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1.4.  Організаційна культура та сприйнятливість 
інновацій 

 
Економіка знань як модель розвитку господарства ХХІ ст. впливає 

на формування сучасної системи теоретичного та практичного управління. 
Зокрема, особливе місце управління в умовах формування нової  
економіки обумовлено тим, що воно повинно забезпечити інтеграцію 
економічних процесів на підприємстві. Зазначене суттєво впливає на 
ефективність функціонування усієї національної системи господарювання, 
оскільки підприємство є його основною ланкою. 

Слід зазначити, що в останній час теоретико-методологічні засади 
економіки знань почали широко обґрунтовуватись зарубіжними та 
українськими дослідниками. Спираючись на  перші дослідження 
Ф. Махлупа

134
 та вивчаючи класичні постулати П. Друкера

135
, Нонака 

Ікуджиро, Такеучі Хіротаки
136

, російські
137-138

 та українські вчені
139-140

 
прагнуть ідентифікувати ознаки економіки знань на прикладі національних 
господарських систем. 

Однак дотепер економічна думка не завжди встигає належним чином 
запропонувати на практиці відповідні технології управління, які б 
дозволяли прискорити процес формування нового типу економічних 
відносин, в основі яких знання та інтелект людини. Очевидно, позначається 
нестача напрацьованої бази нових ідей, спираючись на які можна було 
б знайти нові стратегії розвитку. Значення знання у сучасній економіці 
поки ще не знайшло відповідного пояснення, зокрема те, як і за яких 
умов воно створюється, як воно комерціалізується і як вводиться 
безпосередньо у виробничий процес. Проте досвід провідних країн 
світу переконливо показує, що роль творчої особистості та інтелектуальних 

                                                 
134 Machlup F. Knowledge: Its Creation, Distribution, and Economic Significance. Vol. III: 

The Economics of information and Human Capital. – Princeton (N.Y.), 1984. – Р. 148-163, 159. 
135 Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в ХХ веке : пер. с англ. / П. Ф. Друкер. – М. : 
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ресурсів стає провідною, а зазначене підтверджується такими характе-
ристиками сучасного способу виробництва: 

– надзвичайно швидкий темп та глибина змін у розвитку науки і 
технології мають революційний вплив на всю господарську систему, 
що проявляється у змінах матеріального та нематеріального співвідношення, 
структурі зайнятості і формах організації виробництва; 

– використання знання та інформації в якості основних факторів 
забезпечує зростання ефективності виробництва та збільшення суспільного 
продукту; 

– у структурі суспільного виробництва збільшується питома вага 
високотехнологічного сектора, у складі виробленої продукції зростає 
частка доданої вартості за рахунок інтелектуальної складової, змінюється 
характер людської праці на користь творчої та інтелектуальної діяльності; 

– основним фактором конкурентоспроможності економіки стає 
технологічний рівень, а основним ресурсом добробуту країни стає 
творчий та інтелектуальний потенціал людини (працівника).  

За таких умов змінюються акценти в характеристиці можливостей 
підприємства

141
. Ними стають ресурси, що не мають матеріальної 

форми та не мають документального оформлення і не володіють 
зафіксованою в документах підприємства вартістю. Зокрема, до можливостей 
відносять репутацію підприємства, репутацію виробленого товару, 
знання працівників підприємства, корпоративну (організаційну) культуру. 

Важливий напрям формування організаційної цілісності – перебудова 
формальної підсистеми. Одним із найбільш поширених підходів у 
цьому контексті є створення спеціальних підрозділів, які займаються 
проблемами, пов’язаними з функціонуванням елементів, що само-
організуються. Це комітети з гуртків якості, венчурні групи, що 
курирують інтрапренерську діяльність

142
.  

О. Богданову належить заслуга в розробці особистої тектології – 
науки про організацію своєї життєдіяльності. Висхідним пунктом такої 
організації вчений вважав свідомість і самосвідомість, бажана тотожність 
свідомості й буття, дії та буття. Самосвідомість – висхідний пункт, 
першооснова, основний принцип менеджменту, із реалізацією якого 
пов’язані самопізнання, самовиховання, саморегуляція. 

