомості потреб, пріорите-
тів та очікуваних результатів технологічного 
оновлення, головним з яких є підвищення 
технологічної конкурентоспроможності. Враху-
вання цього в організаційно-економічному 
механізмі інвестиційного забезпечення підвищить 
його результативність. 

Теоретичний базис авторського підходу до 
інвестиційного забезпечення технологічного 
оновлення для інноваційно-орієнтованих 
промислових підприємств утворює таке: 
 обґрунтування визначення технологічного 

оновлення для інноваційно-орієнтованого 
підприємства [8] як безперервного процесу 
пошуку нових технологічних рішень для 
виробництва та системи управління, 
розроблення і впровадження технологічних 
інновацій при ефективному використанні 
потенціалу підприємства, спрямованого на 
досягнення високих конкурентних переваг і 
підвищення технологічної конкуренто-
спроможності. Це розширює сферу 
технологічного оновлення, дозволяючи 
розширити коло об’єктів інвестування;  

 характеристика інвестиційного забезпечення 
технологічного оновлення підприємства як 
багатоетапного процесу забезпечення відпові-
дності між потребами підприємства в інвести-
ційних ресурсах і обсягом інвестиційних ресу-
рсів на технологічне оновлення, які у 
підприємства фактично є. Це визначає динамі-
чний характер дії організаційно-економічного 
механізму інвестиційного забезпечення та 
накладає вимогу з необхідності застосування 
процесного підходу до його формування або 
зміни. З цього випливає, що механізм повинен 
охопити всі основні фази інвестування: визна-
чення об’єктів інвестування, безпосереднє 
залучення фінансових коштів і контролювання 
їх використання; 

 типологізація наслідків технологічного онов-
лення підприємства на матеріалізовані (стан і 
якість основних засобів, трудових ресурсів, 
нематеріальних активів підприємства, які обу-
мовлюють параметри якості технологій, вико-
ристовувані на підприємстві або що можуть 
бути використані) та комерціалізовані (зни-
ження собівартості виробництва, збільшення 
обсягу і номенклатури інноваційної продукції, 
впровадження нових технологічних процесів, 
зростання доданої вартості, ринкової вартості 
підприємства), а також висновок відносно змі-

стовної ідентичності потреб інноваційно-
орієнтованих та інноваційно-активних промис-
лових підприємств та їх відмінності на рівні 
вагомості потреб, пріоритетів і очікуваних ре-
зультатів технологічного оновлення, головним 
серед яких є підвищення технологічної 
конкурентоспроможності, дозволяють форма-
лізувати процес формування і підвищити ре-
зультативність організаційно-економічного 
механізму інвестиційного забезпечення техно-
логічного оновлення інноваційно-орієнтова-
ного підприємства, а також визначитися із 
напрямками і показниками оцінювання 
організаційно-економічного механізму;  

 класифікаційні засади дослідження: типологія 
видів технологічного оновлення, класифікація 
чинників внутрішнього та зовнішнього середо-
вища мікро- та макрорівня та їх впливу на під-
систему технологічного розвитку під-
приємства, типологія причин низького рівня 
технологічного оновлення та заходів щодо їх 
усунення, класифікація цілей інвестиційного 
забезпечення технологічного оновлення про-
мислового підприємства та комплексна класи-
фікація чинників впливу на процес технологіч-
ного оновлення інноваційно-орієнтованих 
промислових підприємств та його інвестицій-
ного забезпечення, типологія видів оновлення 
техніко-технологічної бази виробництва. Це 
утворює системне обґрунтування змісту, фун-
кціоналу та структури організаційно-економіч-
ного механізму інвестиційного забезпечення 
технологічного оновлення інноваційно-орієн-
тованого підприємства, дозволяючи врахувати 
чинники впливу та зміни; 

