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Досліджено теоретичні питання проєктно-орієнтованого управління інноваційним розвитком націо-
нальної економіки в умовах турбулентності сучасного економічного середовища. Поглиблено досліджен-
ня природи появи синергетичних ефектів проєктно-орієнтованого управління інноваційним розвитком 
та розкрито їхні специфічні характеристики в умовах сучасного розвитку національної економіки. Ви-
значено витоки поширення синергетики на дослідження інноваційних процесів, взаємозв’язок із проєк-
тно-орієнтованим управлінням та на цій основі виділено джерела та основні види синергетичних ефек-
тів. Розвинуто погляди на прояв синергетичних ефектів на рівні формування проєктно-орієнтованого 
кластера з позицій проєктно-орієнтованого управління як підсистеми інноваційної системи. Виокремле-
но напрями прояву синергетичних ефектів проєктно-орієнтованого інноваційного кластера. Запропо-
новано графічну модель реалізації синергізму національної економіки в контексті проєктно-орієнтовано-
го управління інноваційним розвитком. 

Ключові слова: проєктно-орієнтоване управління, інноваційний розвиток, кластер, проєктно-орієнто-
ваний інноваційний кластер, проєктно-орієнтований технологічний бізнес, синергетичний ефект, синер-
гія, синергетика.

Исследованы теоретические вопросы проектно-ориентированного управления инновационным разви-
тием национальной экономики в условиях турбулентности современной экономической среды. Углублено 
исследование природы появления синергетических эффектов проектно-ориентированного управления 
инновационным развитием и раскрыты их специфические характеристики в условиях современного раз-
вития национальной экономики. Определены истоки распространения синергетики для исследования ин-
новационных процессов, взаимосвязь с проектно-ориентированным управлением и на этой основе выде-
лены источники и основные виды синергетических эффектов. В статье развиты взгляды на проявление 
синергетических эффектов на уровне формирования проектно-ориентированного кластера с позиций 
проектно-ориентированного управления как подсистемы инновационной системы. Выделены направ-
ления проявления синергетических эффектов проектно-ориентированного инновационного кластера. 
Предложена графическая модель реализации синергизма национальной экономики в контексте проектно-
ориентированного управления инновационным развитием. 
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The theoretical issues of project-oriented management of innovative development of the national economy in the 
turbulence of the modern economic environment have been investigated. In-depth studies of the nature of the emer-
gence of synergistic effects of project-oriented management of innovative development and reveals their specific 
characteristics in the context of modern development of the national economy. The paper substantiates that the un-
derstanding of synergetic effects from the interaction of participants in the innovation process is characterized by a 
new look at their content and sources, and the project approach to the common goal in combining their interests de-
termines the importance of developing new approaches to understanding them. The application of a project-oriented 
approach to the study of innovative development of the national economy allows to take into account its complex 
internal structure, the links between its subsystems and elements. It is noted that this aspect of the problem of inno-
vation development in the national economy contributes to the emergence of new meanings such as project-oriented 
management of innovation development, as well as new perspectives of synergetic effects inherent in the practical 
implementation of such management. The origins of the spread of synergetics for the study of innovation process-
es, the relationship with project-oriented management, and on this basis, the sources and main types of synergetic 
effects are identified. It is noted that using a project-oriented approach to manage innovative development, the main 
synergistic effects allow participants to achieve common goals to increase the profitability of the project; reducing 
the cost of its implementation; reducing the need for resources; optimization of the timing of the project. The article 
develops views on the manifestation of synergetic effects at the level of formation of the project-oriented cluster from 
the standpoint of project-oriented management as a subsystem of the innovation system. The directions of manifes-
tation of synergetic effects of the project-oriented innovation cluster are singled out. A graphic model of realization 
of synergy of national economy in the context of project-oriented management of innovative development is offered. 

Key words: project-oriented management, innovation development, cluster, project-oriented innovation cluster, 
project-oriented technological business, synergetic effect, synergy, synergetic.

