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2.4. Розвиток організаційних форм інноваційних 

підприємств 
 

Цілком зрозуміло, що відсутність стабільної стратегії розвитку 

країни викликає нестабільність та ситуативність розвитку інноваційних 

чинників економічного зростання. Свідченням цього є характеристика 

інноваційної діяльності промислових підприємств (табл. 2.11). 
 

Таблиця 2.11 

Динаміка основних показників інноваційної діяльності 

промислових підприємств України 

 

Роки 

Кількість 

підприємств, 

що 

впроваджу-

вали 

інновації 

Питома вага 

підприємств, 

що 

впроваджува

ли інновації, 

до загал. 

кількості 

промис-

лових 

підприємств 

Кількість 

освоєних 

нових видів 

продукції 

Кількість 

впровадже-

них нових 

видів техно-

логічних 

процесів 

З них 

маловідход-

них та 

ресурсо-

зберігаючих 

од. 
% до 

1995 р. 
%  

% до 

1995 р. 
Найме-

нувань 

% до 

1995 р. 
од. 

% до 

1995 р. 
од. 

% äî 

1995 ð. 

1995 2002 100 22,9 100 11472 100 2936 100 1044 100 

1996 1729 86,4 19,3 84,3 9822 85,6 2138 72,8 688 65,9 

1997 1655 82,7 17 74,2 10379 90,5 1905 64,9 600 57,5 

1998 1503 75,1 15,1 65,9 10796 94,1 1348 45,9 467 44,7 

1999 1376 68,7 13,5 59,0 12645 110,2 1203 41,0 423 40,5 

2000 1491 74,5 14,8 64,6 15323 133,6 1403 47,8 430 41,2 

2001 1503 75,1 14,3 62,4 19484 169,8 1421 48,4 469 44,9 

2002 1506 75,2 14,6 63,8 22847 199,2 1142 38,9 430 41,2 

2003 1120 55,9 11,5 50,2 7416 64,6 1482 50,5 606 58,0 

2004 958 47,9 10 43,7 3978 34,7 1727 58,8 645 61,8 

2005 810 40,5 8,2 35,8 3152 27,5 1808 61,6 690 66,1 

2006 999 49,9 10 43,7 2408 21,0 1145 39,0 424 40,6 

2007 1186 59,2 11,5 50,2 2526 22,0 1419 48,3 634 60,7 

2008 1160 57,9 10,8 47,2 2446 21,3 1647 56,1 680 65,1 

2009 1180 58,9 10,7 46,7 2685 23,4 1893 64,5 753 72,1 

2010 1217 60,8 11,5 50,2 2408 21,0 2043 69,6 479 45,9 

Джерело: «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» за відповідні роки 

 

Показник питомої ваги промислових підприємств, що впроваджували 

інновації у 2005 р., був рекордно низьким – 8,2 %, що нижче 

порогового значення (25 %) і набагато нижче від аналогічного показника 
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розвинених країн (70-80 %). Висока питома вага кількості впроваджених 

нових видів продукції у 2000-2002 рр. (111,1-165,7 %) пояснюється 

різницею в методиці розрахунку зазначеного показника. Незважаючи 

на деяке зростання кількості впроваджених  видів технологічних 

процесів протягом 2007-2010 рр., їх питома вага становить лише 

близько 70 % (у 2010 р.) аналогічного показника 1995 р. Погіршилася 

ситуація з упровадженням маловідходних та ресурсозберігаючих 

технологій: їх питома вага у 2010 р. становила 45,9 % від кількості 1995 р.  

Загалом слід зазначити, що, незважаючи на кризу 2008-2009 рр., 

показники інноваційно-технологічного розвитку реального сектора 

економіки залишилися стабільними. Це підкреслює існуючу законо-

мірність щодо значущості стабілізуючої ролі інноваційних чинників в 

економічному розвитку. Як один із результатів впливу зазначеного 

фактора слід назвати відсутність і до цього часу на вітчизняних 

промислових підприємствах дієвої системи упровадження організаційних 

змін та новітніх маркетингових інструментів. Про це свідчать ті 

жалюгідні цифри, що дає нам здійснений статистичний аналіз 

(рис. 2.14). 

