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The work is devoted to the study of management of diversification of innovative 

development of business structure in the conditions of intellectualization of economy. The content 
and connection of related categories and concepts that highlight the diversification of innovative 
development of the business structure are established. The construction is determined, types and 
objects of diversification are classified. The necessity of forming a system of cognitive superiority 
of business structure is substantiated. The tendencies of innovative development of domestic and 
foreign business structures in the conditions of intellectualization are investigated, features and 
preconditions of a choice of an innovative vector of diversification are revealed. Models and 
methods of diversification and strategies of innovative development of business structures are 
investigated, the possibility of their combination and applicability for domestic business structures 
is substantiated. The influence of intellectualization on the diversification of innovative 
development of the business structure is determined. Scientific approaches to resource provision of 
diversification of innovative development of business structures are developed. The strategic basis 
of diversification of innovative development of business structure in the conditions of 
intellectualization is offered. A conceptual model of systemic multi-vector diversification of 
innovative development of business structures are developed. Conceptual approaches to the 
formation of the organizational mechanism of management of the process of diversification of 
innovative development of business structures are developed. Scientific and methodical 
recommendations on resource provision and assessment of adaptability of diversification of 
innovative development in the conditions of intensive intellectualization of economy are developed. 
Methodological support and a set of indicators for identifying and evaluating objects of 
diversification are developed. A methodological approach, recommendations and analytical tools 
for phase assessment of the effectiveness of diversification of innovative development of business 
structures are developed. 
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Роботу присвячено дослідженню управління диверсифікацією інноваційного 
розвитку бізнес-структури в умовах інтелектуалізації економіки. Встановлено зміст та 
зв'язок супутніх категорій і понять, що висвітлюють диверсифікацію інноваційного 
розвитку бізнес-структури. Визначено конструкцію, класифіковано види та об’єкти 
диверсифікації. Обґрунтована необхідність формування системи когнітивної 
вищості бізнес-структури. Досліджено тенденції інноваційного розвитку 
вітчизняних та зарубіжних бізнес-структур в умовах інтелектуалізації, виявлено 
особливості та передумови вибору інноваційного вектору диверсифікації. 
Досліджено моделі та методи диверсифікації та стратегій інноваційного розвитку 
бізнес-структур, обґрунтовано можливість їх поєднання та застосовності для 
вітчизняних бізнес-структур. Визначено вплив інтелектуалізації на 
диверсифікацію інноваційного розвитку бізнес-структури. Розроблено наукові 
підходи до ресурсного забезпечення диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структур. Запропоновано стратегічний базис диверсифікації інноваційного 
розвитку бізнес-структури в умовах інтелектуалізації. Розроблено концептуальну 
модель системної мультивекторної диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структур. Розроблено концептуальні підходи до формування організаційного 
механізму управління процесом диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структур. Розроблено науково-методичні рекомендації з ресурсного забезпечення 
та оцінювання адаптивності диверсифікації інноваційного розвитку в умовах 
інтенсивної інтелектуалізації економіки. Розроблено методичне забезпечення та 
комплекс показників для визначення та оцінювання об’єктів диверсифікації. 
Розроблено методичний підхід, рекомендації та аналітичні інструменти для 
фазного оцінювання ефективності диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-
структур. 
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