Постановка проблеми. Пізнання сутності та 
глибини сучасних трансформаційних процесів, 
зумовлених активізацією інноваційного розвитку, 
що втілюється у потоці постійних нових рішень, 
появі нових напрямів функціонування суб’єктів 
в економіці, привертає увагу наукової спільноти 
до зміни наукових підходів до дослідження цих 
нових явищ. Поступово та невпинно змінюється 
традиційне лінійне уявлення про перебіг іннова-
ційних процесів, акценти зміщуються до органі-
зації мереж, опануванні нових комунікацій між 
учасниками, активізації дослідницької активності 
на рівні start-up-проєктів, розвитку фандерай-
зингу. Усе активніше застосовуються нові варі-
анти взаємодії учасників інноваційного процесу, 
а турбулентність самого середовища визначає 
загальний характер не лише такої взаємодії, а 
й ефектів від неї. Новим поглядом характеризу-
ється осмислення синергетичних ефектів від вза-
ємодії учасників, а проєктний підхід до реалізації 
спільної мети у поєднанні їхніх інтересів зумов-
лює появу нових підходів до наукового пошуку. 
Застосування проєктно-орієнтованого підходу до 
дослідження інноваційного розвитку національ-
ної економіки дає змогу врахувати її складну 
внутрішню структуру, зв’язки між її підсистемами 
та елементами. Такий аспект проблеми забез-
печення інноваційного розвитку в національній 
економіці сприяє появі таких нових змістів, як 
проєктно-орієнтоване управління інноваційним 
розвитком, а також нові ракурси синергетичних 
ефектів, що притаманні практичному втіленню 
такого управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема інноваційного розвитку та суміжних із 
ним процесів в економіці активно дискутується 
впродовж тривалого часу. Базові фундамен-
тальні основи цієї проблематики були закладені 

Й. Шумпетером, М. Туган-Барановським, Г. Мен-
шем та іншими відомими дослідниками. Ево-
люція економічних відносин спричинила появу 
досліджень у багатьох напрямах поширення 
інновацій на розвиток суспільства, що зумовило 
розширення меж досліджень інноваційних про-
цесів та появу нових підходів. Такий контекст 
проблеми дав науковий поштовх застосуванню 
проєктного підходу в інноваційній діяльності, 
зумовив поширення синергетики на пояснення 
ефектів інтеграції учасників інноваційного про-
цесу та поєднання їхніх зусиль у досягненні 
спільних цілей. Тим самим проблематика з про-
єктного підходу та синергетичних ефектів отри-
мала нове висвітлення в розкритті причинно-
наслідкових зв’язків інноваційного розвитку. 
Результати таких досліджень розкриті у працях 
С. Авлоніної [1], В. Буданова [2], В. Вайсмана 
[3; 4], І. Горбась [5], Д. Колеснікова [6] та ін., що 
стали науковим підґрунтям дослідження про-
єктно-орієнтованого підходу до управління та 
нового ракурсу у розкритті синергетичних ефек-
тів за такого управління.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Глибинні процеси іннова-
ційного розвитку за постійної зміни зовнішнього 
середовища, його турбулентності та складності 
спричиняють появу нових наукових напрямів у 
дослідженні розвитку національної економіки, 
що вимагає належної систематизації та узагаль-
нення. Тому поглиблення дослідження синерге-
тичних ефектів проєктно-орієнтованого управ-
ління набувають актуальності за сучасного 
стану розвитку національної економіки, в якій 
поступальність інформаційно-комунікаційних 
процесів суттєво впливає на трансформацію 
економічних відносин, а зміна форм організа-
ції досліджень та розробок сприяє появі нових 
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ефектів та суттєвих результатів, своєчасне 
використання яких дасть поштовх до розбудови 
національної економіки.

Постановка завдання. Метою даної роботи 
є поглиблення дослідження природи появи 
синергетичних ефектів проєктно-орієнтованого 
управління інноваційним розвитком національ-
ної економіки та розкриття їхніх специфічних 
характеристик.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Трансформаційні процеси в економіці 
відбуваються з високим рівнем непередбачу-
ваності та невизначеності. Щодо інноваційної 
діяльності це означає наростання невпорядко-
ваних, нелінійних, процесів, загальної хаотиза-
ції і дестабілізації інноваційних процесів. Зна-
чне коло потенційних змін в економіці складно 
передбачити, що призводить до посилення 
невизначеності та у цілому до турбулентності. 
Так, турбулентними визначають «такі процеси, 
яким притаманний швидкий розвиток із під-
вищеною швидкістю екстраполяції наслідків 
такого явища на інші, пов’язані з ним явища та 
процеси» [7, с. 367].