 

 
 

Рис. 2.14. Розподіл інноваційних і не інноваційних промислових 

підприємств, що впроваджували організаційні та маркетингові 

інновації у загальній кількості обстежених промислових у 2008 р., % 
Джерело: «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» за 2010 р. 
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У розрізі видів економічної діяльності відповідно до статистичних 

даних, у 2010 році загалом по промисловості кількість підприємств, 

що впроваджували організаційні інновації, скоротилася до 183 проти 

269 у 2008 році та 233 у 2009 році (табл. 2.12). Найбільша питома вага 

підприємств, що упроваджують зазначені інновації належить переробній 

промисловості (94,4 % у 2008 р., 95,7 % у 2009 р. та 88,5 % у 2010 р.). 

 
 

Таблиця 2.12  
Кількість промислових підприємств, що впроваджували 

організаційні інновації у 2008-2010 рр., за видами економічної 
діяльності 

 
 

Види економічної діяльності 
 

Кількість підприємств, що 
впроваджували організаційні 

інновації 

 2008 2009 2010 

Промисловість України 269 233 183 

Добувна промисловість 7 5 7 

 добування паливно-енергетичних корисних 
копалин 

2 2 4 

 добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних  

5 3 3 

Переробна промисловість 254 223 162 

 виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 

47 45 29 

 легка промисловість 10 6 8 

 текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра 
та виробів з хутра  

9 5 7 

 виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 

1 1 1 

оброблення деревини та виробництво виробів з 
деревини, крім меблів 

4 1 2 

целюлозно-паперове виробництво, видавнича 
діяльність 

9 4 5 

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення 2 2 1 

хімічна та нафтохімічна промисловість 36 33 27 

 хімічне виробництво 31 25 19 

 виробництво гумових та пластмасових виробів 5 8 8 

виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції 

15 8 5 

металургійне виробництво та виробництво готових 
металевих виробів 

22 21 10 
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машинобудування 95 94 70 

виробництво машин та устаткування 44 50 40 

виробництво електричного, електронного та 
оптичного устаткування 

31 24 18 

виробництво транспортних засобів та устаткування 20 20 12 

інші галузі промисловості 14 9 5 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу 
та води 

8 5 14 

Джерело: «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» за відповідні роки 

Здійснений аналіз дозволяє констатувати низьку ефективність 

залучення організаційного ресурсу в реальному секторі економіки. І це 

тоді, коли в умовах кризи більшість провідних компаній світу  

активізували процес упровадження саме організаційних інновацій. 

Організаційні структури суб’єктів господарювання розвиваються 

згідно з розвитком та удосконаленням самої теорії управління. Мето-

дологічна основа управління базується на теоретичних принципах 

таких шкіл (за порядком виникнення): класична школа управління 

Ф. Тейлора; адміністративна школа управління А. Файоля; Г. Емерсон, 

Г. Форд; психологічна школа Е. Мейо; емпірична школа управління 

Н. Кондратьєва, Дж. Кейнса; школа наукового управління Н. Вінера; 

школа ситуаційного управління Р. Моклера і П. Друкера; школа 

стратегічного управління І. Ансоффа. У цих школах використовувався 

як функціональний, так і інституціональний аспект управління. Сучасний 

етап розвитку відрізняється процесом формування нового напрямку в 

системі управління – мережевого, заснованого на реалізації переваг 

просторових структур.  

А. Пригожин
238

 стверджував, що більшість керівників основні зусилля 

витрачають на тотальний контроль. Проте управління складається 

далеко не тільки з цілеспрямованого впливу. Насправді, воно включає 

в себе три компоненти. Перший компонент – це цілеспрямований вплив 

у вигляді наказів, завдань, робочих планів (рис. 2.15).  
 

