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Висновки до першого розділу 
 
1. Організаційні ресурси в економічній системі розглядаються 

відособлено, оскільки вони не є просто ресурсами, за допомогою яких 
організовується робота, від них багато в чому залежить її успіх. 
Насамперед, це питання щодо організаційної структури й взаємовідносин 
на різних рівнях управління економікою.  

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. Однак, для ефективного впровадження орга-
нізаційних інновацій потрібно створити відповідні умови інноваційної 
сприйнятливості та активізувати відповідний ресурс – організаційний. 

Визначення поняття «організаційний ресурс» пропонується нами 
шляхом логічного поєднання термінів «організація» та «ресурси економічні». 
Отже, організаційний ресурс – це сукупність джерел, засобів (факторів) та 
дій щодо забезпечення впорядкованості, узгодженості, взаємодії на 
різних рівнях управління процесу (інноваційного розвитку економіки). 

Узагальнення існуючих теорій, у центрі уваги яких є організаційний 
ресурс (зокрема, це ресурсна теорія, теорія мобілізації ресурсів, теорія 
організації, ресурсно-орієнтований підхід) дозволяє зробити висновок, 
що цей ресурс є складовою управлінського ресурсу. (При тому, що 
управлінський ресурс може бути визначений як сполучення аналітичних, 
координаційних та організаторських здібностей керівника). 

Природа організаційного ресурсу така, що відповідним чином може 
викликати управлінську дисфункцію. Людина, яка є утримувачем 
такого ресурсу, опиняється наділеною справжньою владою або просувати 
управлінський процес, або перешкоджати йому.  

2. Виявлено недостатню розробленість питань, пов’язаних з 

обґрунтуванням методичної бази формування й визначення організаційного 

ресурсу. У науковій літературі має місце суперечливість поглядів у 

визначенні організаційного ресурсу як інструменту керування суб’єктами 

господарювання в умовах динамічного зовнішнього середовища, а також 

в оцінці організаційного потенціалу господарюючих суб’єктів. Відсутні 

дослідження в галузі визначення та формування структурних складових 

організаційного ресурсу з метою підвищення ефективності діяльності 

на його основі. Отже, існує об’єктивна необхідність розглядати 

організаційний ресурс у сукупності з інноваційним потенціалом. В 

умовах розбудови економіки знань важливо визначити взаємозв’язок, 
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де метою формування та реалізації організаційного ресурсу  й орга-

нізаційного потенціалу є організаційний капітал. Цей взаємозвязок  

полягає в тому, що організаційний ресурс, активізуючи організаційний 

потенціал, впливає на підвищення організаційного капіталу. 

Пропонується визначення поняття «організаційний ресурс інноваційного 

розвитку економіки» – це складова управлінського ресурсу, що здатна 

забезпечити трансформацію організаційно-управлінського потенціалу для 

перетворення ресурсоорієнтованої моделі інноваційного розвитку економіки 

на інноваційну на всіх рівнях господарювання. Отже, дослідження 

показують, що більшою мірою організаційні ресурси є складовою 

управлінських ресурсів. Спостерігається тенденція щодо методичного 

поєднання двох типів ресурсів, у загальному вигляді це можна 

виразити так: організаційно-управлінський ресурс – це раціональна 

організаційна структура управління й ефективні керівники, що створюють 

творчу атмосферу й спонукають співробітників до безперервного 

вдосконалювання. 

3. На даний час складність, різноплановість і масштабність процесів, 

які відбуваються в українському суспільстві є такими, що не підпадають під 

традиційні уявлення про управління господарством, зокрема, це стосується 

його організації. Тому актуальною постає задача висунення на перший 

план принципів самоорганізації при аналізі суспільних процесів та при 

прогнозуванні результатів пропонованих різними органами влади заходів. 

Принципи самоорганізації є основою синергетики, сутність якої полягає у 

визначенні структури як стану, що виникає в результаті поведінки 

багатофакторного середовища. Так, досвід застосування ідей синергетики в 

економіці, при моделюванні історичних процесів, при прогнозуванні 

результатів реформ у сфері освіти, при аналізі соціально-психологічних 

феноменів показує результативність і передбачуваність цього підходу 

при дослідженні суспільних процесів.  

