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Стратегія інноваційного розвитку в сучасних умовах – це державна інноваційна стратегія і науково – 

технічна політика ( НТП ) фірм і регіонів, орієнтована на сприяння розвитку передових технологій, науково – 
дослідних і дослідно – конструкторських розробок ( НДДКР ) проривного характеру. Державна інноваційна 
стратегія є ядром структурних змін, які відбуваються зараз і знайшла відображення в стратегії економічного та 
соціального розвитку України. 

Як стверджує іноземний досвід, авторами концепції національних інноваційних систем (НІС ) є велика 
група західних економістів (К.Фрідмен, Б.Лундвалл, Р.Нельсон, Ф.Хайєк), які в 80 – 90 рр. ХХ сторіччя 
практично одночасно поклали початок сучасної теорії інноваційної діяльності і розробили загальні 
методологічні принципи .  

Основними принципами є:  
– слідувати ідеям І.Шумпетера про конкуренцію на основі інновацій і наукових розробок в корпораціях 

як головних чинників економічної динаміки;  
– визнання особливої ролі знання в економічному розвитку;  
– розгляд інституційного контексту інноваційної діяльності як чинника, що прямо впливає на її зміст і 

структуру. Втілення цих принципів органічно пов’язане із сучасною новітньою тенденцією розвитку людства – 
стрімкою глобалізацією та інтелектуалізацією виробництва, ринку й економічної діяльності, які викликані 
небаченими темпами і масштабами інновацій. Дослідженнями цих проблем займаються як різні зарубіжні 
школи і течії, так і вітчизняні науковці. 

Причинами несприятливого інвестиційного клімату в Україні, яка посідає 15 місце (з 25) серед країн з 
перехідною економікою за ступенем привабливості, є:  

– відсутня своя система оцінки інвестиційного клімату як країни, так і її окремих регіонів;  
– наявність колізії законів;  
– відсутність законодавчого врегулювання прав акціонерів;  
– не вирішене питання позбавлення іноземних інвесторів пільг, які визначені законодавством України 

про вільні економічні зони, передбачені Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України»;  

– не впроваджені міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту;  
– не реформована податкова система, відсутність чіткого правового поля для підприємницької 

діяльності;  
– не розроблені та не впроваджені гарантії прав власності;  
– слабо ведеться боротьба з корупцією;  
– не розроблена та не впроваджена концепція сприяння іноземним інвесторам тощо [1]. 
На основі закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (№ 433 – IУ від 

16.01.2003) передбачені стратегічні пріоритетні і середньострокові пріоритетні напрямки інноваційної 
діяльності. Стратегічні напрямки розраховані на тривалу перспективу – не менше 10 років, середньострокові – 
на 3 – 5 років і формуються в рамках стратегічних. Згідно закону визначаються наступні стратегічні пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності України а саме: модернізація електростанцій, нові і поновлювані джерела 
енергії, нові ресурсозберігаючі технології, машинобудування і приладобудування. Розвиток високоякісної 
металургії, вдосконалення хімічних технологій та матеріалів, розвиток сільського господарства і переробної 
промисловості, транспортні системи, будівництво і реконструкції, охорона і оздоровлення людини і 
навколишнього середовища. Стратегічні пріоритети інноваційної діяльності передбачається реалізовувати через 
систему загальнодержавних (національних) програм економічного, соціального, національного, культурного 
розвитку й охорони навколишнього середовища. На конкурсній основі через систему державних програм і 
державних замовлень відбувається реалізація середньострокових інноваційних пріоритетів. Особливості 
здійснення інноваційної діяльності на окремих територіях та в економічних зонах ураховані в актах 
законодавства.  

Одним із пріоритетів економічної політики України є перехід до інвестиційного вектора розвитку 
(сталого розвитку "Україна – 2020"), а державна інвестиційна політика вважається одним із найважливіших 
чинників виведення економіки країни із кризи і забезпечення їй динамічного зростання.  

Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні 
позиції у світі. 

Задля цього рух уперед здійснюватиметься за такими векторами: 
1) вектор розвитку – це забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як 

наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має стати державою з сильною економікою та з передовими 
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інноваціями. Для цього, передусім, необхідно відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке 
зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення 
господарської діяльності та прозору податкову систему; 

2) вектор безпеки – це забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності 
інвестицій і приватної власності. Україна має стати державою, що здатна захистити свої кордони та забезпечити 
мир не тільки на своїй території, а й у європейському регіоні. Визначальною основою безпеки має також стати 
забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, невідкладне проведення очищення влади на всіх рівнях та 
забезпечення впровадження ефективних механізмів протидії корупції. Особливу увагу потрібно приділити 
безпеці життя та здоров'я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих 
верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів та 
промислових товарів; 

3) вектор відповідальності – це забезпечення гарантій, що кожен громадянин, незалежно від раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи 
охорони здоров'я та інших послуг в державному та приватному секторах. Територіальні громади самостійно 
вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і нестимуть відповідальність за розвиток всієї 
країни; 

4) вектор гордості – це забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, гордості за власну 
державу, її історію, культуру, науку, спорт. Україна повинна зайняти гідне місце серед провідних держав світу, 
створити належні умови життя і праці для виховання власних талантів, а також залучення найкращих світових 
спеціалістів різних галузей [2]. 