                                                 
238 Пригожин А. И. Дезорганизация: Причины, виды, преодоление / А. И. Пригожин. – 

М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 402 с. – (Серия «Синергичная организация»). 
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У – цілеспрямований вплив  
 

Рис. 2.15. Пряме управління через накази, завдання 
 

Другий компонент – це самоорганізація: будь-який колектив, будь-

яка людська спільнота незапобіжно і стихійно виробляють у собі певні 

норми відносин; групуються за інтересами, симпатіями, антипатіями; 

розподіляють один одного за невидимою шкалою престижу; будують 

свою поведінку на взаємному порівнянні та взаємовпливі (рис. 2.16). 
 

 
У – цілеспрямований вплив  

 

Рис. 2.16. Управління з використанням самоорганізації 
 

Водночас самоорганізація є безцінною організаційною енергією, 

яку потрібно навчитися використовувати. Оскільки самоорганізація 

все одно відбувається, то краще її «підключити» до цілеспрямованого 

впливу, тобто використовувати для цілей організації. 

Третій компонент – це організаційний порядок, тобто ті правила, 

структури, функції, бізнес-процеси, які цілеспрямовано вносяться в 

організацію для її стабільності, стійкості. Грамотне управління 

зацікавлене в тому, щоб максимальну кількість цільового впливу 

перевести в ранг організаційного порядку за принципом: більше 
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правил, менше завдань. Тоді управління організацією буде нагадувати 

режим «автопілоту»: всі працюють за правилами, і тільки в 

нестандартних ситуаціях керівники переводять його на «ручне 

управління» (рис. 2.17). 

 
У – цілеспрямований вплив 

 

Рис. 2.17. Синергетична побудова організації  
Проте синергетичний рівень розвитку організації передбачає мотивацію 

і залученість персоналу до цінностей та цілей управління, коли кожний 
працівник орієнтується на загальнофірмові досягнення. 

Практика показала, що за рідкісним винятком спроби підтримки 
державою інноваційної діяльності через такі, здавалося б, успішні, що 
зарекомендували себе на Заході, форми інноваційної інфраструктури, 
як технопарки й бізнес-інкубатори, не дали очікуваного результату. 
«Якщо ми будемо розвивати інновації  без урахування того, що 
організаційні форми, що запозичуються, піввікової давнини були 
розроблені для іншого соціального й економічного середовища, а тим 
більше форми, які в сучасному світі вже не працюють, то це завідомо 
тупикова колія. Поки ми користуємося застарілими поданнями, на  
практиці в країні буде відтворюватися все та ж модель індустріального 
суспільства»

239
. 

В умовах глобалізації, коли джерела нових знань стали більш 
дифузійними та швидкість виведення технології на ринок істотно 
зросла, здійснення досліджень і розробок стало можливим тільки в 
нецентралізованих відкритих моделях, що означає партнерство,  
альянси, структури з низьким рівнем бюрократизації, структури, що 
дозволяють поєднувати ресурси, наявні усередині країни або регіону, з 

                                                 
239 Смирнов Е. Инновации: на пути к стратегической политике / Е. Смирнов // 

Экономические стратегии. – 2009. – № 1. – С. 68-72. 
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тими ресурсами, які існують зовні
240

. Отже, якщо ставити за мету стиму-
лювати інноваційний розвиток, потрібно шукати нові форми організації.  

Вивчення досвіду роботи провідних зарубіжних та вітчизняних 
компаній у цих напрямах потребує акцентування уваги на тенденціях і 
закономірностях функціонування сучасного менеджменту і, перш за 
все, на тих нових концепціях (теоріях), що виникли за останній період 
і успішно впроваджуються в практику підприємств. 

Економіка постіндустріального суспільства заснована не тільки на 
телекомунікаційних системах зв’язку Інтернет, але й на нових 
організаційних формах. Такі форми з’явились на базі об’єднань, 
комплексів, перетворились на кластери та мережеві структури. Форми 
й методи управління в таких структурах відрізняються, але вони 
завжди детерміновані конкретній меті

241
. Мережеве управління – це 

механізм координації, узгодженості дій у часі та просторі між центром 
та периферією. Цей механізм заснований на мережевих технологіях, 
організованих за принципом ефективності. 

