
ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ  
ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація. в статті досліджено основні теоретичні положення інноваційного 
менеджменту. визначено, що досягнення пріоритетних цілей інноваційного 
менеджменту передбачає гармонізацію ендогенних і екзогенних аспектів в ході 
проведення інноваційної діяльності. в статті також доведено, що взаємозв’язок 
науки та інновацій можливий за таких умов: обмін інноваційною діяльністю, 
накопичення інноваційного потенціалу і конституювання інноваційних цін-
ностей.

Ключові слова: інновації, інноваційний менеджмент, інноваційна діяльність, 
інноваційні цінності.

Постановка проблеми. у сучасній економіці інноваційні ідеї, 
нові продукти і високі технології, а також новітні стратегічні управ-
лінські рішення дозволяють бізнесу завойовувати конкурентні по-
зиції, забезпечувати його виживання і фінансову стабільність. При 
цьому стратегія і тактика розвитку інноваційно-виробничого секто-
ра зумовлюють нові умови організації та змісту управлінської ді-
яльності. виникає необхідність формування і розвиток спеціальних 
форм інноваційного менеджменту. інноваційний менеджмент, здій-
снюваний на підприємствах в різних галузях народного господар-
ства, повинен охоплювати всі стадії інноваційного процесу, почи-
наючи з зародження інноваційної ідеї, маркетингового дослідження 
інновації і до її масштабного поширення в народному господарстві. 
в умовах економічної кризи на підприємстві необхідний новий під-
хід до інноваційної діяльності з боку його підрозділів. вони мають 
обрати інноваційний напрямок процесу планування і мислити ка-
тегоріями створення, придбання та дослідження нових технологій.
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Тобто, основним ґрунтовним принципом економічного процвітан-
ня суб’єктів господарської діяльності і країни в цілому є безперерв-
на інноваційна діяльність і створення об’єктів промислової власнос-
ті – як відправної точки випуску нової конкурентоспроможної про-
дукції, впровадження нових технологій, що забезпечить якісно новий 
рівень економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням про-
блематики інновацій та інноваційної діяльності присвячено ряд праць 
зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема ю. бажала, Т. брайана, 
ф. валента, М. войнаренка, в. Геєца, ф. Гурвіча, М. Денисенка, 
Є. Дубровської, с. ілляшенка, в. Клавдієнко, Н. Краснокутської, 
М. лапіна, а. левінсона, о. литвина, с. Покропивного, о. Проко-
пенка, в. раппопорта, б. санто, в. федоренка, л. федулової, л. Шар-
шукової, й. Шумпетера, а. черепа, Є. уткіна, р. фатхуднінова, 
в.семиноженка та ін.

Не вирішені раніше деякі проблеми. але, незважаючи на ве-
лику кількість наукових праць та проведені дослідження щодо 
зазначеної проблематики, деякі питання залишаються недостатньо 
розкритими та осмисленими в нових економічних реаліях, різні 
аспекти інноваційної діяльності розглядаються несистемно, а комп-
лексному та всебічному виробленню концептуальних підходів щодо 
інновацій приділяється недостатньо уваги. аналіз проблем щодо 
теоретичних аспектів інноваційного менеджменту та пошуків шля-
хів формування сучасної парадигми менеджменту зумовлює акту-
альність цієї статті.

Метою статті є дослідження інновацій в системі формування па-
радигми менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. світова економічна 
думка інтерпретує термін «інновація» як втілення потенційного на-
уково-технічного прогресу в нові продукти та технології. звичайно, 
з часом змінюються реалії цього процесу. Проблематика нововведень 
раніше традиційно розроблялась в рамках економічних досліджень 
НТП. Термін «інновація» почав активно використовуватись майже 
з часів незалежної україни як самостійно, так і для означення ці-
лого ряду суміжних понять: «інноваційна діяльність», «інноваційний 
процес», «інноваційне рішення» і т. д. При цьому сутність іннова-
цій може бути визначена як:

– інвестиція в новацію;
– результат інтелектуальної діяльності, який є об’єктом цивіль-

но-правових відносин та містить ознаки новизни, тобто містить 
якості, практичне застосування з точки зору споживчої користі та 
безпеки, економічної ефективності (конкурентоспроможності);

– повний процес від ідеї до готового продукту, який реалізується 
на ринку;

– процес, в якому винахід або ідея набуває економічного змісту;
– процес, який включає такі види діяльності, як дослідження, 

проектування, розробка та організація виробництва нового продукту, 
технології або системи;
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– кінцевий результат творчої діяльності, який отримав втілення 
у вигляді нової чи удосконаленої продукції або технології, які прак-
тично застосовані та задовольняють певні потреби [1]. 

