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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ 
 

 

1.1. Організаційні інновації в економічній системі: 

сутність та передумови впровадження 
 

Сучасна українська економіка потребує специфічних підходів до 

визначення і реалізації інноваційної політики. В узагальненому вигляді 

вони зводяться до орієнтації політики на забезпечення збалансованості 

зусиль держави і ринку для отримання максимального результату від 

знань для економічного і соціального розвитку; формування умов для 

розвитку приватного інвестування, економії ресурсів та коштів, зростання 

виробництва на інноваційній основі; створення сучасної інфраструктури 

інноваційної сфери, забезпечення державної відповідальності за підготовку 

кадрів для потреб інноваційної економіки.  

Обґрунтованим слід вважати положення, що досягнення науково-

технологічного прогресу поширюються у виробництві у формі інновацій. 

Поняття «інновація» походить від англійського слова innovation, що в 

перекладі означає «введення новацій» (нововведень). Під нововведенням 

розуміють новий порядок, новий метод, нову продукцію або технологію, 

нове явище. Процес використання нововведення, пов’язаний із його 

одержанням, відтворенням і реалізацією в матеріальній сфері суспільства – 

це інноваційний процес. Інноваційні процеси зароджуються в окремих 

сферах науки, а реалізуються у сфері виробництва, викликаючи в ній 

прогресивні, якісно нові зміни.  

Ретроспективний аналіз показує, що процес становлення теорії 

інновацій відбувався протягом ХХ-го століття і ознаменувався значною 

кількістю наукових досліджень. Загальновизнаним фундатором у даній 

сфері наукових знань вважається австрійський учений Й. Шумпетер, 

який у своїй роботі «Теорія економічного розвитку»
1
 запропонував 

                                                 
1 Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 

1982. – С. 130.  
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поняття «новатор» та «нововведення» (інновація). Зокрема, інновацію 

він розумів як використання нових комбінацій існуючих продуктивних 

сил для розв’язання комерційних задач і вбачав у них джерело розвитку 

економічних систем. Не застаріла й до цього часу класифікація інновацій, 

запропонована вченим-класиком: застосування нових матеріалів, 

упровадження нових процесів, відкриття нових ринків, упровадження 

нових форм організації.  

В офіційних рекомендаціях Організації з економічного співробітництва 

і розвитку (OECD) – керівництві Фраскаті «Пропонована стандартна 

практика для обстежень, досліджень і експериментальних розробок»
2
 – 

інноваційна діяльність (ІД) визначається як вид діяльності, пов’язаний 

із трансформацією наукових досліджень та розробок або інших науково-

технічних досягнень у новий або удосконалений продукт, упроваджений на 

ринку, у новий удосконалений технологічний процес, що використовується 

у практичній діяльності, або в новий підхід до соціальних послуг. 

Згідно з даним керівництвом пропонується розрізняти такі види 

інновацій:1) технологічні; 2) створення нового ринку; 3) освоєння 

нового джерела постачання сировини або напівфабрикату; 4) реорганізація 

системи управління.  

На жаль, як у науково-практичних розробках
3
, так і у вітчизняній 

статистиці більша увага надається технологічним інноваціям (продуктовим 

та процесовим), що, звичайно, є важливим підходом із точки зору 

оцінки їх впливу на економічний розвиток, в основі якого інноваційний 

фактор. Проте, на нашу думку, ігнорування ролі та значення організаційних 

інновацій, особливо в умовах модернізації економіки, де зміни торкаються 

усієї організаційної системи, слід вважати неправильним. 

У довгостроковій перспективі еволюція інноваційного процесу 

здійснюється від статичного (ідея, прототип) варіанту до динамічного 

(технологія – продукт – ринок). Оскільки технологічні інновації вимагають 

від системи певної адаптації, «виникає потреба в додатковій координаті – 

«організаційній»
4
. На практиці це проявляється у формуванні певних 

організаційних структур, спроможних забезпечити процес створення 

                                                 
2 Керівництво Фраскаті. Стандарт звітності з наукових досліджень та розробок 

[Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development]. – 

Frascati Manual. – Paris : OECD Publications, 2002. – 255 p. 
3 Дяченко М. І. Процесні та продуктові інновації в умовах економіки знань [Електронний 

ресурс] / М. І. Дяченко ; Сайт віртуальної спільноти молодих вчених-економістів. – Режим 

доступу: <http://economica.org.ua/2011/procesni-ta-produktovi-innovaci%d1%97-v-umovax-

ekonomiki-znan>. 
4 Мнеян М. Г. Динамический образ инноваций: Алгоритмы инновационного 

развития / М. Г. Мнеян. – М. : Витус-К, 2006. – С. 27-28. 



Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: 

методологія та практика 

 

10 

та реалізації інновацій. Вибір та застосування таких структур є досить 

відповідальним і, можна сказати, творчим процесом, оскільки 

започатковується на відповідних методологічних засадах. Тому існує 

навіть спеціальний нормативний документ – стандарт ІСО 9000
5
 – 

перший загальновизнаний світовий стандарт менеджменту, що об’єднує 

досягнення успішної практики багатьох компаній, орієнтований на 

постановку організації діяльності
6
. Концепція стандарту заснована на 

тому, що саме професійно організовані й ефективно керовані компанії 

мають стійку здатність поставляти для споживача продукцію і послуги 

необхідної якості. Згідно з ІСО/ОПМС 9000:2000
7
, саме поняття «організація» 

визначається як «група працівників і необхідних засобів із розподілом 

відповідальності, повноважень та взаємовідносин». 

Більше того, «інноваційний процес не обмежується тільки сферою 

технології, але й включає інституціональні, організаційні й управлінські 

інновації. Ці знання практично не можуть бути вбудовані в наявні 

традиційні концепції, інколи навіть просто не вписуються у їхні рамки, 

бо являють собою нематеріальні активи суб’єктів, зайнятих у конкретній 

галузі. Компанії повинні намагатися використовувати дані знання з 

максимальною ефективністю. Модель множинних джерел інноваційно 

орієнтована на механізм розвитку з максимальним врахуванням різно-

манітності елементів і створення умов їх творчої взаємодії»
8
. 

Узагальнення існуючої невеликої кількості досліджень, і то здебільшого 

на прикладі мікрорівня
9
, дозволяє дати таке визначення: організаційні 

інновації – це реалізовані нові методи ведення бізнесу, організації 

робочих місць, зовнішніх зв’язків, спрямовані на підвищення 

ефективності діяльності суб’єкта господарювання шляхом зниження 

адміністративних і трансакційних витрат, зростання задоволеності 

працівників організацією робочих місць, одержання доступу до ринку 

активів. Зокрема, інновації у веденні бізнесу означають освоєння 

                                                 
5 Международные стандарты. Управление качеством продукции [ИСО 9000-ИСО 

9004, ИСО 8402]. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 420 с. 
6 Высокие технологии. Организация внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии : [в 2-х т.] / Л. Д. Подлипаев и др. – Т. 1. – М. : Гелиос АРВ, 2003. – 254 c.  
7 Системы менеджмента качества : Основные положения и словарь [ИСО/ОПМС 

9000:2000] / пер. и ред. ВНИИС. – М. : ВНИИС, 2000. – 49 с. 
8 Клуб Инновационного Развития Института философии РАН. Методологические 

аспекты инновационного развития России: Проектно-аналитическая записка по итогам 

работы КИР за 2009 год [Електронний ресурс] / отв. ред. В. Е. Лепский ; сайт 

С. П. Курдюмова «Синергетика». – Режим доступу: <http://spkurdyumov.narod.ru/ lepskiiy.pdf>. 
9 Лесников И. Н. Организационные инновации в системе управления человеческим капиталом 

предприятия / И. Н. Лесников // Вестник экономической интеграции. – 2010. – № 6. – С. 25-30. 
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нових методів організації підприємницької діяльності, що включають 

розробку і реалізацію нової або значно зміненої корпоративної 

стратегії; упровадження сучасних методів управління організацією (на 

основі інформаційних технологій); розробку й упровадження нових 

або значно змінених організаційних структур; нововведення у використанні 

режиму робочого часу; застосування сучасних систем контролю 

якості, сертифікації товарів, робіт, послуг; упровадження сучасних 

систем логістики та постачання сировини, матеріалів, комплектуючих; 