Звідси виникає необхідність розкрити сутність так званої сучасної 
міжорганізаційної теорії, предметом якої є взаємовідносини між 
організаціями, а не тільки взаємозв’язки між різноманітними 
елементами всередині однієї організації. Представниками цієї теорії є 
М. Айкен, Р. Еклес та ін.

242,
 

243
. Методи взаємодії між учасниками 

мережі зовсім інші, ніж на цеховому рівні або на рівні правління в 
корпоративних структурах. Значною мірою вони залежать від партнерів по 
мережі. «Мережа – це група компаній, що працюють спільно. Така 
співпраця вміщує багато послідовних трансакцій, що виконуються. 
Мережі дозволяють зменшувати ступінь невизначеності, з якою 
компанії стикаються в динамічному зовнішньому середовищі»

244
. На 

думку зазначеного автора, ступінь стабільності в мережі залежить не 
тільки від мережевих технологій, але й від взаємної довіри, від 
репутації компаній, що входять до мережі, а також від цінності, яка 
генерується та розподіляється між ними. Під невизначеністю зовнішнього 
середовища тут, у першу чергу, слід розуміти ринкову невизначеність 

                                                 
240 Денисова Д. Время продавать знания / Д. Денисова // Эксперт. – 2004. – № 24 

(425). – 28 июня. – С. 22-26. 
241 Воронина Л. А. Научно-инновационные сети в России: опыт, проблемы, 

перспективы / Л. А. Воронина, С. В. Ратнер. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 254 с. 
242 Aiken M., Hage J. Organizational Іnterdependence and Іntra-organizational Structure // 

American Sociological Review, 33:6, 912-30, 1968. 
243 Eccles R. The Quasi Firm in the Construction Industry // Journal of Economic Behavior 

and Organization. – 1981. – № 2. – P. 335-357. 
244 Янсен Ф. Эпоха инноваций / Ф. Янсен. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 308 с. 
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цін на продукцію, яка знижується через формальні контрактні взаємо-
відносини або неформальні домовленості між агентами мережі

245
. 

Ретроспективно феномен мережевої організації економічної діяльності 
було помічено після того, як у 1986 р. він став головною темою одного 
із номерів «Бізнес Уік», у якому було введено термін «пустотіла 
корпорація»

246
, за яким з’явилися терміни «віртуальна» та «модульна 

корпорація»
247

. Імпульсів дослідженням мережевої перспективи надали 
приклади організації мережевих компаній у США, а також великий 
практичний матеріал досліджень особливостей функціонування мереж 
у Південно-Східній Азії.  

Слід зазначити, що в теорії менеджменту чітко простежується дві 
концепції мереж: розгляд мережі як нової форми організації корпорацій на 
противагу більш традиційним (Y-форма, Х-форма, М-форма), а також 
концепція розвитку мережевого/віртуального підприємства – мережі 
підприємств, що є формально незалежними, але об’єднують свої 
ресурси для формування додаткових компетенцій, потрібних у рамках 
ланцюжка зі створення конкретної споживчої цінності. 

У роботах Р. Майлза та Ч. Сноу не тільки визначена сутність мереж 
як нової форми організації бізнесу, але й запропонована класифікація 
мережевих структур, заснована на виділенні трьох її різновидів:  
внутрішньої (коли корпорація виділяє свої підрозділи в окремі види 
бізнесу і співпрацює з ними на ринкових умовах); стабільної (коли 
центральна фірма зосереджена на декількох ключових компетенціях, а 
допоміжні види діяльності віддає на аутсорсинг постійним партнерам); 
динамічної (коли центральна фірма може взагалі не мати активів, 
залучати їх на умовах аутсорсингу, але має володіти хоча б однією 
найбільш важливою компетенцією – як правило, знанням того, що хоче 
споживач. У цьому випадку стабільної мережі не існує, її учасники можуть 
постійно мінятися, однак центральна фірма має постійно розвивати 
свою компетенцію для управління динамічною мережею. 