Треба зазначити, що сучасні теоретики та практики дотримують-
ся понять «інновація», які прийнято в документах «інструкції фрас-
каті» та «інструкції осло». Перший з них постійно коригується та 
вдосконалюється групою національних експертів з науки та іннова-
цій організації економічного співробітництва та розвитку. Перший 
варіант цього документа мав рекомендації щодо збору, обробки та 
аналізу інформації про науку та інновації, був прийнятий в італій-
ському місті фраскаті у 1963 році. Другий документ, який сприяв 
формуванню загального підходу до поняття інновація, був прийнятий 
в осло у 1992 році і є методикою збору даних про технологічні ін-
новації [2]. 

Треба зазначити, що з точки зору системного підходу інновацій-
ний менеджмент – це система (від грец. – ціле, складене з частин) 
управління, що складається з двох підсистем: керуючої (суб’єкт 
управління) і керованої (об’єкт управління). зв’язок суб’єкта й 
об’єкта управління здійснюється за допомогою передачі інформації, 
яка (процес поширення і передачі інформації) і є процесом управ-
ління.

суб’єктом управління в інноваційному менеджменті може бути 
один або група фахівців, які за допомогою різних прийомів і спосо-
бів управлінського впливу організовують цілеспрямоване функціо-
нування об’єкта управління. До суб’єктів інноваційного менеджмен-
ту можна віднести таких фахівців:

– керівники інноваційних програм і проектів;
– керівники відділів, служб і підрозділів підприємства, що реа-

лізують окремі стадії інноваційного процесу або здійснюють ті чи 
інші інноваційні зміни;

– керівник підприємства, якщо підприємство здійснює інновацій-
ну діяльність.

об’єктом управління в інноваційному менеджменті є інновації, 
інноваційний процес і економічні відносини між учасниками ринку 
інновацій (продуцентів, продавців і покупців). Пріоритетними ціля-
ми інноваційного менеджменту є: зростання і розвиток організації 
на базі активізації інноваційної діяльності; активне просування 
нових товарів і нових технологій на ринок; використання можли-
востей подальшої спеціалізації та диверсифікації виробництва для 
активного зростання, економічного процвітання і експансії на нові 
ринки [3].

Досягнення пріоритетних цілей інноваційного менеджменту перед-
бачає гармонізацію ендогенних і екзогенних аспектів в ході прове-
дення інноваційної діяльності. ендогенна гармонізація означає узго-
дження діяльності внутрішніх структурних підрозділів підприємства. 
Для забезпечення ендогенної гармонізації необхідно створити систе-
му внутрішньофірмового управління організацією, яка передбачає 
вирішення таких завдань:
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1) вироблення стратегії інноваційної діяльності;
2) визначення тематичних напрямів діяльності, формування ін-

новаційних програм і визначення джерел фінансування;
3) побудова організаційної структури та структури управління 

інноваціями;
4) вибір, розстановка кадрів і забезпечення реалізації стратегії;
5) календарний розподіл робіт і контроль за їх виконанням;
6) створення інноваційної культури в рамках підприємства.
екзогенна гармонізація – це узгодження інноваційної діяльності 

підприємства з елементами зовнішнього середовища. Можна виді-
лити такі завдання щодо забезпечення екзогенної гармонізації інно-
ваційної діяльності:

1) вивчення інноваційного клімату в економіці;
2) відстеження та облік об’єктивних тенденцій розвитку НТП;
3) організація та проведення маркетингових досліджень;
4) контроль екологічної ситуації та планування природоохоронних 

заходів;
5) оцінка і використання досвіду і досягнень конкурентів;
6) організація кооперації в проведенні інноваційних програм [4, 5].
очевидно, що спрямованість і результати інноваційної діяль-

ності в компаніях бувають різноманітними. це і поліпшені за-
вдяки ініціативі та творчості персоналу продукти і послуги, і 
впроваджені технологічні і технічні інновації, і реалізовані орга-
нізаційні зміни у вигляді діючих або змінених процедур і стан-
дартів та ін.