4. Безпосередньо до організаційних ресурсів на мікрорівні відносять: 

організаційну структуру; організаційну культуру та організаційну поведінку; 

комунікації. На мезорівні важливого значення набуває розгляд таких 

питань, як: організація й організаційні ресурси розвитку (поняття про 

ресурси розвитку компанії); структура організаційних ресурсів (діалектика 

людських, адміністративних та інформаційних ресурсів); організаційно-

адміністративні ресурси розвитку компанії (організаційна і функціональна 

структура компанії як відображення системи управління); основні 

параметри організаційно-функціональної структури; оцінка параметрів 

і управління ними; функціональне поле компанії, його структура, 
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закони і закономірності розвитку. Роль організаційного ресурсу на 

макрорівні найбільше проявляється у формуванні організаційної поведінки 

при здійсненні державними органами зовнішньої політики.  

5. Взаємозв’язок між поняттями «організаційний ресурс» та  

«організаційні інновації» забезпечується у процесі управління інноваційним 

розвитком економіки в межах існування адекватної вимогам часу 

національної інноваційної системи. У цьому контексті ефективність 

використання організаційного ресурсу агентів економічної діяльності 

проявляється у здатності керівництва створити умови інноваційної 

сприйнятливості та усвідомленні ролі організаційних інновацій як 

системного каталізатора в реалізації стратегії економічного розвитку.  

6. Головна ідея ресурсної теорії полягає в тому, що стійкий успіх 

фірми залежить від наявності у неї унікальних ресурсів та організаційних 

здібностей (компетенцій), які, будучи причиною недоступних суперникам 

економічних рент, визначають конкурентні переваги даної фірми. Доведено, 

що для українських дослідників і практиків стратегічного управління 

оволодіння ресурсною концепцією є нагальною потребою. Усе частіше 

саме вбудовані в організацію управлінські компетенції, а не доступні 

на ринку вартісні фізичні й нематеріальні ресурси (новітнє устаткування й 

сильні бренди) виявляються основою відмітних переваг вітчизняних 

фірм у боротьбі не тільки з іноземними, але й вітчизняними конкурентами. 

Тому варто звернути першочергову увагу на свої внутрішні ресурси й 

особливі компетенції і, перш за все, на здатності співробітників  

генерувати нові знання.  

7. Масштаби й динаміка створення й поширення інновацій залежать 

від ряду взаємозалежних інституціональних моментів: наявності спеціалізо-

ваних організацій (університетів, інститутів, НДІ, КБ і т.ін.); відповід-

ності їх іншим суспільним інститутам (законодавчим обмеженням, традиціям, 

цінностям); взаємодії їх один з одним як елементів колективної системи 

створення й використання знань. Взаємозв’язок інститутів і економіч-

ного зростання полягає в тому, що, з одного боку, інститути можуть 

сприяти або перешкоджати його досягненню, а з іншого боку, економічне 

зростання впливає на створення, розвиток і трансформацію інститутів. 

Розглянуті дві групи підходів до визначення поняття «інститут» 

доповнюють один одного, оскільки представники першого підходу 

більше зосереджені на аналізі розроблених і впроваджених «ззовні» 

інститутів, а другого підходу – на аналізі інститутів, що формуються 

«всередині» системи в результаті тривалих еволюційних процесів взаємодій 

окремих економічних суб’єктів. Інституційні властивості організаційного 
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ресурсу полягають у його здатності формувати правила гри в суспільстві (за 

допомогою таких його складових, як організаційна культура, організаційна 

поведінка) та вирішувати проблеми кооперації й координації в цілком 

конкретних взаємодіях, які мають повторюваний характер (за допомогою 

таких його складових, як організаційна структура, комунікації та ін.).  

8. 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 активної організації. Для цього, 

керуючи складним поводженням у майбутньому, потрібно розглядати 

людину як центр нелінійної динаміки організацій і враховувати  

особливості її природи. Це завдання може бути реалізованим тільки в 

тому випадку, якщо управління будуватиметься на досягненнях 

когнітивних і системних досліджень, на поняттях філософії та етики. 

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. Аналіз 

досліджень щодо організаційної культури, показав, що на початку ХХІ 

століття її почали розглядати як організаційний ресурс, а фактори 

культури є внутрішніми стимулами, що впливають на управління 

організацією та її діяльність. 

9. Аналіз методичних підходів до оцінки ефективності застосування 

організаційного ресурсу показав, що цей ресурс можна оцінити з позицій його 

впливу на ефективність процесів управління або на зростання організацій-

ного капіталу. У першому випадку результатом оцінки організаційного 

ресурсу можуть бути розрахунки відносного кількісного показника ефектив-

ності процесів управління. У другому випадку – за допомогою показників 

організаційного капіталу на різних рівнях управління економікою.   