Серед основних властивостей турбулент-
ності виділяють: непередбачені зміни зако-
нодавства; швидке зростання матеріальних, 
фінансових та інформаційних потоків; брак 
ясної національної стратегії розвитку, нарос-
тання потужності руху елементів економіки та 
«перегрів економічного середовища»; збіль-
шення тиску інституційного середовища; полі-
тичну нестабільність [8]. Турбулентність має два 
головних ефекти: вразливість, від якої суб’єкти 
економіки потребують захисту, і можливість, яку 
необхідно використовувати [9, с. 123]. Отже, 
особливістю турбулентності є непередбачува-
ність впливу чинників зовнішнього середовища 
на досягнення загального результату функціону-
вання певної системи. Синергетика, своєю чер-
гою, дає змогу нівелювати зазначену специфіку 
сучасного зовнішнього середовища внаслідок 
урахування спільної дії чинників у напрямі поси-
лення їхніх переваг для досягнення запланова-
ного кінцевого результату функціонування такої 
системи. Ураховуючи, що інноваційний розвиток 
національної економіки забезпечується впли-
вом багатьох чинників, проєктно-орієнтований 
підхід до управління інноваційним розвитком з 
одночасним розглядом ефектів синергії вважа-
ється доцільним для забезпечення економіч-
ного зростання України. 

Слід визначити, що сам термін «синергетика» 
має грецьке походження від слова «синергос», 
що у приблизному перекладі означає спільну 
дію, співдружність, співпрацю, таким чином, 
розкриваючи узгодженість, когерентність функ-
ціонування частин відносно якогось цілого [10]. 
У тлумачному словнику синергетикою визна-
чається наука, що вивчає явища синергізму, а 
«синергізмом є комбінована дія компонентів, 
що самоорганізуються» [11]. Загалом наведені 

визначення дають підстави узагальнити, що 
синергетика є міждисциплінарним науковим 
напрямом досліджень, що розвиває у науці нову 
нелінійну пізнавальну модель. 

Паростки інформаційної економіки нада-
ють економічній системі нових властивостей, 
які спричинюють певну хаотичність поведінки 
її суб’єктів, а також такі ознаки, як нелінійність, 
нерівноважність, нестійкість, незворотність та 
невизначеність. Зазначене засвідчує обґрунто-
ваність використання синергетичного підходу до 
дослідження сукупності економічних відносин, 
які формують соціально-економічні процеси, 
що виникають на етапі становлення економіки 
інформаційного типу.

Одним із ключових термінів синергетики є 
самоорганізація, сутність якої наповнюється 
специфічним змістом під час її розгляду як реак-
ції суб’єктів секторів національної економіки 
(наукових установ, освітніх закладів, державних 
інститутів, проєктно-орієнтованого технологіч-
ного бізнесу, громадськості) на трансформаційні 
процеси, які супроводжують інноваційний роз-
виток. Як доводять дослідження, синергетика 
розглядає умови і принципи самоорганізації, 
саморозвитку в їх єдності та взаємодоповненні, 
у чому й проявляється унікальність проєктів 
інноваційного розвитку та специфіка їх реаліза-
ції в національній економіці. 

Специфіка проявляється, по-перше, у здат-
ності проєктно-орієнтованих суб’єктів еконо-
міки переходити на новий якісно вищий рівень 
у результаті трансформаційних заходів упро-
довж реалізації проєктів інноваційного розви-
тку; по-друге, у можливості розвивати ефективні 
механізми збалансування та узгодження інтер-
есів основних учасників інноваційного процесу; 
по-третє, у спроможності врегульовувати ендо-
генні процеси співпраці між партнерами різних 
секторів.