О. Богданов із багатьох форм виокремлює тектологічну свідомість і 
самосвідомість, організаційні зв’язки, організаційні принципи й функції. «У 
кожної людини, – писав він, – є своя маленька й недосконала стихійно – 
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побудована тектологія. У практиці й мисленні вона оперує текстологічно, 
сама того не підозрюючи, подібно тому, як обиватель, глянувши на 
годинник, встановлює астрономічну величину без свого відома й наміру. 
Але й цю повсякденну тектологію не слід вважати просто індивідуальною. 
Людина одержує її із соціального середовища через спілкування з 
іншими людьми. Із цього спілкування вона формує найбільшу частку 
свого досвіду й особливо методів його організації, частку настільки 
велику, що її особистий внесок у порівнянні із цим представляє 
величину незмірно малу й до того ж величину залежну»

143
. 

На думку деяких авторів
144

, процес зміни науково-світоглядної 
орієнтації відбувається повільно, тому що пов’язаний зі зміною 
поколінь, але неухильно йде по шляху становлення ноосферної 
цивілізаційної парадигми

145
. Нові цивілізаційні пріоритети визначаються 

соціальною стабільністю, високим рівнем освіти і якістю життя, 
досягнутими розвиненими країнами. Становлення науково-соціального 
суспільства активізує цей процес, зокрема тому, що «зусилля людини 
усе менше виявляються сьогодні зосередженими на виробництві  
матеріальних товарів, замість цього акцент робиться на комунікації й 
на обробці інформації, причому як найважливіша продукція виступають 
інновації та знання»

146-147
. 

Однак в умовах жорсткої реальності й на цей час існують сформовані 
топ-менеджерами усіх рівнів бюрократичні складноструктуровані 
ієрархічні системи, що закріплюють за кожним працівником місце, 
статус і навіть найменші деталі трудової діяльності. У такій системі 
найманий працівник, втративши здебільшого інтерес до роботи й 
разом з тим довіру до керівництва, «приховує» свої підприємницькі 
здібності. Ось чому в умовах розбудови інноваційної моделі економіки 
на перший план виступає завдання зміни внутрішньофірмової поведінки 
працівника, під якою, зокрема, розуміють «процес цілеспрямованої 
активності людини відповідно до його значимих інтересів і потреб»

148
.  
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Досліджуючи наукові праці, присвячені внутрішньофірмовій  
поведінці

149
, слід зазначити, що загальним для всіх теорій є глибока 

зацікавленість у тому, як формується індивідуальна й колективна 
внутріфірмова поведінка. У цій площині Е. Г. Молл, стверджуючи, що 
«поведінка окремих членів організації складається під впливом організаційної 
культури, наголошує : «організаційна культура задає межі, у яких можливе 
впевнене прийняття рішень на кожному з ієрархічних рівнів, можливості 
використання ресурсів організації в цілому, відповідальність, задає 
напрями розвитку, регламентує управлінську діяльність, сприяє ідентифікації 
членів з організацією»

150
. 

Теоретичні дослідження та існуючий досвід дають можливість 
визначити внутріфірмове підприємництво як форму внутрішньої 
трансформації підприємства з метою підвищення ефективності й 
подальшого розвитку за рахунок використання підприємницького 
потенціалу співробітників

151
. У цьому контексті заслуговує на увагу 

теорія А. Лузіна, що все різноманіття використовуваних стратегій 
організаційного трансформування, користуючись військовою термінологією, 
пропонує умовно можна розподілити на дві групи: стратегії артилеристів і 
стратегії ракетників

152
. Артилеристи діють за схемою: наведення на 

ціль, вогонь, вразливість (якщо влучили). Схема ракетників відрізняється 
тим, що ракета спочатку запускається, а потім уже наводиться на ціль, 
а якщо ціль рухається, то ракета її ще й переслідує.  