 типологізація напрямів та відповідних заходів 
з підвищення рівня технологічної конкуренто-
спроможності у групи: а) підвищення 
наукомісткості основних засобів, рівня фунда-
ментальності використаних в цьому знань; 
б) розширення масштабів і напрямків застосу-
вання високотехнологічного устаткування на 
підприємстві; в) перетворення засобів праці на 
технічну цілісність більш високого порядку за 
рахунок застосування смарт-технологій за ра-
хунок: трансформації техніко-технологічних 
засобів у більш універсальні системи та інтег-
рації окремих елементів техніко-технологічної 
бази з організаційно-управлінськими; г) ши-
рока автоматизація виробництва та перехід до 
гнучкої автоматизації. Це утворює підґрунтя, 
по-перше, для розробки напрямів подальшого 
розвитку та адаптації організаційно-економіч-
ного механізму інвестиційного забезпечення 
технологічного оновлення для інноваційно-
орієнтованого підприємства, по-друге, для 
удосконалення його інноваційної стратегії. 
Спираючись на це, додамо кілько міркувань. 

По-перше, процес управління технологічним оно-
вленням та його інвестиційного забезпечення має 
гармонізувати з основними етапами стратегічного 
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управління підприємством: від проведення попе-
реднього стратегічного аналізу і визначення цілей 
підприємства до розроблення і реалізації заходів 
щодо впливу на технологічну конкуренто-
спроможність. 

Підприємство може обирати різні методи тех-
нологічного оновлення залежно від цілей та фі-
нансових можливостей. Проте система управління 
інноваційно-орієнтованого підприємства зорієнто-
вана на технологічну конкурентоспроможність та 
інноваційний розвиток, тому вирішує такі за-
вдання: постійне оновлення асортименту випуску 
продукції; техніко-технологічне оновлення і ство-
рення нових виробничих систем; забезпечення 
ефективності виробничої та збутової діяльності. 

Організаційно-економічним механізмом інвес-
тиційного забезпечення технологічного оновлення 
(ОЕМ ІЗТО) інноваційно-орієнтованих промисло-
вих підприємств є системна сукупність важелів і 
методів організаційного і економічного характеру, 
які впливають на забезпечення потреб 
підприємства в інвестиційних ресурсах на 
технологічне оновлення на стратегічному та 
тактичному рівнях управління, що сприяє 
посиленню технологічної конкурентоспромож-
ності та ефективності діяльності підприємства в 
цілому. Його структуру утворюють підсистеми 
економічної та організаційної складових, зв’язкам 
яких притаманна риса деструктивності – зміна 
однієї підсистеми змінює весь механізм.  

 
 

Рис. 1. Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення технологічного оновлення 
інноваційно-орієнтованих промислових підприємств 
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До функцій ОЕМ ІЗТО віднесено: цільову, 
планувально-прогнозну, мотиваційну, норма-
тивну, організаційну, контрольно-аналітичну, 
регулятивно-коригувальну.  

Розширена концептуальна модель ОЕМ ІЗТО 
(рис. 1) з’єднує три підсистеми: цільову, 
функціональну та ресурсну (або забезпечувальну): 
 цільова: цілі та основні результати технологіч-

ного оновлення, трансформовані у результати 
діяльності підприємства, критерії вибору і 
оцінки досягнення цілей і результатів; 

 функціональна: охоплює функціональним кон-
туром управління процес інвестиційного за-
безпечення за всіма основними фазами інвес-
тування: визначення його об'єктів, залучення 
(пошук, оцінювання та вибір джерел) інвести-
ційних ресурсів (фінансових коштів), контро-
лювання використання ресурсів. Функціональ-
ний контур управління утворюють планування, 
організація, мотивування, контролювання, 
регулювання, які втілюються у види 
управлінської діяльності;  

 ресурсно-забезпечувальна: забезпечення вико-
нання процедур інвестиційного забезпечення 
ресурсами: персонал, інформація, фінанси, 
матеріально-технічні, нормативно-методичні. 
З’єднування підсистем ОЕМ ІЗТО має 
відбуватися за принципами: 

