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РЕСУРСНІ СКЛАДНИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПЛАНУВАННЯ
У статті розглянуто співвідношення різних ресурсних складників інноваційної діяльності,

основну увагу приділено особливостям управління інноваційним процесом, оскільки найбіль-
шою мірою співвідношення різних ресурсних складників виявляється саме в цьому аспекті
інноваційної діяльності.
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І. Вступ
На сучасному етапі світового економіч-

ного розвитку, що відрізняється прискорен-
ням науково-технічного прогресу, велико-
масштабним транскордонним переміщен-
ням капіталу, глобалізацією ринків і вироб-
ництва, все більшу значимість як показника
стану й перспектив економічного розвитку
набуває міжнародна конкурентоспромож-
ність товарів, підприємств і країн.

Вона, у свою чергу, залежить від здат-
ності економіки тієї чи іншої держави здійс-
нювати інновації. У зв’язку з цим особливої
вагомості набула інноваційна політика при-
ватних компаній, що є основним суб’єктом в
області фінансування знань і проведення
наукових досліджень. Від інноваційної полі-
тики компаній, що включає в себе організа-
цію науково-дослідних і проектно-конструк-
торських робіт, кадрову політику, систему
збору й обробки необхідної інформації, від
чого залежать міжнародні конкурентні по-
зиції країни, а також перспективи її подаль-
шого економічного розвитку. ∗

Таким чином, вироблення максимально
ефективної інноваційної політики є пріори-
тетним завданням для приватного сектора й
державних органів країни, яка розраховує
зайняти гідне місце на світовій економічній
арені. Ця проблема є також актуальною для
України, яка на межі XX і XXI ст. зіткнулася
із запеклою конкуренцією у процесі ринко-
вих реформ і входження в європейський
економічний простір.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є виявити особливості інно-

ваційного процесу в японських компаніях,
охарактеризувати основні чинники, що впли-
вають на його ефективність, а також визна-
чити ключові напрями інноваційної діяльності
в приватному секторі.

                                                     
∗ © Турба О.О., 2014

Для досягнення мети дослідження по-
ставлено такі завдання:

а) визначити місце інноваційної діяльно-
сті у стратегії японських компаній;

б) виділити основні напрями інноваційної
діяльності у приватному секторі й визначити
рівень їх перспективності та ефективності.

Предметом дослідження статті є іннова-
ційна діяльність бізнесу як багатоплановий
процес, що включає в себе самі різні аспек-
ти, зокрема – такі, як фінансовий, технічний,
управлінський.

ІІІ. Результати
Дослідження елементів інноваційних кор-

поративних стратегій, процесуальних особли-
востей впровадження інновацій в економіч-
ному та управлінському вимірах, інновацій як
складової організаційної стратегії управління
та інноваційного менеджменту здійснювало-
ся в широкому колі навчально-наукових, ме-
тодичних, науково-монографічних та науко-
во-публіцистичних праць.

Серед найбільш відомих авторів, які здійс-
нили свій внесок у дослідження інновацій як
складової стратегічного планування, марке-
тингових інновацій, проблематиці форму-
вання нормативно-правової бази, що регу-
лює інноваційну діяльність корпорацій, ре-
формування та модернізації фундаменталь-
ної та прикладної науки, створення ефек-
тивної інноваційної інфраструктури, високо-
технологічних галузей економіки, створення
нових технологічних напрямів, проблемам
підвищення конкурентоспроможності масо-
вих середньо-технологічних виробництв,
реалізації проектів з модернізації транс-
портної та енергетичної інфраструктури,
розвитку практики державного управління
інноваційним розвитком на федеральному й
регіональному рівнях, впровадження ме-
ханізмів проектно-цільового управління,
корпоративного бізнесу, можна виділити
І. Ансофа, В. Баринова, В. Весніна, В. Вино-
курова, О. Виханського, І. Глущенка, Ю. Гу-
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сева, В. Єфремова, М. Книша, В. Пучкова,
Ю. Тютікова, Л. Гапоненка, О. Панкрухіна,
О. Орлова, С. Покропивного, Б. Твісса, О. Ти-
чинського, Р. Хеллера [1–16].