У контексті нашого об’єкта дослідження слід звернути увагу на 
роботи

248, 249, 250
, де Х. Уайт та його учень М. Грановетер на основі 
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теорії соціального обміну вибудовують нову економічну соціологію. 
Вони описують сучасне господарство як сукупність соціальних мереж – 
стійких формальних і неформальних зв’язків між індивідами та 
фірмами, які не належать ані ринку, ані ієрархії, що виступають 
основними поняттями неоінституціональної теорії. Утворене таким 
чином розуміння фірми в навколишньому середовищі сприяло 
виникненню ресурсного підходу або так званої теорії ресурсної 
залежності

251
. Зокрема, значним внеском у цій галузі став опис 

широкого спектру мережевих форм – спільних підприємств, об’єднаних 
правлінь, асоціацій, картелів, соціальних та персоніфікованих мереж. 
На продовження зазначеного, у роботі М. Бойсота

252
 доведено, що 

інституціоналізовані норми і цінності, що використовуються економічними 
суб’єктами господарювання, вплинули на виникнення міжфірмових 
мереж. Внутріфірмова атмосфера й особливо організаційна культура 
розглядаються у даному підході, як основа для розвитку міжфірмової 
кооперативної поведінки

253
. 

Мережева форма організації бізнесу розглядається як альтерна-
тивна форма управлінських структур або угод. Виділяють три типи 
угод: ринки, інтегровані організації (за термінологією О. Уільямсона 
«ієрархії») та гібридні відносини (у тому числі мережі). У межах теорії 
галузевих ринків вони пояснювались недосконалістю ринкового  
механізму, а їх необхідність – оптимізацією витрат виробництва, 
економією від масштабів та різноманіття, спеціалізації та досвіду

254, 255
. 

У результаті економічного панування на ринку, організованому за 
принципом мережі, виникає система примусу, уникнути якого без 
ризику економічного збитку або навіть катастрофи, окремі суб’єкти 
економіки не можуть

256
. Цей примус виявляється в особливій владі. Як 

зазначає М. Кастельс, «…мережі є фундаментальним матеріалом, з 
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якого нові організації будуються і будуть будуватися. Вони здатні 
формуватися і розповсюджуватися скрізь у глобальній економіці, 
оскільки спираються на інформаційну міцність, надану новою техно-
логічною парадигмою»

257
. Посилаючись на Дітера Ернста, Кастельс 

виділяє п’ять типів мереж:  
 – мережі постачальників, включаючи субпідряди, угоди з початковим 

виробництвом обладнання і початковим проектуванням між клієнтом 
та постачальниками проміжних виробничих вкладень; 

 – мережі виробників, що містять усі угоди по спільному вироб-
ництву, які дозволяють конкуруючим виробникам об’єднувати свої 
виробничі потужності, фінансові та кадрові ресурси, щоб розширити 
свої продуктові портфелі та географічне охоплення; 

 – споживчі мережі, які визначають форвардні зв’язки виробничих 
компаній з дистриб’юторами, ринковими каналами, посередниками, 
які створюють додаткову вартість, та кінцевими споживачами на 
головних експортних ринках або на внутрішніх ринках; 

 – коаліції по стандартам ініціюються тими, хто встановлює потенційні 
глобальні стандарти з визначеною метою – укласти якомога більше 
фірм у межі стандартів на їх власні товари або стандарти інтерфейса; 

 – мережі технологічної кооперації, що сприяють придбанню 
продуктового дизайну та виробничої технології, заохочують спільне 
виробництво і розробку процесів, дозволяють ділитися спільним  
науковим знанням та результатами НДДКР

258
.  

Науково-інноваційні мережі є, на думку, автора, шостим типом 
мереж, який інтегрує в собі елементи мереж третього, четвертого і 
п’ятого типів та, водночас, є абсолютно новим утворенням, оскільки 
забезпечує реалізацію повного інноваційного циклу – від генерації 
нових знань до їх втілення в конкретному продукті чи технології – у 
межах проектних ланцюжків, які складаються всередині мережі, 
забезпечують максимально ефективну реалізацію початкових стадій 
інноваційного циклу та розвиваються у процесі проходження 
конкурентної стадії інноваційного циклу поза її межами. 

У найбільш узагальненому вигляді концептуально на сьогодні 
існують такі підходи до формування мережі (рис. 2.18). 