Слід зазначити, що на даний момент не вироблено єдиного трактування 
розглянутого поняття. Це пояснюється тим, що розробкою концепції 
культури організації займаються представники різних наукових напрямів. 
Зокрема, використовуються також терміни «культура організації», 
«корпоративна культура», «фірмова культура», «культура підприємництва», 
«філософія фірми», «соціокультура організації» та ін. Проте в умовах, 
коли людина визнана найважливішою ланкою в структурі організації, 
що визначає успіх або невдачу її функціонування, організаційна культура 
стала основним показником, необхідним для правильного розуміння й 
ефективного керування організаційними змінами. Наприклад, американський 
фахівець з управління Е. Шейн це поняття представляє як «набір 
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прийомів і правил вирішення проблеми зовнішньої адаптації й внутрішньої 
інтеграції працівників, правил, що виправдали себе в минулому й 
підтвердили свою актуальність в сьогоденні. Ці правила і прийоми – 
відправний момент у виборі співробітниками прийнятного способу 
дій, аналізу й прийняття рішень»

153
. 

М. Елвессон у своїй роботі зробив кілька припущень щодо культуральних 
феноменів: а) вони відносяться до історії й традицій; б) вони мають 
певну глибину, їх важко відразу зрозуміти й урахувати, вони вимагають 
інтерпретації; в) вони колективні – їх підтримують учасники, групи; 
г) вони за своїм характером в основному відбивають спосіб формування й 
сприйняття ідей, оскільки мають справу зі значеннями, способом 
розуміння, переконаннями, знаннями й іншими невловимими явищами; 
д) феномени культури цілісні, міжсуб’єктні та скоріше емоційні, ніж 
жорстко раціональні й аналітичні

154
.  

Провідну роль у культурі організації відіграють організаційні цінності, 
які у своїй більшості розділяються переважною кількістю членів 
організації. Важливість даного фактора полягає в тому, що колективні 
цінності пов’язують організацію в єдине ціле з щоденною практикою 
та індивідуальними діями. У контексті даного дослідження важливо 
виокремити цінності, що здійснюють вплив на формування у працівників 
схильності до інноваційної діяльності: розвиток творчості й ініціативи, 
адаптивність та інноваційна спрямованість, що сприяє формуванню у 
працівників упевненості в успішному розвитку підприємства; творча 
взаємодія різних підрозділів і працівників для досягнення стратегічних 
цілей, що формують високий ступінь лояльності працівників, чіткий 
набір цінностей і норм поведінки, розуміння принципів ведення 
інноваційного бізнесу. 

Варта уваги та обставина, що наприкінці 1990-х років дослідниками 
бізнесу обґрунтовувалися дві концепції культури: «культура як сутність» 
і «культура як відмінності». Вони дозволяли аналізувати крос-
культурні проблеми менеджерів і організацій тільки з погляду відмінності 
цінностей, мовних і ментальних відмінностей. Контекст взаємодії 
при цьому не враховувався, і всі культурні фактори розглядалися 
як набір зовнішніх феноменів, не пов’язаних із діяльністю організації. 
Згідно з дослідженнями професора міжнародного менеджменту бізнес-
школи й університету в Нотингемі Найджела Дж. Холдена, здійсненим 
на початку XXI століття, культуру слід розглядати як організаційний 
ресурс, а культурні відмінності – як форму організаційного знання, що 

                                                 
153 Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. – СПб. : Питер, 2008. – 336 с. 
154 Элвессон М. Организационная культура : пер. с англ. / Мэтс Элвессон. – X. : 

Гуманитарный Центр, 2005. – 460 с. 
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спонукає до вирішення міжнаціональних культурних проблем. Проте 
поняття культури логічніше трактувати не як прояв, обумовлений 
національними або етнічними особливостями, а як «сфери загального 
знання і єдиної системи значень, що пронизують організацію уздовж 
і впоперек, без достатнього усвідомлення ясних, чітких, певних 
границь»

155
. Таким чином, у новій економіці культура дійсно стає 

одним із ресурсів розвитку організації. Основна ж вимога світового 
ринку формулюється як одержання максимальної вигоди від союзів 
«через кордони» і сприяння організаційному навчанню

156
.  