 цільової узгодженості, за яким цілі технологіч-
ного оновлення та його інвестиційного забез-
печення потрібно узгодити за спрямованістю, 
часом та результативністю; 

 безперервності, за яким інвестиційне забезпе-
чення як процес має охопити всі основні фази 
інвестування та технологічного оновлення;  

 двовекторного балансування: а) цілей 
інноваційного розвитку та інвестиційних ресу-
рсів, за яким потрібно збалансувати підви-
щення (або збереження) рівня технологічної 
конкурентоспроможності зі збереженням фі-
нансової стійкості підприємства та ризиком 
зміни структури ресурсів підприємства (збере-
ження балансу власних і позичених ресурсів); 
б) цільової, функціональної і ресурсної 
(забезпечувальної) підсистем ОЕМ ІЗТО; 

 повноти, що передбачає повне і вчасне цільове 
використання залучених інвестиційних 
ресурсів; 

 вчасності, за яким технологічне оновлення, 
вибір його форми та методу, а також джерел і 
методів інвестиційного забезпечення має від-
буватися в конкретний момент часу. Критерієм 
вибору є діапазон або рівень технологічної 
конкурентоспроможності; 

 домінування цілей інноваційного розвитку, 
який передбачає, що для інноваційно-орієнто-
ваних промислових підприємств у показниках 
результативності при виборі варіантів техноло-
гічного оновлення має домінувати рівень тех-
нологічної конкурентоспроможності, а при 
виборі варіантів інвестиційного забезпечення – 
той варіант, що здатний забезпечити промис-

ловому підприємству тривалість цієї 
конкурентної переваги. 
За останнім для інноваційно-орієнтованих 

промислових підприємств при виборі варіантів 
технологічного оновлення у показниках результа-
тивності має домінувати рівень технологічної 
конкурентоспроможності, а при виборі варіантів 
інвестиційного забезпечення – той варіант, що 
здатний забезпечити промисловому підприємству 
тривалість цієї конкурентної переваги. Цей прин-
цип передбачає обмеження ОЕМ ІЗТО для іннова-
ційно-орієнтованих промислових підприємств, які 
стосуються: типу ОЕМ ІЗТО інноваційно-орієнто-
ваних промислових підприємств; визначення їх 
інвестиційних потреб за напрямками технологіч-
ного оновлення; переліку критеріїв оцінювання 
результативності інвестиційного забезпечення, 
який дозволяє оцінити результативність 
інвестиційного забезпечення, змінюючи фокус 
оцінювання на технологічне оновлення та 
пов’язання його із цілями інноваційного розвитку.  

Систему обмежень ОЕМ ІЗТО утворюють три 
їх типи:  

а) інвестиційні: відповідність інвестиційних 
потреб підприємства та наявних інвестиційних 
ресурсів, фаза інвестиційного забезпечення 
(визначення об'єктів інвестування, залучення фі-
нансових коштів, контролювання їх 
використання);  

б) технологічні: обраний спосіб технологічного 
оновлення (модернізація, технічне переоснащення 
виробництва, реструктуризація підприємства), 
очікувані наслідки технологічного оновлення – 
матеріалізовані (стан і якість основних засобів, 
трудових ресурсів, нематеріальних активів 
підприємства, які обумовлюють параметри якості 
технологій, використовувані на підприємстві або 
що можуть бути використані) та комерціалізовані 
(збільшення обсягу і номенклатури інноваційної 
продукції, впровадження нових технологічних 
процесів, зниження собівартості виробництва, 
зростання доданої вартості, ринкової вартості 
підприємства);  

в) управлінські: етапи стратегічного управ-
ління підприємством (від проведення поперед-
нього стратегічного аналізу і визначення цільо-
вого блоку інноваційної стратегії підприємства до 
розроблення та реалізації заходів, що підвищують 
технологічну конкурентоспроможність); зміна 
методичного підходу до оцінки результативності 
інвестиційного забезпечення та визначення інвес-
тиційних потреб інноваційно-орієнтованого 
підприємства за напрямками технологічного 
оновлення. 