створення спеціалізованих підрозділів з проведення наукових досліджень і 

розробок, практичної реалізації науково-технічних досягнень 

(технологічних та інжинірингових центрів, малих інноваційних фірм); 

упровадження корпоративних систем управління знаннями; реалізацію 

заходів щодо розвитку персоналу (організація корпоративного та/або 

індивідуального навчання, створення/розвиток структур з навчання і 

підвищення кваліфікації персоналу); реалізацію нових форм стратегічних 

альянсів, партнерств та інших видів коопераційних зв’язків зі споживачами 

продукції, постачальниками, вітчизняними і закордонними виробниками; 

передачу низки функцій та бізнес-процесів спеціалізованому підряднику 

(аутсорсинг).  

Організаційні інновації відображають визнання того, що нові  

способи роботи в таких сферах, як: управління людськими ресурсами 

(наприклад, наділення підлеглих повноваженнями, нові види партнерства із 

співробітниками чи задовільні дії, спрямовані на те, щоб залучити до 

процесу всіх співробітників, перетворивши організацію на колективний 

інноваційний ресурс), управління знаннями, управління ланцюжком 

створення споживчої цінності, партнерство з покупцями, розподіл продукції 

та послуг, фінанси, виробництво і т.ін., – можуть поліпшити конку-

рентоспроможність. 

Слід згадати ще один міжнародний методологічний стандарт – 

Керівництво Осло
10

, згідно з яким: організаційна інновація – це впро-

вадження нового організаційного методу в діловій практиці фірми, в 

організації робочих місць або зовнішніх зв’язків. Організаційні інновації 

можуть бути спрямованими на підвищення ефективності фірми – за 

допомогою скорочення адміністративних видатків або оперативних 

витрат, підвищення задоволеності працівників станом своїх робочих 

місць (і тим самим продуктивності праці), розширення доступу до 

нематеріальних активів (таких як некодифіковані знання із зовнішніх 

                                                 
10 Керівництво Осло. Рекомендації зі збору та аналізу даних стосовно інновацій 

[Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition 

OECD/EC, 2005] / перекл. з англ. та наук. ред. Андрощук Г. О. – К. : УкрІНТЕІ, 2009. – 163 с. 
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джерел) або зменшення витрат на постачання (Витяг із зазначеного 

документа наведено в Додатку А).  

Відмінною рисою організаційної інновації від інших організаційних 

змін є впровадження якого-небудь організаційного методу (до ділової 

практики, до організації робочих місць або до зовнішніх зв’язків), що 

не використовувався раніше і який є результатом реалізації стратегічних 

рішень керівництва. Сюди належить, наприклад, впровадження нових 

практик для поліпшення навчання співробітників і полегшення дифузії 

знань усередині фірми. Прикладом може також слугувати впровадження 

кодифікації знань, відбір навчального матеріалу та іншої інформації таким 

чином, щоб робити все це більш доступним для персоналу. Інші приклади: 

перші досвіди впровадження нових систем управління головними 

виробничими процесами або постачальницькими операціями, такими як 

організація постачальницьких ланцюжків,  оперативна перебудова 

бізнесу, маневрування обсягом виробництва й управління якістю.  

Прикладом інновації в організації робочих місць може бути перше 

застосування організаційної моделі, що надає співробітникам фірми 

більшу автономію у прийнятті рішень і що заохочує їх до участі в 

продукуванні нових ідей. Цього можна досягти шляхом децентралізації 

пильності усередині груп співробітників і адміністративного контролю 

або створенням формальних і неформальних робочих колективів, члени 

яких пов’язані відносно більш гнучкими обов’язками та відпові-

дальністю. У той же час організаційні інновації можуть полягати і в 

централізації, і в посиленні підзвітності при прийнятті рішень. Прикладом 

організаційної інновації у структуруванні ділової активності може бути 

перше за часом впровадження системи «виготовлення на замовлення» 

(що об’єднує збут і виробництво) або сполучення інжинірингу і 

дослідних розробок із виробництвом. 

Слід зазначити, що сьогодні в мінливій економіці спроби дійти 

загального консенсусу можуть лише сповільнити роботу. На зміну 

йому приходять спільні інновації, за яких ідеї розробляються на основі 

колективного досвіду та єдиної бази знань, надаючи тим, хто приймає 

рішення, можливість брати на себе відповідальність, вибираючи один 

із наявних варіантів і шляхів подальшого руху вперед.  