Часовий період дослідження є обмеже-
ним найбільш пізнім етапом науково-
технічного прогресу – з початку 1990-х рр.
по сьогодні.

Означений період обрано невипадково як
такий, що характеризувався низкою чинників,
які визначають особливості інноваційної
діяльності в приватному секторі, а також
державної інноваційної політики в провідних
індустріальних державах. Ключовими чинни-
ками є глобалізація та інтернаціоналізація.
Наразі економічна діяльність більшості про-
мислово розвинутих країн переживає нині
всезростаючий вплив глобалізації та інтерна-
ціоналізації – процесів, які стають засадни-
чими у формуванні та розвитку світового гос-
подарства. Лібералізація міжнародних еко-
номічних відносин і розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) є головними
рушійними силами розвитку глобальної еко-
номіки та економічної інтеграції різних країн.

На сьогодні глобалізація економічної
діяльності промислово розвинутих держав,
переважно країн базування транснаціональ-
них компаній, проявляється не тільки в ак-
тивізації зовнішньоекономічної діяльності та
перенесенні виробничих потужностей за
кордон, а й в інтернаціоналізації науково-
дослідної та інноваційної діяльності, що в
свою чергу не може не відбитися на іннова-
ційній політиці приватних компаній і держави.

На сьогодні розвиток національної інно-
ваційної системи є однією з найбільш акту-
альних і пріоритетних завдань, що постають
перед Україною.

Першочерговим етапом інноваційного
розвитку економіки має стати створення
інституційного середовища інноваційної
економіки. У число основних завдань на
цьому етапі входять:
– формування нормативно-правової бази,

що регулює інноваційну діяльність кор-
порацій;

– реформування та модернізація фунда-
ментальної та прикладної науки, ство-
рення ефективної інноваційної інфра-
структури;

– модернізація високотехнологічних галу-
зей економіки, створення нових техно-
логічних напрямів;

– підвищення конкурентоспроможності ма-
сових середньо-технологічних виробництв,
насамперед, автомобілебудування;

– розгортання масштабних проектів з мо-
дернізації транспортної та енергетичної
інфраструктури;

– створення нових економічних центрів у
різних регіонах;

– розвиток державного управління інновацій-
ним розвитком на федеральному й регіо-
нальному рівнях, впровадження механізмів
проектно-цільового управління.
Невиконання зазначених завдань неми-

нуче призводить до вкрай несприятливих
наслідків, зокрема: погіршення макроеко-
номічних показників у зв’язку з падінням
світових цін на нафту при збереженні висо-
кої залежності російської економіки від
кон’юнктури світових ринків вуглеводнів;
витіснення російських компаній з внутрішніх
і зовнішніх ринків через відставання в кон-
курентоспроможності від виробників з країн
– економічних лідерів; втрати позицій на
ринках високотехнологічних товарів через
вичерпання наявних технологічних ресурсів.

Ситуація багато в чому ускладнюється
відсутністю в Україні досвіду управління
науково-технічним та інноваційним розвит-
ком в умовах ринкової економіки. У зв’язку з
цим, досвід країн, які вже досягли певних
успіхів в інноваційній сфері, може слугувати
ефективним засобом формування держав-
ної інноваційної політики в нашій країні.
Особливо цікавим щодо цього видається дос-
від багатьох зарубіжних країн (Німеччини,
Японії, Тайваню), яким у відносно короткі
терміни вдалося подолати шлях від аутсай-
дерів світової економіки до економічних і
науково-технічних лідерів.

Інновації, або нововведення – це ново-
створювані або ж новоосвоювані технології,
різновиди товарної продукції або послуг, а
також організаційно-технічні рішення вироб-
ничого, адміністративного, комерційного або
іншого характеру, які сприяють просуванню
технологій, товарної продукції і послуг на
ринок [4, с. 66–67].