варто сказати, що вирішення таких завдань нині в україні в 
частині патентування винаходів – 15 тисяч на рік, а в японії близь-
ко 150 тисяч, що, безумовно, визначає вектор спрямування завдань 
на побудову вітчизняної інноваційної економіки з орієнтацією на 
передові країни світу.

особливу увагу на шляху вирішення цього завдання зараз приді-
ляють взаємозв’язку науки та інновацій, який можливий за таких 
умов: обмін інноваційною діяльністю, накопичення інноваційного 
потенціалу і конституювання інноваційних цінностей [6]. 

обмін інноваційною діяльністю – це конструктивний вплив одно-
го суб’єкта інноваційної діяльності на інший, в результаті чого від-
бувається розширення нових технологій, що використовуються в 
професійній сфері. 

Накопичення інноваційного потенціалу. Далеко не вся інновацій-
на інформація, отримана суб’єктом господарювання, відразу ж вті-
люється у виробництво. значна її частина акумулюється у вигляді 
«інноваційного портфеля». 

Конституювання інноваційних цінностей. обмін новаторськими 
ідеями і прийомами поступово створює практичні інноваційні орієн-
тири і традиції, які стають нормами в економічному та суспільному 
житті. Причому вони засвоюються як господарюючими суб’єктами, 
так і окремими індивідами, стають інноваційними цінностями сус-
пільства.

у підсумку варто звернути увагу на те, що частка нематеріальних 
активів у собівартості української продукції не перевищує 0,5–2%, 
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що в 20 і більше разів нижче, ніж в економічно розвинених країнах. 
відставання можна пояснити кількома причинами: 1) ми стоїмо, а 
всі біжать; 2) ми біжимо, але конкуренти біжать швидше; 3) ми 
біжимо в протилежному напрямку [7]. звідси можна зробити такі 
висновки.

Висновки та перспективи подальших досліджень. щодо основних 
теоретичних положень в системі інноваційного менеджменту: «інно-
вація» – це перетворення потенційного науково-технічного прогресу 
в реальний, втілений в нових продуктах та технологіях; інноваційний 
менеджмент – це система (від грец. – ціле, складене з частин) управ-
ління, що складається з двох підсистем: керуючої (суб’єкт управлін-
ня) і керованої (об’єкт управління); об’єктом управління в іннова-
ційному менеджменті є інновації, інноваційний процес і економічні 
відносини між учасниками ринку інновацій (продуцентів, продавців 
і покупців); суб’єктом управління в інноваційному менеджменті може 
бути один або група фахівців, які за допомогою різних прийомів і 
методів управлінського впливу організовують цілеспрямоване функ-
ціонування об’єкта управління.

Досягнення пріоритетних цілей інноваційного менеджменту перед-
бачає гармонізацію ендогенних і екзогенних аспектів в ході прове-
дення інноваційної діяльності.

3. зв’язок науки та інновацій можливий за умови: обміну інно-
ваційною діяльністю, накопичення інноваційного потенціалу і кон-
ституювання інноваційних цінностей.
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Инновации в системе формирования парадигмы менеджмента

Аннотация. в статье исследовано основные теоретические положения инно-
вационного менеджмента. определено, что достижение приоритетных целей 
инновационного менеджмента предполагает гармонизацию эндогенных и 
экзогенных аспектов в ходе проведения инновационной деятельности. в статье 
также доказано, что взаимосвязь науки и инноваций возможна лишь при сле-
дующем: обмен инновационной деятельностью, накопление инновационного 
потенциала и конституирование инновационных ценностей.
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Innovation in the system for forming the paradigm of management

Abstract.the article studies the basic theoretical provisions of innovation 
management. It is determined that the achievement of priority objectives of 
innovation management implies the harmonization of endogenous and exogenous 
aspects in the course of innovation activity. the article also proves that the 
interrelation between science and innovation is possible only with the following: 
the exchange of innovation activity, the accumulation of innovative potential and 
the concoction of innovative values.
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