Аналіз появи організаційних інновацій під впливом депресії був 

здійснений К. Фріменом
11

. Він зазначав, що депресія скоріше пригнічує, 

ніж прискорює впровадження продуктових інновацій, і запропонував 

більш конкретне пояснення ролі депресії – її непряме значення. У цей 

                                                 
11 Freeman C. Long Waves in the World Economy. – London : Pinter Publishers, 1984. – 248 p. 
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період збільшується соціальна напруга, її зняття вимагає різного роду 

змін, що створює сприятливі можливості для організаційних інновацій. 

У свою чергу, організаційні інновації створюють умови для зміни 

технологічної структури економіки, готуючи ґрунт для технологічних 

інновацій, тому, на думку К. Фрімена, «шторм» інновацій трапляється 

під час пожвавлення або буму. 

Важливий напрям, де організаційні інновації знаходять широке 

упровадження – соціогуманітарна сфера господарюючої системи. У 

цьому контексті слід нагадати, що соціальна спрямованість теорії 

інноваційного розвитку потужно розвивалась провідним американським 

спеціалістом із проблем управління П. Друкером, який вперше 

систематизував дані про впровадження нового й про подолання  

психологічного опору цьому процесу. У своїх роботах П. Друкер
12

 

писав, що інноваційна діяльність має не тільки економічну доцільність, але 

й соціальну цінність, що соціальна інновація – це зміна звичного типу 

мислення й стилю життя. Нововведення повинні бути спрямовані на 

ринок і керуватися міркуваннями ринкової кон’юнктури. Є тільки 

один спосіб уціліти під час кон’юнктурних потрясінь – це вдатися до 

підприємницького керування (упровадження систематизованої організаційної 

структури, довгострокове планування, застосування управлінської 

інформації й контролю). Нововведення може бути успішним, якщо 

воно підкріплюється сконцентрованими й скоординованими діями всіх 

зацікавлених сторін. Дослідження П. Друкера можуть бути використані при 

розробці інноваційної стратегії як корпоративних структур, так і 

окремих територій, основу якої становлять пошук інноваційних можливостей 

і формування їх ефективних комбінацій у реальних економічних 

умовах для реалізації конкретного інноваційного проекту. 

В умовах формування економіки новітнього укладу, важливо згадати, 

що в ідейному відношенні до теорії великих циклів Н. Д. Кондратьєва 

близька теорія дифузії інновацій Т. Хегерстранда, що розбудовує 

теорії розміщення на основі процесу створення й поширення інновацій 

(нововведень) із позицій просторово-часової динаміки
13

. Зазначена 

теорія відображає хвилеподібний характер дифузії генерацій нововведень, 

коли одна генерація (покоління) інновацій має чотири стадії: виникнення, 

дифузія, нагромадження, насичення. Дифузія, тобто поширення, роз-

                                                 
12 Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / П. Ф. Друкер. – М. : Издательство «Вильямс», 

2007. – 432 с. 
13 Hägerstrand T. Innovationsförloppet ur korologisk synpunkt, 1953/ C. W. K Gleerup, 

Lund, Sweden, translated & reprinted as ‘Innovation diffusion as a spatial process’, 1967. 
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сіювання по території різних економічних інновацій (нових видів 

продукції, технологій, організаційного досвіду і т.ін.), згідно із 

Т. Хегерстрандом, може бути трьох типів: дифузія поширення (коли 

інновація рівномірно поширюється в усіх напрямках від точки виникнення), 

дифузія переміщення (поширення в певному напрямку) і змішаний тип. 

Враховуючи висновок великого управлінця Е. Демінга
14

, що системним 

наслідком традиційного менеджменту є такий стан, коли із 100 менеджерів 

не більше двох отримують задоволення від роботи, решта – відчувають 

стрес, російські автори
15

 запропонували і на практиці впровадили модель 

так званого «альтернативного» менеджменту. В основі моделі – формула 

того ж Демінга – «98/2», яка означає, що на 98 %  проблеми в організації, 

дефекти виробів, робіт чи послуг залежать не від людей, а від системи. 