Ідея розглядати культуру як організаційний ресурс допомогла фахівцям 
Вуденської школи економіки – Фінку і Мейєрхофу – розробити 
в 2001 р. ресурсну модель фірми, яка враховувала фактор культури 
(рис. 1.11). Модель започатковується на ідеї, що будь-яка компанія 
створюється для розв’язання певних завдань, а фактори культури є 
внутрішніми стимулами, що впливають на керування фірмою та її 
діяльність. За допомогою стратегічних активів компанія створює споживчі 
цінності: матеріальні (місце розташування, устаткування), фінансові 
(структура капіталу, кредити), нематеріальні (люди, організаційна 
культура). Використання ресурсів компанії на благо споживачів відбувається 
шляхом комбінування й об’єднання наявних ресурсів, що визначають 
можливості організації, які, у свою чергу, координують дії організації, 
впливають на базові, глибинні шари організаційної культури. Основна 
компетентність є продуктом зусиль менеджменту компанії, спрямованих на 
перетворення можливостей організації на те, що обіцяє вигоду покупцеві. 

                                                 
155 Холден Н. Дж. Крос-Культурний менеджмент. Концепція когнітивного 

менеджменту / Найджел Дж. Холден. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 385 с. 
156 Попова С. Культурные особенности ведения бизнеса [Електронний ресурс] / 

Светлана Попова ; сайт журнала «Реальный бизнес». – Режим доступу: http://www.real-

business.ru/subpage.php?material=718. 
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Рис. 1.11. Фактор культури в ресурсній моделі фірми 

 

Тим самим компанії створюють стійкі переваги в конкурентній 

боротьбі. За допомогою зворотного зв’язку (реакції ринку) внутрішні 

структури організації оформлюються й модифікуються (за допомогою 

створення споживчої цінності на основі ресурсів організації, її 

можливостей і основної компетенції). Проте для створення ефективної 

інноваційної системи необхідно чітко розуміти, звідки можуть виникати 

ідеї: безпосередньо від співробітників компанії; спонтанно виникаючі 

ідеї; ідеї, зібрані в результаті анкетування; у результаті дослідження 

тематичної літератури; у результаті спостереження організації бізнесу 

іншими компаніями: прямими конкурентами; компаніями, що не є 

конкурентами; у результаті роботи з консультантами. 

На жаль, у багатьох установах організаційні інновації час від часу 

з’являються і впроваджуються, однак процес не носить системного 

характеру, скоріше – реагування на фактори зовнішнього середовища, 

«лагодження дірок»: скорегували під запити ринку ціни, через півроку 

закупили комп’ютери, ще через півроку – програмне забезпечення, 

упровадили корпоративні заходи. Однак один з одним ці дії пов’язані 

слабко, тому синергетичного ефекту від них немає. Для успішного 
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підвищення ефективності діяльності компанії необхідні чіткі і злагоджені 

дії, здійснені в рамках інноваційної системи. Важливою передумовою 

реалізації організаційних інновацій є формування інноваційної 

сприйнятливості. Із позиції лінгвістики сприйнятливість означає наявність 

сукупності механізмів, що забезпечують перехід від первинного опису 

інформації до її інтерпретації як певної одиниці системи, тобто 

ідентифікації. Серед наукових підходів до характеристики даної категорії 

варті уваги розробки Н. Масленникової
157

, яка визначає інноваційну 

сприйнятливість як здатність організації знаходити інновації в інфор-

маційному полі, розрізняти їх та ідентифікувати їхні окремі ознаки, 

виокремлювати в них інформативний зміст, адекватний меті дії, 

сформованому образу розвитку організації, і прийняти інновацію до 

використання з метою підвищення своєї конкурентоспроможності. 

Тобто, із цих позицій інноваційна сприйнятливість являє собою процес 

оцінки інновації, ініціативи її прийняття, здійснення інновації та 

перетворення її в звичну повторювальну діяльність, що характеризується 

передбачуваною структурою поведінки працівників. Отже, важливим 

завданням керівництва в інноваційній сфері є створення та реалізація 

механізму управління розвитком інноваційної сприйнятливості до змін 

зовнішнього середовище, спрямованого на становлення та розвиток 

інноваційно сприйнятливої організації.  