Інвестиційні потреби інноваційно-
орієнтованого підприємства визначаються за 
такими напрямками технологічного оновлення: 

а) підтримка стану та розвитку існуючої 
техніко-технологічної бази промислового 
підприємства методами: модернізації, технічного 
переозброєння, реконструкції, розширення, нового 
будівництва); 
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б) використання нових технологій або 
технологічних інновацій в виробництва, 
управлінні та супутніх інновацій. 

Доречно застосувати виділення видів 
технічного переозброєння виробництва за 
ознакою масштабів оновлення активної частини 
основних виробничих фондів [6, 8]:  
 мале – як модернізацію, заміну невеликої 

частини застарілого обладнання, з одночасним 
впровадженням у виробництво невеликої 
кількості нового обладнання;  

 середнє – як механізацію й автоматизацію 
виробництва, впровадження прогресивного 
обладнання та заміну фізично і морально 
застарілого новим;  

 повне – як комплексне оновлення переважної 
частини обладнання із високим ступенем 
фізичної і моральної зношеністю або внаслідок 
переходу на принципово нову технологію.  
Авторське бачення ОЕМ ІЗТО інноваційно-

орієнтованих промислових підприємств спира-
ється на однаковість потреб інноваційно орієнто-
ваних та інноваційно-активних промислових 
підприємств щодо інвестиційного забезпечення їх 
технологічного оновлення, водночас, враховуючи 
відмінності у вагомості потреб, пріоритетах та 
очікуваних результатах технологічного онов-
лення, головним серед яких є підвищення техно-
логічної конкурентоспроможності. Тому розроб-
лені рекомендації щодо застосування ОЕМ ІЗТО і 
його інструментів в інноваційній стратегії іннова-
ційноорієнтованих промислових підприємств 

охоплюють функціональне та організаційне 
узгодження стратегії інноваційного розвитку та 
інвестиційне забезпечення за цілями, ресурсами, 
відповідальністю. 
Висновки 

Використання запропонованої структурно-
логічної моделі інвестиційного забезпечення 
технологічного оновлення надає управлінському 
персоналу інноваційно-орієнтованих промислових 
підприємств нові можливості та, водночас, 
утворює напрямки подальших досліджень: 
 по-перше, двовекторне застосування критерію 

технологічної конкурентоздатності до 
оцінювання – технологічного оновлення та 
результативності його інвестиційного 
забезпечення – враховуватиме інноваційну 
орієнтацію підприємств на стратегічному та 
тактичному рівнях управління в розрізі 
складових, елементів та зв’язків організаційно-
економічного механізму інвестиційного 
забезпечення, що сприяє його прискореної 
імплементації у інноваційну стратегію та 
систему управління підприємством;  

 по-друге, врахування інвестиційних, 
технологічних та управлінських обмежень 
організаційно-економічного механізму 
інвестиційного забезпечення технологічного 
оновлення для інноваційно-орієнтованих 
підприємств дозволить підвищити обґрунто-
ваність їх інноваційно-інвестиційної стратегії. 

 
Abstract 

 
The article presents the theoretical basis of investment support for technological innovation for innovation-

oriented industrial enterprises. The structural-logical conceptual model was developed, the subsystems were 
substantiated and its organizational and economic mechanism was limited. 

Economic transformations in the Ukrainian industry require changes in the investment system for 
technological innovation of industrial enterprises. In modern conditions there is a lack of investment resources, 
which are aimed at innovation activity, development of technological base of industry. Technological upgrade 
for industrial enterprises requires large investments and timing of implementation. The solution of this task is 
possible only with the reasonable attraction of such investment resources, which would help to optimize the 
production, management and service processes at the enterprise and increase their technological competitiveness. 

The use of the proposed structural and logical model of investment support for technological upgrades 
provides the managerial staff of innovation-oriented industrial enterprises with new opportunities and, at the 
same time, forms the direction of further research. 
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