При цьому під системою розуміють сукупність процедур, розпоряджень, 

інструкцій, повноважень, внутрішньоїкорпоративної культури. В умовах 

глобалізації економіки і сформованого ринку споживача, коли саме 

останній визначає, що повинно випускати підприємство, які послуги 

йому потрібні, стара система управління не встигає оперативно реагувати 

на вимоги ринку, вона програє в боротьбі за клієнта. Тому автори 

«альтернативного менеджменту» взяли за основу систему принципів 

Демінга – аксіоми, на яких можлива побудова компанії з принципово 

новою організацією справи і управління та визначили їх, як свого роду 

генетичний код організації. Зауважимо, що практично для реалізації 

даних принципів потрібно, перш за все, щоб компанія мала можливість 

нормального розвитку, тобто повинні мати місце відповідні для цього 

умови. 

Важлива роль відводиться творчому підходу в процесі управління 

ситуацією. У поведінці керівника такий підхід означає відчуття проблеми 

(здатність бачити проблеми й вміння перевести їх у ситуації й можливості 

розвитку); своєрідність (розвиток незвичайних ідей, гнучкість мислення й 

пристосування за необхідності до думок інших); здатність до ризику, 

вміння відрізняти суттєве від несуттєвого та почуття реальності; воля, 

мотивація до використання своїх знань та вмінь в організації. Зокрема, 

актуальною задачею та головною умовою для реалізації творчого 

потенціалу для українських підприємств є реалізація концепції управління 

знаннями. Слід констатувати, що одним із перших серйозних досліджень, 

                                                 
14 Деминг У. Э. Выход из кризиса / У. Э. Деминг. – Тверь : Альба, 1994. – 498 с. 
15 Фидельман Г. Н. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конку-

рентоспособности / Г. Н. Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адлер. – М. : Альпина Бизнес 

Букс, 2005. – 189 с. 
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присвячених управлінню знанням, стала робота К.-Е. Свейбі, Т. Ллойда 

«Управління ноу-хау»
16

. Під «організаціями ноу-хау» К.-Е. Свейбі 

розуміє організації, основними ресурсами яких є нематеріальні активи, 

до яких належать знання й уміння працівників. Він першим спробував 

визначити структуру нематеріальних активів організації та запропонував 

трикомпонентну схему, що включає індивідуальну компетентність, 

внутрішню структуру, зовнішню структуру. Крім того, він розробив 

методику моніторингу нематеріальних активів, що багато в чому визначила 

напрямки усіх подальших розробок у цій сфері. Основною управлінською 

ідеєю К.-Е. Свейбі стало виокремлення в організації двох типів знання 

і двох категорій працівників, що є їхніми носіями: професійні й управлінські 

знання і, відповідно, професіонали і менеджери, що виконують різні 

функції в освоєнні і застосуванні інтелектуальних ресурсів. 

Узагальнення найбільш вживаних визначень організаційних інновацій 

та авторське тлумачення наведено в табл. 1.1. 

 
Таблиця 1.1  

Визначення організаційних інновацій 
 

Визначення Автор Джерело 

Введення нових форм орга-
нізації. 

Й. Шумпетер  Шумпетер Й. Теория экономического 
развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 
1982. – С. 130. 

Впровадження нового орга-
нізаційного методу в діловій 
практиці фірми, в орга-
нізації робочих місць або 
зовнішніх зв’язків. 

Спільна пуб-
лікація ОЕСР 
та Євростату 

Керівництво Осло. Рекомендації зі збору та 
аналізу даних стосовно інновацій [Oslo 
Manual: Guidelines for Collecting and 
Interpreting Innovation Data, 3rd Edition 
OECD/EC, 2005] / перекл. з англ. та наук. 
ред. Андрощук Г. О. – К. : УкрІНТЕІ, 
2009. – 163 с. 

Нові методи й форми 
всіх видів діяльності 
підприємства та інших 
ланок суспільного вироб-
ництва. 

С. Ф. Покро-
пивний 

Покропивний С. Ф. Економіка підпри-
ємства. Підручник / С. Ф. Покропив-
ний. – К. : КНЕУ, 2003. – 608 с. 