Діяльність, яка забезпечує створення і
реалізацію інновацій, має назву інноваційної
діяльності. У науковій літературі, залежно від
об’єктів інноваційної діяльності на вироб-
ництві, можна виділити такі види інновацій:

а) продуктові – нові товари й послуги;
б) маркетингові – нові ринки, способи про-

сування товарів на ринок, збутової діяльності
тощо;

в) технічні – нові або більш досконалі
види засобів праці;

г) технологічні – нові матеріали, техно-
логічні процеси, прийоми й методи роботи
тощо;

д) організаційні – нові рішення в області
організації виробництва, управління, праці;

є) соціальні – такі, що підвищують рівень
соціального розвитку та соціального забез-
печення працівників виробництва;

ж) комплексні – нові рішення, що забез-
печують комплексний підхід до розвитку і
вдосконалення різних елементів виробничої
системи.
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За критерієм значущості інновацій для
виробництва, їх можна поділити на великі,
середні і дрібні. Так, великі технічні інновації
ґрунтуються на відкриттях і великих винахо-
дах і формують нові покоління техніки; се-
редні слугують базою для створення нових
моделей і модифікації існуючої техніки, а
також розширюють область їх застосування;
дрібні покращують виробничі або споживчі
параметри існуючої техніки на основі вико-
ристання дрібних винаходів і раціоналі-
заторських пропозицій [6, с. 111–112].

Як і будь-який виробничий процес, інно-
ваційна діяльність вимагає для свого ефек-
тивного здійснення управління цією діяль-
ністю. Управління інноваціями на сучасному
виробництві – це найважливіша складова
управлінської діяльності, що пов’язана із за-
безпеченням розвитку виробництва, вдоско-
наленням усіх його елементів і підсистем.

Управління інноваціями передбачає фор-
мування відповідної системи управління, тоб-
то форм і методів управління інноваційною
діяльністю, які значною мірою визначаються
характером здійснюваних нововведень.

Центральне місце серед останніх зай-
мають продуктові інновації, що визначають
у кінцевому рахунку зміст робіт по створен-
ню інших видів інновацій.

Разом з тим, на сьогодні все більшого й
самостійного значення набувають інновації в
інших областях, насамперед, у соціальній
сфері, що пов’язано з необхідністю створен-
ня “потенціалу успіху” для вирішення про-
блем, які можуть виникнути в майбутньому.

Відповідно до етапів господарського цик-
лу сучасного підприємства, до функцій
управління інноваціями (в основу яких по-
кладено інновації продуктового типу), які є
нерозривно пов’язаними з функціями управ-
ління виробництвом у цілому, слід віднести:
аналіз зовнішнього і внутрішнього середо-
вища підприємства, розробку стратегії,
управління науковими дослідженнями й
розробками, управління освоєнням і вироб-
ництвом, управління реалізацією (збутом,
обігом, логістикою).

Ці функції фактично відображають інно-
ваційний цикл сучасного підприємства, тоб-
то, комплекс робіт зі створення та реалізації
нововведень.

Основним напрямом аналізу зовнішнього
середовища є дослідження ринку виробле-
ної продукції і послуг, які надаються під-
приємством (тобто, маркетингові досліджен-
ня). Результатами такої роботи зазвичай є:
формування основних кількісних і якісних
вимог до продукції (послуг), визначення ко-
ла її можливих споживачів, сфер збуту,
форм і способів реалізації.

На цьому етапі проводиться також вив-
чення можливостей підприємства з вироб-
ництва необхідних товарів (надання послуг),

тобто, проведення аналізу внутрішнього
середовища підприємства, підготовленості
економічної, організаційно-технічної та со-
ціальної підсистем, розробка відповідних
рекомендацій.

Наявні суперечності між можливостями
підприємства та вимогами зовнішнього се-
редовища вирішуються завдяки розробці та
реалізації стратегії підприємства.

Під стратегією підприємства в загально-
му випадку розуміється сукупність перспек-
тивних цілей його діяльності і способів їх
досягнення. До складу перспективних цілей
включаються як загальні показники госпо-
дарської діяльності підприємств (зростання
прибутку, обсягу виробництва і продажів,
збільшення частки на ринку тощо), так і
інноваційні завдання, що стосуються різних
сфер діяльності підприємства, які підля-
гають зміні й удосконаленню [7, с. 85].

На етапі наукових досліджень конкретизу-
ються вимоги до якісних характеристик про-
дукції (послуг), виявляються можливості
підприємства з реалізації цих вимог, визнача-
ються перспективи діяльності в цьому плані.