Сучасний підхід до організації інноваційного процесу заснований 
на паралельній діяльності інтегрованих груп дослідників, одночасна 
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робота яких у різних напрямках прискорює рішення проблеми та 
робить його найбільш обґрунтованим та надійним. 

 

 
 

Рис. 2.18. Два підходи до формування віртуальних організацій 
Час розробки наукової ідеї та термін її перетворення на інноваційну 

продукцію в умовах глобальної конкуренції дуже важливі. Значного 
скорочення часу на проведення пошукових та фундаментальних 
наукових досліджень можна досягти за рахунок формування наукової 
мережі, яка передбачає високий ступінь інтеграції компетенцій при 
проведенні науково-дослідних робіт, а також інформаційних ресурсів, 
лабораторної та експериментальної бази. Ключовим елементом 
створення наукової мережі має бути кількісне та якісне поліпшення 
інформаційних потоків між учасниками мережі, яке сприяє розробці 
нового знання: якщо інформація (у тому числі наукова) стає більш 
доступною, якщо з’являються нові методи її аналізу, то відповідно 
зростають і можливості для створення нового знання, як технічного, 
так і гуманітарного, шляхом обробки наявних або отриманих даних

259
.  

На процес організаційної трансформації здійснюють вирішальний 
вплив два фактори: глобалізація ринків інвестицій та динаміка 
технологічних змін, які призводять до швидкого старіння обладнання, 
тому фірмам необхідно регулярно оновлювати інформацію про 
процеси та продукти. В такому контексті кооперація є не тільки 
раціональним розподілом витрат і ресурсів, але також страховим 
полісом проти невдалого технологічного рішення: від наслідків такого 
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рішення мають постраждати також і конкуренти, оскільки мережі є 
всеохоплюючими та взаємно переплетеними

260
.  

Мережевий ефект взаємодії породжує нове явище зростаючої 
граничної корисності та зростаючої граничної продуктивності. Чим 
більший масштаб діяльності в таких умовах, тим більша ефективність 
використання додатково залучених ресурсів. Особливо яскраво ефект 
масштабу проявляється в межах мережі, яка використовує вироблені 
нею стандарти. Стандарти в економіці знань стають основним 
фактором конкурентоспроможності. Наприклад, конкуренція стандартів на 
відеозапис у побутових відеокомп’ютерах, конкуренція стандартів на 
програмне забезпечення для широкого кола користувачів (типу Word, 
Excel та інші), конкуренція систем персональних комп’ютерів та інших 
аналогічних товарів масового попиту. Мережева структура сприяє 
підвищенню компетентності членів організації, зазначає Б. Гейтс: 
«Щоб залучити й утримати на роботі розумних людей, необхідно 
забезпечити їм можливість спілкуватися з іншими розумними людьми. 
Таким чином створюються умови, які стимулюють високу творчу 
активність; а культура взаємодопомоги в роботі, забезпечена 
належною організацією інформаційних потоків, робить можливими 
контакти між собою світлих голів у компанії. Коли ж набирається 
критична маса людей з високим IQ, що працюють рука в руку, 
потенціал компанії злітає просто до небес. Ця взаємна стимуляція 
породжує численну кількість нових ідей і сприяє виходу менш 
досвідчених працівників на найвищі рівні кваліфікації»

261
. 

У діяльності підприємств на сьогодні спостерігаються зміни, які 
призводять до виникнення неієрархічних організацій, характерними 
ознаками яких є: усунення ієрархічного розподілу праці (усуваються 
відмінності в статусі, рангу, розмірах заробітної плати); розпов-
сюдження «рамкових» посадових інструкцій, що орієнтовані не на 
визначення чітких завдань та повноважень, а на досягнення певних 
результатів чи розв’язання завдань; розробка і впровадження 
комп’ютерних програм, що дозволяють групам людей в організації 
спілкуватися між собою і спільно розв’язувати проблеми, підвищуючи 
рівень ефективності технологій прийняття управлінських рішень, не 
використовуючи традиційний ієрархічний механізм управління. 