Спрямовані на удоскона-
лення: організаційної 
структури та управління; 
організації трудових ко-
лективів; організаційної 
системи матеріальних 
елементів; організації 
протікання процесів. 

М. Хучек Хучек M. Социально-экономическое 
содержание инновации на предприятии 
/ M. Хучек // Вестник Московского 
университета. – Серия 6, Экономика. – 
1995. – № 1. – С. 65. 

                                                 
16 Sveiby K.-E., Lloyd T. Managing Knowhow. – London : Bloomsbury Publishing PLC, 

1987. – 208 р. 
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Продовження табл. 1.1 
Визначення Автор Джерело 

Реалізація нового методу у 

веденні бізнесу, організації робо-

чих місць або організації зов-

нішніх зв’язків. 

Міністерство 

економічного 

розвитку Росій-

ської Федера-

ції, Федеральна 

служба дер-

жавної статис-

тики 

 

Приказ Росстата от 19.01.2009 

№ 4 «Об утверждении Указа-

ний по заполнению форм 

федерального статистичес-

кого наблюдения № 2 – 

наука «Сведения о выполне-

нии научных исследований и 

разработок», № 3 – информ 

«Сведения об использовании 

информационных и комму-

никационных технологий и 

производстве связанных с 

ними товаров (работ, услуг)», 

№ 4 – инновация «Сведения 

об инновационной активности 

организации» [Електронний 

ресурс] / Сайт «Консультант 

плюс». – Режим доступу: 

<http://base.consultant.ru/cons/

cgi/online.cgi?req=doc;base=L

AW;n=85239;dst=100553>. 

Нові способи організації роботи, 

запроваджувані в межах органі-

зації для стимулювання та про-

сунення конкурентних переваг.  

Jan Fagerberg, 

David Mowery 

and Richard R. 

Nelson 

Fagerberg J., Mowery D. and 

Nelson R. Handbook of 

Innovation. – Oxford University 

Press, 2006. – 656 р. 

Нові методи організації та пла-

нування, які використовуються у 

виробничо-господарській діяль-

ності підприємства, наприклад, 

зміна організаційних форм вироб-

ничих процесів, використання 

інших методів нормування праці, 

зміна системи планування на 

підприємстві і т.ін. 

Л. В. Бармашова  Бармашова Л. В. Содержание 

и этапы инновационных про-

цессов / Л. В. Бармашова [Еле-

ктронний ресурс] / Образо-

вательній сайт Бармашо-

вой Л. В. – Режим доступу: 

<http://barmashova.ru/inovaz

ii/soderganie_i_etapi_inovazio

nih_prozesov/>. 
Переважно нові форми диферен-

ціації, інтеграції, взаємодії, конт-

ролю і обміну внутріфірмового та 

міжфірмового рівня. 

А. Скиба Скиба А. Экономическое раз-

витие как результат обнов-

ления / А. Скиба. – [Елек-

тронний ресурс] / Сайт 

«Экономический портал». – 

Режим доступу: <http://institutio-

nes.com/theories/1008>. 
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Продовження табл. 1.1 
Визначення Автор Джерело 

Організація єдиного інформацій-

ного освітнього простору, поява 

нових організаційних структур, 
використання інноваційних форм 

співробітництва зі споживачами 

освітніх та інтелектуальних пос-
луг через моделі мережевої взаємодії.  

О. А. Павлова, 

Н. М. Савина 

Павлова О. А., Савина Н. М. 

Организационно-педагогические 

условия эффективности деятель-
ности по развитию иннова-

ционных процессов в системе 

дополнительного профессио-
нального образования / 

О. А. Павлова, Н. М. Савина – 

[Електронний ресурс] / Сайт 
научного информационно-

аналитического журнала 

«Образование и общество». 
– Режим доступу: <http://jedu-

cation.ru/2_2010/4.html>. 

Організаційні інновації на макро-
рівні – це впровадження нових 

форм та методів в управлінні 

національним господарством, 
адекватних вимогам зовнішнього 

середовища, із метою забезпечення 

економічного зростання на якісній 
основі. 

