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Зростання ролі нематеріальних активів у забезпеченні конкурен-
тоспроможності підприємств у сучасних умовах зумовлює пошук
ефективних управлінських інструментів їх формування та розвитку.
Оскільки підприємствам не достатньо бути лише спроможними ада-
птуватися у відповідності з наявними обмеженнями та прагнути
отримати ефект від масштабів виробництва, потребує розвинення
здатності підприємства до змін та отримання віддачі від знань як ак-
тивів. Саме формування динамічних здатностей забезпечує оновлен-
ня конфігурації матеріальних і нематеріальних активів підприємства,
що є основою конкурентоспроможності в сучасних умовах. Застосу-
вання управлінських технологій щодо розвитку динамічних здатнос-
тей викликає активні дискусії, адже «технологізувати» процес управ-
ління «того, що постійно розвивається» досить складно. Проте
практика бізнесу вимагає конкретні ефективні управлінські інстру-
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менти, що забезпечать розвиток динамічних здатностей підприємст-
ва. Тому вважаємо за доцільне проаналізувати особливості застосу-
вання управлінських технологій розвитку динамічних здатностей
підприємства, зокрема визначити визначальні фактори вибору таких
технологій. В економічній літературі термін «управлінські техноло-
гії» є досить вживаним [1; 2], однак проведене дослідження показало,
що єдине розуміння цієї дефініції відсутнє та потребує пояснення в
стратегічному контексті. На наше переконання, застосування управ-
лінських технологій розвитку динамічних здатностей підприємства
передбачає власне вибір управлінських методів та інструментів з ме-
тою конфігурації елементів динамічних здатностей підприємства.

У ході проведеного нами дослідження встановлено, що вибір
управлінських технологій розвитку динамічних здатностей підприєм-
ства залежать від низки факторів. Рівень динамізму зовнішнього сере-
довища функціонування підприємств впливає на вибір адекватних
управлінських технологій, оскільки динамічні здатності підприємства
необхідні не лише на ринках, де інновації є ключовим параметром
конкуренції, а також для підприємств, які реалізують стратегію актив-
ного зростання. Залежно від інтенсивності конкуренції в галузі ком-
панії демонструють адаптивну та проактивну стратегічну поведінку,
що ґрунтуються на різних методологічних платформах і потребують
застосування відмінних інструментів управління. Зокрема, для під-
приємств, які функціонують на засадах проактивності доцільно засто-
совувати такі управлінські технології, як менеджмент знань, управ-
ління за процесами, управління ключовими компетенціями. Для
підприємств, які дотримуються реактивної стратегічної поведінки, ха-
рактерними є переважно впровадження модифікованих управлінських
і продуктово-технологічних інновацій, розвинення компетенцій клю-
чових працівників, що передбачає визначення центрів відповідальнос-
ті за розвиток динамічних здатностей підприємства за функціональ-
ним підходом [3]. При прийнятті рішення щодо вибору управлінської
технології розвитку динамічних здатностей необхідно враховувати рі-
вень розвитку управлінського обліку на підприємстві як індикатора
наявності інформаційної бази для прийняття рішень і можливості іде-
нтифікації бізнес-процесів на підприємстві.

На нашу думку, незалежно від типу стратегічної поведінки
підприємства чи його належності до різних бізнес-профілів, з ме-
тою відстеження рівня розвиненості динамічних здатностей під-
приємства доцільно застосування системи збалансованих показ-
ників діяльності, оскільки в її основу покладено ідею про
взаємозалежність і взаємозумовленість стратегічних цілей, оцін-
них показників, їхніх цільових значень, а також стратегічних за-
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ходів та ініціатив підприємства, що дозволяє відображати дина-
мічний характер наявних здатностей підприємства.
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В сучасних умовах господарювання, які характеризуються ви-
соким рівнем невизначеності, активними процесами глобалізації,
значною інформатизацією економіки, орієнтацією бізнесу на ви-
моги клієнтів, а також зміною парадигми управління, підприємс-
тва змушені шукати нові способи досягнення конкурентних пере-
ваг і забезпечення ефективності діяльності. Керівники вітчизня-
них підприємств, що знаходяться у специфічному середовищі
функціонування, активно звертаються до зарубіжної практики та
досвіду впровадження нових моделей і методів управління. Такі
новації впроваджуються у різноманітні сфери діяльності підпри-
ємств, починаючи від систем мотивацій та організаційних струк-