Попередня матеріалізація результатів
наукових досліджень здійснюється на основі
дослідно-конструкторських, дослідно-техно-
логічних робіт та інших розробок. Наукові
дослідження та розробки, як правило, вико-
нуються спеціалізованими підрозділами
підприємства (науково-дослідними інститу-
тами, конструкторсько-технологічними бю-
ро, лабораторіями тощо). До їх проведення
можуть залучатися сторонні організації,
складові науково-виробничої інфраструк-
тури підприємств, включаючи науково-дос-
лідні інститути та вищі навчальні заклади.

Наука в такому разі виступає і як джере-
ло інноваційних ідей, і як ресурс вирішення
проблем, які можуть виникнути в будь-якій
ланці інноваційного циклу. Дослідження й
розробки виступають інтелектуальною влас-
ністю і мають вигляд відкриттів, винаходів,
раціоналізаторських пропозицій. Захист ін-
телектуальної власності здійснюється па-
тентуванням винаходів, реєстрацією стан-
дартів на продукцію підприємства, торгових
марок, реалізацією авторських прав тощо
[14, с. 50–55].

Управління освоєнням і виробництвом
нової продукції передбачає виконання ком-
плексу функцій, пов’язаних з розгортанням
виробництва нової або модернізованої про-
дукції, забезпеченням нормального вироб-
ничого процесу та його обслуговуванням.
Особливе значення на етапі виробництва
мають питання забезпечення випуску про-
дукції відповідно до вироблених на попе-
редніх етапах вимогами.

Управління реалізацією зазвичай пере-
дбачає вирішення завдань просування то-
варів і послуг (реклама, “паблік рілейшнз”,
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персональні продажі, стимулювання збуту
тощо), “товароруху” (рух товарів і послуг від
виробників до споживачів, включаючи укла-
дення договорів на поставку), післяпродаж-
ного обслуговування, регулювання цін, конт-
ролю за використанням (споживанням) тощо.

Через функції реалізації та дослідження
ринку здійснюється “зворотний зв’язок” між
виробником і споживачем, який забезпечує
безперервність інноваційного циклу. Цим
інноваційний цикл відрізняється, зокрема,
від комплексу робіт з підготовки виробниц-
тва нових виробів, який закінчується ос-
воєнням їх у виробництві.

Зміст функції “управління інноваціями”
включає низку спеціальних функцій, у тому
числі: управління науково-дослідними робо-
тами та розробками; технічні функції, які
забезпечують вирішення комплексу питань,
пов’язаних з технічним і технологічним за-
безпеченням інноваційної діяльності, в тому
числі основного й допоміжних виробництв,
сфери управління, всіх господарств і служб
підприємства, що беруть участь в освоєнні
нових виробів.

Основним змістом технічних функцій
управління продуктовими інноваціями є кон-
структорська, технологічна, транспортна,
складська, метрологічна та інші види підго-
товки виробництва.

Економічні функції управління інновація-
ми включають розробку планів виробництва
нової продукції і припускають проведення
маркетингових досліджень продукції, визна-
чення необхідного обсягу капітальних вкла-
день, розрахунок витрат на виробництво,
розрахунок економічних норм і нормативів,
доходів і прибутків, формування системи
обліку випуску продукції (та інших робіт, ви-
конуваних в інноваційному циклі); вирішення
питань оплати праці, його матеріального
стимулювання.

Організаційні функції включають у себе
вирішення питань організації виробництва
нової продукції (організації робочих місць,
бригад, ділянок, цехів, виробництв), ор-
ганізації праці працівників і колективів, ор-
ганізації управління виробництвом, кадрово-
го забезпечення виробництва.

Соціальні функції передбачають підго-
товку, перепідготовку та підвищення квалі-
фікації кадрів, створення нормального
соціально-психологічного клімату в колекти-
вах, поліпшення умов праці та побуту праців-
ників, подолання соціально-психологічних
бар’єрів, що перешкоджає нововведенням.
При цьому використовуються такі способи,
як: підготовка персоналу (навчання, спільне
обговорення проблем, створення необхід-
них умов праці); стимулювання активності
(матеріальне й моральне); фінансова, орга-
нізаційна та психологічна підтримка творчої
активності та ініціативи з боку керівництва;

використання способів вирішення конфліктів
[6, c. 70].