Показовою у цьому відношенні є модель «архітектура інноваційних 

систем» Елейн Дандон
158

, яка була задумана як проста для сприйняття, 

що дозволяє кожному зрозуміти, яким чином інновації можуть  

реалізовуватися у всіх сферах діяльності організації. Модель складається з 

восьми ключових аспектів або «постулатів», що визначають архітектуру, у 

якій вибудовуються і підтримуються інновації. Ці «постулати» такі:  

 спільність розуміння стратегії інновацій;  

 підтримка інноваційного середовища;  

 виділення ресурсів на інновації;  

 мережева структура інноваційних процесів;  

 програми інновацій;  

 розвиток інноваційних навичок;  

 винагорода і визнання інноваційних зусиль; 

 інновації зовнішніх помічників (клієнтів і партнерів).  

                                                 
157 Масленникова Н. П. Менеджмент в инновационной сфере : [учеб. пособ.] / 

Н. П. Масленникова, А. В. Желтенков. – М. : ИД «ФБК-ПРЕСС», 2005. – 536 с. 
158 Дандон Э. Инновации : как определять тенденции и извлекать выгоду / Э. Дандон; 

пер. с англ. Ильина С. Б.; под ред. Шифрина М. Б. – М. : Вершина, 2006. – 304 с. 



Яненкова І. Г. 

 

 

75 

Зокрема, постулат № 2 – підтримка інноваційного середовища – 

конкретизує, що інноваційне середовище – це один із системоутворюючих 

факторів інновацій, оскільки воно може або заохочувати інноваційні 

зусилля, або перешкоджати їм. Це середовище створюється реальними 

діями і поведінкою людей, а не просто проголошенням того, якими 

повинні бути «принципи і політика». Самі прохання про подання 

інноваційних ідей, огляд результатів інновацій і винагорода не тільки 

успішних, але й будь-яких інноваційних спроб можуть слугувати не 

лише потужними стимуляторами діяльності співробітників організації, 

але й ключовим елементом стратегії залучення нових, високообда-

рованих людей. Коли в організації створюється комфортний інноваційний 

клімат, її співробітники одержують можливість експериментувати з 

альтернативними підходами, у результаті чого виникає й різнобічність 

мислення. При цьому важливо, щоб керівники брали безпосередню 

участь в інноваційних ініціативах, тоді їхня прихильність інноваціям 

буде очевидною для всієї організації. Керівник повинний ставитися до 

інновацій з одержимістю, надихати своїх підлеглих, і, навпаки, підлеглі 

повинні надихати свого керівника.  

Проте одними лише міркуваннями про важливість інновацій не 

можна підвищити продуктивність організацій. Важливо опанувати 

навичками інноваційного мислення. Для культивації синергії, що 

сприяє створенню нових ідей, потрібне насіння творчого мислення на 

стратегічному і трансформаційному рівнях
159

. Так, до складу насіння 

творчого мислення входять: упевненість у творчому інтелектуальному 

потенціалі, допитливість і здатність уловлювати нові зв’язки й 

закономірності. Після виявлення творчої ідеї її необхідно розвити в 

ідею стратегічну, здатну дати щось коштовне і організації, і ринку. До 

складу насіння стратегічного мислення входить уміння бачити картину в 

цілому – на «пілотному» рівні, а також розуміння реалій сьогоднішнього 

дня, що сполучається з умінням дивитися в майбутнє, і здатність 

мислити нестандартно. Насіння трансформаційного мислення пов’язане з 

персоніфікацією інновацій. До його складу входять: прагнення до 

більшої компетентності, що дозволяє боротися з опором змінам, 

вибудовування відносин співробітництва, необхідних для підтримки 

нових ідей, упевненість у своїх силах, здатність надихати людей і 

здатність діяти в заданому напрямку. 