Отже, на проєктних макро- і мезорівнях само-
організація може мати прояв через:

– дії ринкового механізму;
– трансформаційні зміни функціонування 

проєктно-орієнтованих суб’єктів економіки;
– формування структур проєктно-орієнтова-

ного технологічного бізнесу та їхньої подальшої 
адаптації до зовнішніх умов;

– територіальну організацію діяльності про-
єктно-орієнтованих кластерів;

– конкурентні відносини.
Більш детально змістовне наповнення проб-

леми проєктно-орієнтованого управління інно-
ваційним розвитком національної економіки 
в контексті прояву синергії, розкритті змістов-
них параметрів синергетичної парадигми щодо 
пояснення суті проєктів інноваційного розвитку 
національної економіки викладено в роботі [12].

Інноваційна діяльність за своєю природою 
є самоорганізованим та самокерованим про-
цесом. Важливою властивістю самоорганізації 
інновацій є їх неспланована поява, спонтанність, 
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вони народжуються певною мірою самі по собі та 
трансформуються у певну інноваційну систему.

Доцільно звернути увагу на прояв таких 
основних різновидів синергетичних ефектів, які 
спроможні спричиняти суттєві позитивні струк-
турні трансформації в національній економіці, 
пов’язані з проєктно-орієнтованим управлін-
ням інноваційним розвитком: синергія інновації, 
синергія проєкту, синергія проєктно-орієнто-
ваних суб’єктів економіки, синергія проєктного 
потенціалу, синергія проєктно-орієнтованих 
кластерів (рис. 1).

Отже, під поняттям синергії мають на увазі 
явище самоорганізації, коли за наявності 
взаємозв’язків у системі та під впливом турбу-
лентного середовища досягають підвищення 
результативності діяльності самої системи. 
Тобто без взаємозв’язків результат функціону-
вання системи був би меншим. Причому синер-
гізм та методологія проєктно-орієнтованого 
управління дають змогу суб’єктам економіки 
прискорити впровадження інновацій та домог-
тися збільшення обсягів реалізації інноваційної 
продукції, скорочення загальних витрат, еконо-
мії ресурсів. Слід зазначити, що потенційний 

синергізм присутній у кожному процесі управ-
ління проєктами, кожний такий процес створює 
цінність та має певну вартість. Отже, застосу-
вання таких підходів до управління дає змогу 
скоординувати зусилля, призводить до скоро-
чення витрат і підвищення компетенцій в управ-
лінні проєктами інноваційного розвитку. 

Синергізм у проєктах інноваційного розвитку 
можливий як за вертикальної. так і за горизон-
тальної інтеграції. У першому випадку синер-
гетичний ефект може виникнути в результаті 
залучення в проєкт частини підрозділів, які зна-
ходяться на іншому рівні технологічного лан-
цюжка будь-якого процесу.

Така інтеграція може забезпечити більш 
ефективне використання ресурсів та мінімізацію 
витрат. У другому випадку ефект досягається, 
коли залучається об'єкт, ідентичний за напрямом 
діяльності, є складовою частиною іншого про-
єкту і має невикористані загальні виробничо-тех-
нологічні ресурси або маркетингові можливості, 
які можна було б застосувати у даному проєкті. 
Це сприяє скороченню витрат виробництва, роз-
ширенню масштабів операцій, мобільному роз-
поділу фінансових ресурсів [13, с. 3].

Синергія проєктно-
орієнтованих 

інноваційних кластерів

Синергія проєктно-
орієнтованих суб’єктів 

економіки

Синергія проєктного 
потенціалу

Синергія інновацій та 
проєктів

СИНЕРГЕТИЧНИЙ 
ЕФЕКТ ЕКОНОМІКИ

Розвиток 
економіки

Конкурентоспроможність 
економіки

Стратегія розвиткуТактика розвитку

Рис. 1. Синергетичні ефекти проєктно-орієнтованого управління 
інноваційним розвитком національної економіки

Джерело: складено за [12]
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У проєктно-орієнтованому управлінні інновацій-
ним розвитком національної економіки доцільно 
виділити такі джерела досягнення синергетичних 
ефектів за основними складниками:

– виробничий складник (операційна синер-
гія) – полягає у додатковому ефекті, що 
з'являється внаслідок спільної операційної 
діяльності окремих бізнес-одиниць проєктної 
структури та є результатом спільного вико-
ристання оборотних і основних фондів, тру-
дових ресурсів, розподілу накладних витрат, 
об'єднаного матеріально-технічного постачання 
тощо [6, с. 12];