Сучасний розвиток інформаційних технологій змінив також методи 
координації і контролю, знизив роль особистого спостереження за 
роботою підлеглих і бюрократичних форм узгодження тих чи інших 
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рішень. В організаціях міцно завоювали позиції так звані «віртуальні 
офіси», які підвищили самостійність працівників, а також дозволили 
розширити ділянки прямої роботи з клієнтами (frontline work). 
Розвиток глобальної мережі Інтернет призвів до створення так званих 
динамічних віртуальних організацій, функціонування яких започатковується 
на активній взаємодії їх членів і підрозділів через глобальні 
комп’ютерні мережі великої кількості незалежних підрядників для 
розв’язання конкретної проблеми. Віртуальні структури забезпечують 
серйозні конкурентні переваги через суттєве зниження витрат на 
основні та обігові кошти, різкого зниження бази оподаткування. 

Останнім часом підприємства наукомісткої сфери починають усе 
активніше користуватися послугами консалтингових компаній і 
передавати частину функцій стороннім підприємствам. Сутність  
процесів, що відбуваються, полягає в передачі знань (а не інформації) і 
прискоренні процесу формування й комерціалізації ІК. Аутсорсинг 
(від англ. outsourcing), або субконтрактація, означає передачу деяких 
функцій організації зовнішнім виконавцям (аутсорсерам, субпідряд-
никам, висококваліфікованим фахівцям сторонньої фірми) або відмову 
від власного бізнес-процесу й придбання послуг з реалізації цього 
бізнес-процесу в іншої, спеціалізованої організації. Таким чином, 
аутсорсинг являє собою різновид кооперування. 

У цей час термін «аутсорсинг» досить часто використовується в 
літературі з менеджменту, а також у тексті міжнародних стандартів 
ІСО серії 9000 версії 2000 р.

262
 Аутсорсинг стає найважливішим 

елементом системи відносин між підприємством і партнерами. Однак, 
на відміну від звичайного постачальника, аутсорсер (організація, що 
здійснює аутсорсинг) повністю включається до загальної конфігурації 
системи менеджменту якості виробника згідно з видом діяльності. 
Така вимога стандарту ІСО 9001:2000. 

Як зазначив у статті «Нове суспільство організацій» американський 
учений П. Друкер, найближчим часом більшості компаній доведеться 
зіштовхнутися із ситуацією, коли 40 % їх співробітників будуть 
непостійні, що працюють по тимчасових контрактах, або що одержують 
зарплату від контракторів, постачальників, фахівців з аутсорсингу

263
. 

Для наукомістких підприємств аутсорсинг стає однією з ефективних 
форм промислової реструктуризації, крім традиційного створення 
дочірніх підприємств на базі головного, вступу з малими  

                                                 
262Системы менеджмента качества: Основные положения и словарь [ИСО/ОПМС 

9000 : 2000] / пер. и ред. ВНИИС. – М. : ВНИИС, 2000. – 49 с. 
263Друкер П. Ф. Новое общество организаций / П. Ф. Друкер // Вестн. СПбГУ. – 

Сер. 8. Менеджмент. – 2004. – № 1. – С. 96-112. 
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підприємствами в орендні відносини і т.ін. Цілі аутсорсингу: 
збільшення продуктивності, зменшення витрат на виробництво, 
одержання доступу до нових ринків і технологій, що в цілому сприяє 
ефективності підприємства. Причинами доцільності переходу науко-
місткого промислового підприємства на аутсорсинг можуть стати: 

 недозавантаження виробництва (можливість використання  
устаткування лише протягом декількох змін у квартал); 

 відсутність власного коштовного устаткування (придбання  
якого недоцільно); 

 сезонні коливання попиту на продукцію; 

 висока динамічність інноваційних процесів, що проявляється в 
постійному відновленні його елементів (об’єктів досліджень, розробок 
і виробництва, технологій, схемних і конструктивних рішень, інфор-
маційних потоків і т.ін.); 

 високі трансакційні витрати; 

 потреба в одержанні повної й достовірної інформації про новий 
напрямок у найкоротший термін; 

 наявність так званих «непрофільних активів», які створюють 
якийсь вартісний баласт, впливаючи на собівартість і ринкову ціну 
наукомісткої продукції, а в остаточному підсумку – на показники 
ефективності підприємства. 