                                                 
159 Дандон Э. Инновации: как определять тенденции и извлекать выгоду / Элейн 
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Є. Сащенкова спробувала пояснити відмінність таких понять, як 

інноваційна активність та інноваційна сприйнятливість, які на практиці 

нерідко ототожнюють. Інноваційну активність слід визначити як  

діяльність підприємств по створенню нововведень. Інноваційну  

сприйнятливість – як адаптацію підприємств до вже існуючих 

нововведень. При цьому інноваційна сприйнятливість підприємств не 

вказує однозначно на їхню інноваційну активність. Проте, інноваційні 

процеси та процеси адаптації інновацій вимагають від підприємства 

наявності безлічі ресурсів (схожих за багатьма параметрами), призводять до 

часто однакових результатів і є найважливішим елементом стратегії 

розвитку сучасних промислових підприємств
160

.  

Сформувати у співробітників такі цінності, як: прагнення до інновацій, 

розвитку, прагнення до навчання, готовність до змін, професійна 

гордість, почуття причетності, упевненість у собі, що визначають 

ефективність організаційної культури, під силу тільки керівникам, що 

мають якості лідера й інноватора одночасно. На основі даних цінностей, що 

поділяються більшістю співробітників підприємства, у роботі
161

 

пропонується сформувати три стратегічні складові організаційні 

культури, представлені на рис. 1.12:  
 

 

                                                 
160 Сащенкова Е. Н. Проблема эффективного управления инновационной активностью и 

восприимчивостью современных предприятий / Е. Н. Сащенкова // Реформирование 

системы управления на современном предприятии : сб. материалов VIII Междунар. 
науч.-практ. конф. – Пенза : РИО ПГСХА, 2008. – С. 209-212. 
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Рис. 1.12. Стратегічно-орієнтована організаційна культура 
підприємства 

 
1) перспективне бачення: організаційна культура підприємства повинна 

не тільки відповідати викликам зовнішнього середовища, а вгадувати й 
випереджати їх; 2) творче середовище, де співробітники наділені 
повноваженнями, мають право на експерименти й помилки, тобто 
повинні бути створені оптимальні умови для реалізації здатностей, 
талантів, знань і вмінь співробітників підприємства; 3) безперервні 
інновації: усе, що підприємство робить у зовнішній і внутрішній 
політиці, повинне систематично й безупинно вдосконалюватися – товари, 
послуги, виробничі процеси, маркетинг, обслуговування, технології, 
підготовка й навчання кадрів, використання інформації.  

«Трансформація ринкових відносин – лише одна із причин змін, що 
відбуваються. Друга причина певною мірою пов’язана з попередньою. 
– із загальним підвищенням рівня культури людини та населення і, як 
наслідок, зі зміною не тільки їх потреб, але й інтересів. Мотиви 
поведінки індивідів більше не визначають прагнення одержати набір 
матеріальних благ. Інтереси стають настільки складними й різноманітними, 
що їх реалізація більше неможлива поза переглядом відносин у системі 
«суспільство – природа – людина»

162
. 

Здійснені нами дослідження характеристики організаційного ресурсу 
українських підприємств з урахуванням ролі організаційної культури 
як складової зазначеного ресурсу дозволили побудувати еніаграму 
розвитку (рис. 1.13). 

Таким чином, при формуванні та реалізації організаційного ресурсу 
інноваційного розвитку важливо враховувати положення й принципи 
когнітивного підходу

163
, який заснований на вивченні процесів формування 

та зміни потоків і запасів знань. 

                                                 
162 Валентей С. Д. Развитие общества в теории социальных альтернатив / С. Д. Валентей, 

Л. И. Нестеров. – М., 2003. – С. 50. 
163 Когнітивний підхід (у психології) [англ. cognitive – пізнавальний, лат. cognitio – 

знання, пізнання] – сучасний підхід у психологічних дослідженнях, у рамках якого 
передбачається, що основну роль у поведінці людини відіграють знання, або репрезентації 

об’єктів зовнішнього світу. 
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Рис. 1.13. Еніаграма розвитку організаційної культури  
Джерело: складено автором 