– науково-технічний складник – можливість 
досягнення вищої споживчої цінності створе-
ної інновації через реалізацію спільних зусиль 
окремих елементів науково-технічного потен-
ціалу, ніж результат їхньої окремої самостійної 
діяльності [14, с. 105];

– проєктний складник – взаємне підсилю-
вання дії учасників кількох проєктів інновацій-
ного розвитку, що збільшує впорядкованість та 
самоорганізацію інноваційних процесів зага-
лом. У цьому разі принцип синергізму реалізу-
ється через формування додаткового резуль-
тату інноваційного процесу, який можна оцінити 
зменшенням вартості інноваційної продукції для 
кінцевого споживача проєкту та збільшенням її 
цінності [14, с. 107];

– маркетинговий складник – полягає у мож-
ливості використання спільних торговельних 
марок, частковій участі у проведенні досліджень 
і розробок, одночасному створенні логістичних 
систем, одночасному проведенні рекламних 
кампаній для прискорення комерціалізації інно-
вацій з одночасним збільшенням обсягу їх про-
даж та скороченням витрат на управління мар-
кетинговим складником.

Отже, у проєктно-орієнтованому управлінні 
інноваційним розвитком національної економіки 
синергетичний ефект може виявлятися в пере-
дачі ноу-хау, спільному використанні ресурсів, 
створенні переваг під час оптимізації термінів 
окремих проєктів інноваційного розвитку, вдо-
сконаленні якості, підвищенні якісного та кількіс-
ного складників проєктного потенціалу. Загалом 
синергетичні ефекти в проєктно-орієнтованому 
управлінні можна відобразити такими змінними:

– збільшення прибутковості проєкту;
– зниження витрат на реалізацію проєкту;
– зниження потреби в ресурсах;
– оптимізація термінів реалізації проєкту.
Синергетичний ефект можливий лише в тому 

разі, коли всі учасники команди проєкту будуть 
орієнтовані на досягнення однієї спільної мети 
[3, с. 16]. У проєктно-орієнтованому управлінні 
команда проєкту і його турбулентне оточення 
становлять систему, в якій існують взаємозв'язки, 
що визначають унікальність проєкту [4].

Взаємодія між складниками проєктно-орі-
єнтованого суб’єкта економіки як елементами 
динамічної системи не завжди зумовлює виник-

нення позитивного синергічного ефекту. Так, 
можуть бути:

– «позитивний синергічний ефект (бажаний 
результат чи очікувані додаткові вигоди);

– нульовий синергічний ефект (відсутність 
очікуваних вигід);

– негативний синергічний ефект (взаємодія 
призводить до погіршення результатів спільної 
діяльності, втрати самостійності й надмірної 
залежності від контрагента тощо)» [5, с. 60].

Із позицій синергетичних ефектів змістовним 
для інноваційного розвитку на мікро-, мезо- та 
макроекономічному рівні є формування іннова-
ційних кластерів, які забезпечують інтеграцію 
науки, технологічного бізнесу, 

Розгляд проєктно-орієнтованого інновацій-
ного кластера як синергетичної системи дає 
змогу припустити, що інтеграційні процеси пови-
нні призводити до появи синергетичного ефекту, 
за якого доходи від спільного використання 
ресурсів перевищують суму доходів від вико-
ристання тих самих ресурсів окремо. Джерелом 
синергетичного ефекту проєктно-орієнтованого 
інноваційного кластера є можливість зниження 
трансакційних витрат. Зниження трансакційних 
витрат досягається внаслідок того, що взаємо-
дія учасників кластера носить регулярний харак-
тер, і це дає змогу збільшити безпеку угод. Чим 
вище рівень трансакційних витрат, тим більше 
виграш від формування кластерів [1]. 

Синергетичний ефект проєктно-орієнтова-
ного інноваційного кластера проявляється за 
такими напрямами:

– перетікання знань у кластері; 
– оптимізація використання ресурсів; 
– збільшення конкурентоспроможності;
– поліпшується здатність до генерування і 

використання інновацій;
– формування раціональних зв’язків між 

учасниками кластера;
– оптимізація товарно-фінансових потоків;
– нарощування проєктного потенціалу, опти-

мізація програм інноваційного розвитку, що 
полягає у послідовній концентрації ресурсів 
на пріоритетних напрямах економічного націо-
нальної економіки;

– розвиток конкурентних переваг суб’єктів 
кластера.