У числі заходів фінансової підтримки но-
вовведень на фірмах економічно розвину-
тих країн використовуються особливі форми
планування бюджету окремих виробничих
підрозділів. Тільки після того, як нова про-
дукція успішно продається на ринку протя-
гом двох або більше років, дані про неї
включаються у звітність відповідного підроз-
ділу, щоб не знижувати його показники в
період освоєння нововведень.

Організаційна підтримка інноваційної
діяльності є тісно пов’язаною з реалізацією
організаційних функцій управління нововве-
деннями, які можуть здійснюватися в межах
діючої системи управління підприємством;
на програмно-цільовій основі (розробка й
реалізація цільових програм підприємства,
створення цільових груп з вирішення кон-
кретних проблем тощо); з використанням
дивізіональних структур (формування більш-
менш самостійних виробничих і управлін-
ських підрозділів, відповідальних за комер-
ційний успіх нововведень на конкретному
ринку); в межах науково-виробничих об’єд-
нань різного типу, в тому числі мережевих
структур; з використанням договірних від-
носин з підприємствами, організаціями,
складовими науково-виробничої інфраструк-
тури (науково-дослідними організаціями,
вищими навчальними закладами, ауди-
торськими, консалтинговими, інноваційними
та іншими фірмами), окремими особами; з
використанням послуг у різних формах ви-
сококваліфікованих фахівців-консультантів;
у межах системи управління якістю, що за-
безпечує реалізацію інноваційного циклу
щодо вдосконалення конкретних видів про-
дукції [5, c. 32–33].

У реалізації різних функцій управління
інноваціями особливе місце належить суб’єк-
там управління інноваціями. За загальним
правилом, такими суб’єктами (суб’єктами ре-
алізації окремих інноваційних функцій) можуть
виступати: керівники різного рівня, які викону-
ють загальні функції управління в межах
інноваційного циклу; менеджери з інновацій,
що відповідають за реалізацію інноваційного
циклу з різних видів нововведень; конструк-
торські й технологічні підрозділи; підрозділи
підготовки виробництва, координації робіт;
служба управління якістю; спеціальні конст-
рукторські та (або) технологічні бюро з
дослідним виробництвом; інші науково-
виробничі фірми, науково-дослідні інститути,
вищі навчальні заклади тощо.

IV. Висновки
У зв’язку зі зростанням ролі управлінської

діяльності особливого значення для підви-
щення її ефективності набувають інновації у
сфері управління підприємством (організа-
цією). Об’єктами інноваційної діяльності в цій
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сфері (об’єктами вдосконалення управління)
зазвичай виступають: структура управління
підприємством, система роботи з кадрами,
маркетингу, методи виконання управлінських
робіт і організація праці працівників управ-
ління, використання сучасних інформаційних
технологій на базі сучасної комп’ютерної
техніки та комунікаційних засобів.

Інноваційний цикл у сфері управління
передбачає проведення наукових дослід-
жень, розробок, їх реалізацію (використан-
ня), контроль за результатами застосуван-
ня. При цьому можливим є використання
різних форм розвитку цієї діяльності: функ-
ціонального управління (форм і методів ро-
боти керівного персоналу підприємства, ок-
ремих управлінських підрозділів і служб);
цільового управління (цільових підсистем
управління: персоналом, інноваціями, якістю,
ресурсами тощо); системи управління в
цілому (комплексна раціоналізація управ-
ління).

Відносно суб’єкта раціоналізації вдоско-
налення управління може здійснюватися
власними силами підприємства, із залучен-
ням сторонніх організацій та осіб, з викори-
станням змішаних форм. Роботи з раціона-
лізації управління можуть здійснюватися: як
поточна робота з управління (вдосконалення
форм і методів управлінської роботи в межах
окремих підрозділів і служб); на плановій ос-
нові (з використанням поточних і перспек-
тивних планів, у тому числі планів організа-
ційно-технічних заходів, бізнес-планування
організаційного розвитку); з використанням
програмно-цільового управління; з викорис-
танням спеціальних форм [12, с. 20–21].