Авторське 
визначення  

 

Джерело: складено автором 

 

Аналіз сучасних публікацій у сфері теорії та практики організації 

управління дозволяє погодитися з деякими авторами, що в таких роботах 

вкрай мало міркувань стосовно філософії господарства
17

, сучасної 

економічної теорії
18

, соціології, права, теорії систем. Не враховуються 

концепції основоположників системи управління якістю (Е. Демінга, 

Дж. Джурана, К. Ішикави, Г. Тагучі та ін.). Кожна з економічних наук 

розвивається самостійно й розглядає проблеми організації діяльності із 

власних позицій. Тому так складно на практиці виробити стратегію 

узгодженої поведінки всіх рівнів управління національним господарством. 

Актуальність зазначеного можна підтвердити словами класика  

організаційних систем і синергетики А. Пригожина
19

: «Тепер ми все 

сильніше залежимо від глобальної організації. Людство побудувало 

                                                 
17 Тутов Л. Проблема управления в философии хозяйства / Л. Тутов // Вопросы 

экономики. – 2003. – № 8. – С. 117-131. 
18 Катькало В. С. Взаимодействие теории фирмы и теории стратегического 

управления: на пути к «стратегической теории фирмы» / В. С. Катькало // Економическая наука 

современной России. – 2004. – № 4. – С. 83-94. 
19 Пригожин А. И. Дезорганизация: Причины, виды, преодоление / А. И. Пригожин. 

– М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 402 с. – (Серия «Синергитичная организация»). 
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другу природу – матеріальні засоби існування та дії: міста, техніку, 

предметне середовище, – від якої тепер йому нема куди подітися. 

Водночас люди почали створювати третю природу  організації різних 

масштабів, загальну оргцивілізацію. І що? Безперервно страждаючи 

від катастроф у першій природі, від аварій – у другій, людство тільки 

зараз починає оцінювати грізні втрати від збоїв у третій природі – 

організаційній. Крах держав, банкрутства корпорацій, беззаконня та 

зловживання владою, словом, безвихідь, помилки, патології, конфлікти, 

захвати організаційних ресурсів – усе це стає джерелом особливої 

небезпеки для організаційного середовища існування людини».  

Важливість організаційних інновацій у сучасний період здійснення 

модернізаційних заходів підкреслюють російські вчені:
20

 «… одним із 

основних ресурсів у світовій конкурентній боротьбі в сфері 

інноваційної діяльності для країни міг би стати перехід від 

технократичної парадигми до соціально-інженерної, у якій провідними 

є організаційні інновації – розробка й упровадження нових форм 

організації у всіх сферах життя країни, у тому числі синтез 

організаційних і наукомістких інновацій». 

В умовах української дійсності метою реалізації системи управління 

організаційними інноваціями є запуск процесів, що сприяють змінам 

внутрішньовиробничих процесів, спрямованих на підвищення ефективності 

та якості діяльності, і знаходження рішень наявних проблем із 

залученням інтелектуального ресурсу персоналу. Способами оновлення та 

нарощування необхідного для цього інтелектуального ресурсу можуть 

бути: по-перше, зовнішні джерела, до яких відносяться різні курси 

перепідготовки, тренінги тощо (у цьому випадку можна говорити про 

навчання); по-друге, співробітники можуть самі сформулювати проблеми, 

що виникають у процесі роботи, та самостійно шукати шляхи їх вирішення 

(самонавчання та самоорганізація).  

Узагальнення викладеного матеріалу дозволяє констатувати необхідність 

посилення уваги всіх рівнів управління економічної системи до процесу 

впровадження організаційних інновацій, оскільки саме відсутність 

адекватних викликам зовнішнього середовища організаційних структур, 

організаційних компетенцій в інноваційній сфері, на наше переконання, 

негативно впливає на динаміку реалізації державної інноваційної 

політики і тим самим гальмує інноваційний розвиток економіки.  

                                                 
20 Смирнов Е. П. Станет ли Россия высокотехнологичной страной / Е. П. Смирнов // 

Независимая газета. – 2003. – 12 февраля. – С. 3. 
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Таким чином, у сучасних умовах ефективність агентів економічної 

діяльності проявляється у спроможності керівництва створити умови 

інноваційної сприйнятливості та усвідомленні ролі організаційних 

інновацій як системного каталізатора в реалізації стратегії економічного 

розвитку. Ключовим елементом таких інновацій є організаційний 

ресурс. 

  