Із погляду проєктно-орієнтованого підходу 
інноваційний кластер як підсистему іннова-
ційної системи можна визначити як сукупність 
проєктно-орієнтованих суб’єктів кластера, які 
мають власну проєктно-орієнтовану структуру 
управління, до них належать: суб'єкти розро-
блення інновацій, проєктів інноваційного роз-
витку; суб'єкти реалізації інновацій, проєктів 
інноваційного розвитку; проєктно-орієнтована 
інноваційна інфраструктура яка являє собою 
«сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих 
проєктно-орієнтованих суб’єктів економіки, які 
використовують проєктно-орієнтовану струк-
туру управління з широким використанням 
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методів проєктного менеджменту, організову-
ють свою діяльність на основі інноваційних роз-
робок» [15, с. 138].

Економіка як складна система, якій прита-
манні характеристики самоорганізації та відкри-
тості, є дисипативною структурою, здатною від-
творювати свої дії та подальший шлях розвитку 
на основі проєктного потенціалу, для реалізації 
якого потрібні певні ресурси, умови, резерви, 
можливості, створені регуляторними діями або 
природно (рис. 2). 

Економіка як система сама реагує та проявляє 
чутливість до можливих альтернатив розвитку і 
здійснює вибір на користь найкращого вектору. 
Такій економічній системі притаманний синергізм 
перенесення проєктних компетенцій, що досяга-
ється шляхом використання певної унікальної 
компетенції, яка притаманна проєктно-орієнто-
ваним суб’єктам економіки і може забезпечити 
конкурентоспроможність національної економіки 
за рахунок трансферу інновацій. 

Синергетичні процеси в економіці тісно 
пов’язані з відтворенням та виходом на стійкий 

вектор розвитку, причому перехід від одного стану 
до іншого можливий за рахунок інноваційних змін. 

Висновки. Ураховуючи складність процесів у 
сучасній економіці, запропоновано розгляд проєк-
тно-орієнтованого управління інноваційним розви-
тком національної економіки з позиції поєднання 
положень синергетики та проєктного менедж-
менту, що дає змогу обґрунтувати необхідність 
спрямованості організаційних заходів на повніше 
використання економічних важелів стимулювання 
інноваційної трансформації суспільства.

Доведено, що зміна підходів до управління 
інноваційними процесами внаслідок дина-
мізму зовнішнього оточення вимагає посилення 
уваги до ефективного використання обмеже-
них ресурсів, якості, до отримання заплано-
ваних від реалізації програм результатів для 
розвитку національного господарства, що дає 
підстави визнати доцільність застосування про-
єктно-орієнтованого управління до інноваційних 
процесів, який в умовах посилення глобальної 
конкуренції та ресурсних обмежень спроможне 
забезпечувати ефекти синергії від взаємодії 

Синергетичний ефект проєктно-орієнтованого 
управління інноваційним розвитком
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Рис. 2. Синергізм національної економіки в контексті  
проєктно-орієнтованого управління інноваційним розвитком 

Джерело: складено за [12]
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основних учасників. Основними складниками 
досягнення синергетичних ефектів у проєктно-
орієнтованому управлінні інноваційним розви-
тком національної економіки варто виділяти: 
операційний, науково-технічний, проєктний, 
маркетинговий. За проєктно-орієнтованого під-
ходу основні синергетичні ефекти дають змогу 
учасникам досягати спільних цілей щодо збіль-
шення прибутковості проєкту; зниження витрат 
на його реалізацію; зниження потреби в ресур-

сах; оптимізації термінів реалізації проєкту. 
Визначено, що актуальним для досягнення 
синергетичних ефектів є формування проєктно-
орієнтованого інноваційного кластера, в якому 
повнішою мірою досягаються синергетичні 
ефекти.

Разом із тим вимагають подальшого дослід-
ження практичні напрями посилення ефектів 
синергії для досягнення цілей інноваційного 
розвитку національної економіки. 
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