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Висновки до третього розділу 
 
1. Дослідження показують, що у ХХІ ст. змінюється зміст 

інновацій у такому напрямку: суттєве зростання в світових обсягах 
НДДКР, що здійснюється в суспільному і приватному секторі, 
призводить до того, що потік знань і продаж знань стають такими ж 
значними, як і генерація знань; розробляються й упроваджуються 
механізми встановлення взаємозв’язків і формування потоків знань, 
збільшуючи кількість і глобальне розповсюдження учасників ринку 
інноваційних продуктів та послуг; застосовується принцип «відкритих 
підходів», що в умовах глобалізації та «віртуалізації» ринків вимагає 
відкритих інновацій; споживчий попит на інновації, обумовлений 
екстенсивним розвитком технологій, стає основним орієнтиром при 
виборі напрямів реалізації ділових стратегій компаній; реалізація 
попиту на інновації в умовах відкритості й віртуальності ринків 
прискорює процес формування технологічної інфраструктури. Зазначені 
особливості вимагають постановки та вирішення питань щодо 
можливостей вибору методів та механізмів управління інноваціями, 
тобто пошуку шляхів реалізації організаційного ресурсу на всіх рівнях 
господарюючої системи. 

2. Результативна модель інноваційного механізму в ринкових 
умовах характеризується тим, що максимізація прибутку стає 
важливим стимулом інновації. Інноваційний процес вибудовується 
через інтерактивну взаємодію його учасників (виведення інноваційної 
ініціативи на рівень підприємства). Централізоване планування 
неможливе через відмову від контролю над зовнішніми умовами 
господарювання. Вже інструментальні, а не директивні правила 
спрямовують процес нововведень. Брак фінансових ресурсів компенсується 
не договірними відносинами, а активним використанням позикових 
коштів, що передбачають формалізацію умов кредитування (інвестицій). 
Управлінський контроль над ходом реалізації інновації стає 
неодмінною умовою її ефективності. 

3. Узагальнення зарубіжного досвіду показало, що в країнах ЄС 
у світлі еволюції інноваційної політики, що спостерігається в останній 
час, її стали розуміти як системну політику, мета якої полягає в 
забезпеченні повноти охоплення і погодженості зусиль, спрямованих 
на заохочення інновацій. Це означає, що відбувається перехід від 
окремих інструментів до використання системних інструментів (зокрема 
відбувається перехід від інструментів, що діють за принципом «один 
суб’єкт – один захід»), до заходів системного характеру, коли в 
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загальних рамках політики використовується набір різних заходів (таких 
як гранти компаніям, що входять у партнерські відносини з іншими 
економічними агентами, або дослідницьким організаціям, фінансування 
менеджерів кластерів або мереж, заходи щодо усунення системних 
збоїв, наприклад, що стосуються доступу до фінансування і т.ін.). 

Важливе значення системних інструментів обумовлено зростанням 
ролі нових функцій в управлінні сучасними інноваційними процесами, 
таких як: управління системними зв’язками; проектування і організація 
інноваційних систем; створення платформ для нагромадження знань, 
навчання й експериментування; створення інфраструктури для страте-
гічного аналізу; формулювання потреб і розробка стратегічного 
перспективного бачення процесу розвитку. 

4. Встановлено, що у багатьох розвинутих і в усе більшій частині 
країн наздоганяючого розвитку, політика, спрямована на підвищення 
конкурентоспроможності і розвиток інноваційної діяльності, здійснюється 
на основі підходів НІС, що дозволяють враховувати вплив організацій 
і інститутів на інноваційну діяльність у масштабах держави. На цей 
час комплекси заходів інноваційної політики орієнтуються, головним 
чином, на надання підтримки НДДКР в окремих організаціях. 
Використання системних інструментів у країнах наздоганяючого 
розвитку пов’язано з деякими труднощами. Системні інструменти 
застосовуються на основі припущення, що головні проблеми слід 
шукати у зв’язках між економічними агентами, а не в роботі місцевих 
компаній, університетів чи науково-дослідних і технологічних інститутів. 

5. Сьогодні на перший план виходять такі напрями діяльності 
корпоративних структур, обумовлені необхідністю реалізації органі-
заційного ресурсу: по-перше, організація процесу створення інтелектуальної 
власності (ІВ); по-друге, створення в рамках корпорації системи якості 
виробленої продукції, а також системи сертифікації знову створених 
продуктів, що мають право здійснювати операції сертифікації згідно з 
рішенням відповідного державного органу влади (наприклад, Держ-
стандарт); по-третє, побудова системи навчання в рамках корпорації. 

6. З точки зору економічної теорії, ресурсна функція підпри-
ємництва спрямована на найбільш ефективне використання 
матеріальних, трудових, фінансових та інформаційних ресурсів з 
урахуванням досягнень науки, технологій, управління й організації 
виробництва. У цьому контексті організаційна функція полягає, перш 
за все, у визначенні, мобілізації та залученні організаційного ресурсу 
до процесу виробництва, логістики, маркетингу, менеджменту. Якщо 
ж говорити про інноваційне спрямування підприємництва, то 
обов’язковою вбачається реалізація інтелектуальної функції, яка 
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полягає у сприянні генеруванню та реалізації нових ідей, здійсненню 
наукових розробок, проектів, що пов’язані з господарським ризиком. 
Організаційні умови функціонування інноваційного підприємництва 
забезпечуються національною інноваційною системою і визначаються 
моделлю інноваційного розвитку, відповідними стратегіями та 
програмами діяльності для забезпечення його розвитку. Упровадження 
технологій управління, адекватних умовам розбудови економіки знань, 
сприятиме перетворенню знання на завершений продукт з високою 
споживчою вартістю. Створюване при цьому інтерактивне середовище 
спілкування підвищує креативну здатність генерації нових знань, що 
одразу потрапляють до корпоративної пам’яті для подальшого 
використання. За допомогою системи управління знаннями підприємство 
спроможне перетворитися на організацію, що самонавчається.  
Вдосконалення процесу трансферу знань та побудова організаційної 
структури, адекватної принципам самонавчання, підвищить коефіцієнт 
охоплення повноважень за функціями менеджменту і знизить коефіцієнт 
дублювання управлінських робіт та коефіцієнт концентрації зазначених 
робіт у межах функцій управління, збільшить результативність роботи 
та швидкість прийняття рішень. 

 

  