 
В умовах складності й глобалізації співробітники підприємств 

зіштовхуються з комплексами взаємозалежних проблем. Тому від них 
вимагається не тільки компетентність у сфері прийняття рішень, але й 
системне мислення та розуміння, міждисциплінарність і міжкультурне 
розуміння, компетентність в організації роботи колективу в умовах 
обмеженої раціональності його окремих членів. При нестійких і 
рухливих станах рівноваги необхідно, крім того, довгострокове ціннісне 
орієнтування. Для цього, керуючи складним поводженням у майбутньому, 
потрібно розглядати людину як центр нелінійної динаміки підприємств і 
враховувати особливості її природи. Це завдання може бути реалізоване 
тільки в тому випадку, якщо керування будуватиметься на досягненнях 
когнітивних і системних досліджень, на поняттях філософії та етики. 

В інформаційному суспільстві керування складністю перетворюється 
на керування знанням. Талант і обдарованість, причому не тільки в 
інженерно-технічних професіях, стають ресурсами, які вичерпуються і 
через які підприємства конкурують у світовому масштабі. Творчий 
потенціал відіграє ключову роль у визначенні місця підприємства в 
інформаційному суспільстві. Тому виклик, що майбутнє кидає організації 
управління, полягає в перетворенні управління виробництвом на управ-
ління складністю й знанням і, в остаточному підсумку, на управління 
творчим потенціалом.  

  



Яненкова І. Г. 
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1.5. Методичні підходи до оцінки ефективності 

застосування організаційного ресурсу 
 
Організаційні системи, з якими безпосередньо пов’язані організаційні 

ресурси, є об’єктом досліджень макро- і мікроекономіки, теорії управління 
й інших галузей науки. Вони характеризуються спрямованою поведінкою її 
учасників і діють у межах встановлених у системі правил. Залежно від 
предмета розгляду, у теорії організаційних систем використовуються 
різні методи досліджень. Одним із найпоширеніших методів аналізу і 
синтезу оптимального управління є математичне моделювання, що 
дозволяє проаналізувати керовану систему на впливи зовнішніх і 
внутрішніх керуючих факторів, і вибрати такі припустимі механізми 
управління, що приведуть до оптимальної зміни і поведінки системи. 
Математичні моделі функціонування організаційних систем досліджуються 
в таких розділах теорії управління техніко-економічними системами, 
як теорія активних систем

164
; теоретико-ігрові напрямки: класична 

теорія ігор
165

, некооперативні ігри, кооперативні ігри, ігри, що  
повторюються; теорія ієрархічних ігор, рефлексивні ігри; оптимізаційні 
моделі: дослідження операцій, математичне програмування (лінійне, 
нелінійне, квадратичне, опукле, стохастичне, динамічне, дрібно-раціональне, 
багатокритеріальне та інші напрямки математичного програмування), 
теорія оптимізації; дискретна математика; теорія графів, теорія прийняття 
рішень, теорія розкладів і т.ін.; теорія контрактів

166-167
 та ін.  

У контексті розгляду знання як організаційного ресурсу, слід 
звернутися до сутності та ролі організаційного капіталу, взаємозвязок 
якого з організаційним ресурсом було показано в попередніх параграфах. 
Деякі автори виділяють організаційний капітал як складову структурного 
капіталу, називаючи його працездатною системою організації компанії, у 
якій втілені систематизовані знання, і в рамках функціонування якої 

                                                 
164 Чернов С. К. Проекты реструктуризации отраслевого машиностроения в контексте 

развития национальной инновационной системы : Монография / С. К. Чернов. – Николаев : 

НУК. – 2006. – 172 с. 
165 Чернов С. К. Риски и неопределенность в организационных проектах 

реструктуризации / С. К. Чернов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – № . – С. 31-35. 
166 Hoogeveen J. A. and Van de Velde S. L. Stronger Lagrangian Bounds by Use of Slack 

Variables : Applications to Machine Scheduling Problems // Math. Prog. – 1995. – № 70. – P. 173-190. 
167 Mookheriee D. Optimal Incentive Schemes with Many Agents // Review of Economic 

Studies. – 1984. – Vol. 51. – № 2. – P. 433-446. 