Особливе місце в діяльності з раціоналі-
зації управління належить роботі з комплекс-
ного аналізу й удосконалення системи
управління. У числі відомих та успішно ре-
алізованих методів у цій сфері можна назва-
ти метод організаційного аналізу системи
управління “Інтроспект”, який застосовується
у компанії “Дженерал електрик”. Він дає змо-
гу скоротити витрати на управління, зменши-
ти дублювання і “фрагментарність” робіт ви-
конавців, відрегулювати завантаженість
керівників, розробити раціональну структуру
зайнятості й розподілу функцій між спів-
робітниками у зв’язку зі зміною структури й
масштабів діяльності організації.

Своєрідним є досвід підвищення активності
службовців у галузі підготовки пропозицій для
організаційних змін на підприємствах. Викори-
стовуються такі методи, як “план пропозицій”,
або “ящик пропозицій”; “організаційний розви-
ток”; “гуртки якості” та інші малі самоврядні гру-
пи на різних рівнях управління.

Нині на фірмах і в корпораціях розвину-
тих країн приділяється все більше уваги
інноваційному менеджменту як сучасній
формі управління інноваційною діяльністю.

Під інноваційним менеджментом ро-
зуміється, з одного боку, управління іннова-
ціями в усіх сферах діяльності, комплексне
обґрунтування прийнятих інноваційних рішень;
з іншого – управління творчою, інноваційною
активністю працівників. В інноваційному ме-
неджменті вагоме місце відводиться моти-
вації інноваційної діяльності співробітників,
насамперед, матеріальній мотивації. Система
оплати інноваційної діяльності повинна вра-
ховувати її специфіку, пов’язану із ризиком. У
цій сфері мають працювати здібні люди, яких
необхідно винагороджувати за роботу, ре-
зультати якої можуть проявитися лише через
кілька років. Засобами винагороди можуть
виступати підвищення за посадою працівника,
який успішно розвиває новий ринок, з відпо-
відними привілеями. Також відомим способом
мотивацій інноваційної активності є зо-
бов’язання надавати в разі успіху частки в
майбутніх прибутках від реалізації нововве-
день на ринку.
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Турба О.А. Ресурсные составляющие инновационной деятельности: стратегические
направления планирования

В статье рассмотрено соотношение различных ресурсных составляющих инновационной
деятельности, основное внимание уделено особенностям управления инновационным про-
цессом, поскольку в наибольшей степени соотношение различных ресурсных составляющих
оказывается именно в этом аспекте инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, продуктовые инновации, марке-
тинговые инновации, технические инновации, социальные инновации.

Turba O. Resource components innovation: strategic planning areas
The subject of the research paper is an innovative business activities as a multifaceted process

that involves a variety of aspects in particular – such as financial, technical, managerial. The problem
of making the most effective innovation policy is a priority for the private sector and government
bodies of Ukraine, which at the turn of the XX and XXI centuries, faced with fierce competition in the
process of market reforms and integration into the European Economic Area. The situation is greatly
complicated by the lack of management experience in Ukraine scientific and technological innovation
and the development of a market economy. In this regard, the experience of countries that have
already achieved some success in innovation can serve as an effective means of forming public
innovation policy in our country. Particularly interesting from this point of view seems to be the
experience of many other countries (Germany, Japan, Taiwan), which in a relatively short time
managed to overcome the way from the outsiders of the world economy to the economic, scientific
and technical leaders. Among the well-known and successful realized methods in this area can be
called the method of analysis of organizational management “Introspekt”, which is used in the
company “General Electric”. It can reduce management costs, reduce duplication and “fragmentation”
of work artists, adjust the workload of managers to develop a rational structure of employment and the
distribution of functions among employees due to changes in the structure and scope of the
organization.

Experience of employees increased activity in the preparation of proposals for organizational
change in enterprises, using techniques such as “plan offers” or “suggestions box”, “organizational
development”, “quality circles” and other small self-governing groups at various levels of government.

Key words: innovation, innovation process, product innovation, marketing innovation,
technological innovation, social innovation.