Досвід різних підприємств показує, що аутсорсинг дозволяє 
знизити на 50 % або більше витрати на відповідні процеси 
підприємств, пов’язані з виготовленням наукомісткої продукції й 
наданням послуг 

264, 265,
 
266

. Зокрема, у контексті розгляду питання щодо 
формування інтелектуального капіталу й управління інтелектуальною 
власністю особливо актуальними стають проблеми управління  
витратами обігу, так званими «трансакційними витратами» (витрати 
на здійснення правової охорони ІВ, припинення несумлінної  
конкуренції, пошук клієнтів, укладання договорів продажу, доставки 
товарів до покупця та ін.). 
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У своїй роботі П. Друкер відзначає, що від установленої ціни 
товару виготовлювач одержує лише 15-25 %, а 75-85 %, що залишилися, 
дістаються власникам ринкової інфраструктури (торгівлі, реклами, 
каналів збуту, зв’язки зі споживачами, транспортування й зберігання, 
післяпродажного обслуговування і т.ін.), тобто власникам так званих 
«ринкових ІА»

53
.  

Для вирішення більшості з наявних проблем на підприємствах 
може бути доцільним застосування організаційного реінжинірингу 
(вдосконалення організаційної структури та системи управління). До 
комплексу робіт у цьому напрямку слід віднести: 

1) проведення комплексної діагностики, виявлення та ідентифікація 
слабких місць існуючої організаційної структури; 

2) виявлення міжфункціональних проблем в організаційній 
структурі, структурування підрозділів; 

3) аналіз структури майнового комплексу; 
4) розробка концепції вдосконалення виробничих систем на 

основі розробки та узгодження багатоваріантної множини зовнішніх та 
внутрішніх моделей; 

5) розрахунок ефективності організації бізнесу та SWOT-аналіз 
різних варіантів структурних одиниць та їх організаційно-правового 
статусу; 

6) розробка системи розподілу та делегування повноважень між 
рівнями управління підприємств; оптимізація взаємодії структурних 
одиниць і регламентування цієї взаємодії; 

7) постановка системи документообігу, розробка уніфікованих 
внутрішньофірмових форм документів. 

У цілому використання концеції реінжинірингу допомагає 
підприємству здобути такі характеристики: 

 горизонтальне стиснення робіт та вертикальне стиснення процесів; 

 процеси і їх частини звільняються від лінійного упорядкування 
робіт; 

 процеси мають різні варіанти виконання; 

 зменшення перевірок та управлінських дій зверху; 

 мінімізація узгоджень інтересів; 

 критерій просування за посадою змінюється від ефективності 
виконання роботи до спроможності виконувати роботу; 

 оцінка ефективності роботи і оплата праці змінюється від  
оцінки діяльності до оцінки результатів та інше. 

Для досягнення поставленої мети перед суб’єктами господарювання 
постає потреба у вирішенні таких завдань: 
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 зміна стратегії підприємств на користь стратегії перманентного 
навчання, що пов’язана з безперервним накопиченням та інтенсивним 
використанням корпоративного досвіду (а в цілому – інтелектуального 
капіталу); 

 переорієнтація ролі співробітників підприємства з пасивних 
отримувачів знань у бік креативності та системного мислення; 

 вдосконалення процесу трансферу знань та створення ефективної 
системи управління знаннями; 

 побудова організаційної системи підприємства, адекватної 
принципам самонавчання (зі створенням відповідної організаційної 
культури та залученням необхідних технологій); 

 виховання сильних лідерів, що допоможуть у запуску організа-
ційних інновацій та забезпечать результативність інноваційного процесу. 

Отже, в умовах глобалізації суспільства та стрімкого поширення 
ІКТ, досягнення реалізації цілей господарюючих структур на  
мікрорівні досягається завдяки формуванню організаційного ресурсу 
нового типу через запровадження принципів мережевого ефекту та 
положень системи мережевої взаємодії.  

  