Проведені дослідження науково – технічної сфери України вказують на існування в національній 
інноваційній системі основного протиріччя, яке вже сьогодні руйнує більшість спроб реалізації інноваційного 
вектора розвитку і яке, зрештою, прийняте всіма постсоціалістичними країнами. Це – величезна невідповідність 
між накопиченим кадровим науково – технічним потенціалом і загальною продуктивністю національної 
економічної системи – її надзвичайно низьку економічну ефективність.  

Усунення цих недоліків активізує наявний інноваційний потенціал для реалізації цього необхідно 
вжити наступних заходів:  

1) під великі іноземні кредити, що спрямовуються в інвестиційні проекти, передбачені державними 
програмами, надавати податкові пільги;  

2) на регіональному рівні треба широко впроваджувати програми підтримки інноваційної діяльності, у 
тому числі шляхом регулювання податкових ставок місцевих податків і зборів;  

3) із податку на прибуток надавати інвесторам знижки податкових ставок при зростанні експортної 
складової виготовленої продукції та кількості створених робочих місць тощо;  

4) доцільно повернутися до практики створення відомчих регіональних інноваційних фондів. 
Необхідно ініціювати створення науково – дослідних центрів зі змішаним (приватно – державним 
фінансуванням) [3]. 

В Україні на наукові дослідження виділяється вкрай мало коштів, а на розроблення та інновації – ще 
менше. Виходячи з середніх пропорцій, що складаються протягом певного часу у країнах, де цей процес 
організовано більш менш раціонально, можна відмітити наступне: якщо на фундаментальні наукові 
дослідження виділяється певна сума, то на науково – технічні розроблення, спрямовані на використання 
отриманого наукового знання, потрібно передбачити в 2 – 2,5 рази, а на виробничі інновації – в 10 разів більші 
кошти. Зате в кінцевому результаті реалізація інноваційної продукції може дати прибуток, який, принаймні, 
вдесятеро перевищить суму витрат на науку, розроблення та інновації, разом взяті. Така висока віддача від 
реалізації інноваційної продукції обумовлює вкладати більше державних коштів в освіту, в наукові 
дослідження та надавати пільги інноваційним компаніям, в тому числі транснаціональним. 

Отже, незважаючи на значні прогалини в законодавстві про інноваційну діяльність, державне її 
регулювання є суперечливим і малоефективним, про що свідчить відсутність концепції національних інтересів, 
без якої неможливо створити комплексну законодавчу базу регулювання, забезпечену відповідними 
виконавчими структурами і жорстким механізмом контролю. Виконання радикальних заходів з підвищення 
інноваційної діяльності може призвести до бажаних результатів. 
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Проблема організації процесу розподілу є однією з найбільш складних, оскільки вимагає урахування 

значної кількості факторів, що впливають на розподіл продукції, і відрізняється високим ступенем 
конфіденційності на практиці. 

Український ринок має ряд особливостей, що визначають підхід до вирішення даної проблеми. До них 
слід віднести не маркетингову, а здебільшого збутову орієнтацію вітчизняних виробників; незначну частку 
підприємств малого й середнього підприємництва в промисловій сфері; високий рівень конкуренції; утворення 
й практично повне закріплення за низкою торговельних і промислових підприємств так званих торговельних 
зон, в межах яких розподіляється найбільша частина їхньої продукції; посилення ролі територіальних органів 
влади в процесі формування регіональних товарних ринків; значні витрати на транспортування готових 
виробів; усвідомлення більшістю керівників підприємств необхідності зниження витрат на виготовлення й 
реалізацію продукції та ін. Все вище перелічене зумовлює необхідність особливого підходу до розробки 
стратегії розподілу для українських підприємств. 

Успіх виробничого підприємства суттєво залежить від якості каналів розподілу, від дилерів і 
дистриб’юторів, з якими воно працює. Як стверджують Р.Р. Ларіна та Н.В. Трушкіна, проблема вдосконалення 
системи збуту продукції на базі формування більш ефективних каналів розподілу є однією із основних проблем 
функціонування маркетингової діяльності підприємства [1]. 

Виробник, враховуючи особливості своєї продукції, прагне вибрати кращих дилерів та дистриб’юторів. 
Фактори, що впливають на ефективність і вартість вибору використання каналу збуту, можуть бути 

представлені двома ієрархіями: ієрархією підвищення ефективності каналу збуту; ієрархією мінімізації затрат з 
використання каналу збуту [2]. 

Відповідно, кожний виробник намагається це враховувати, щоб зберегти існуючих і привернути нових 
партнерів. Для цього йому слід створювати такі схеми, щоб реалізувати максимальну кількість продукції. А це 
можливе лише при чітко організованому управлінні товарними потоками, своєчасній поставці товарів 
торговцям тощо. Все це зумовлює створення відповідних механізмів управління цими процесами, до яких слід 
обов’язково включити склади, транспортні засоби і персонал. 

Традиційно канали розподілу – це системи, в яких продукція і відповідальність або власність на неї 
передаються від рівня до рівня (від посередника до посередника) і, врешті–решт, досягає споживача. 

Збутова стратегія – це сформований комплекс процедур щодо просування готової продукції на ринок 
(формування попиту, отримання і обробка замовлень, комплектація та підготовка продукції до відправки 
покупцям, відвантаження продукції на транспортний засіб і транспортування до місця продажу або 
призначення) та організацію розрахунків за неї (встановлення умов і здійснення процедур розрахунків з 
покупцями за відвантажену продукцію) [3]. Вона поєднує низку структурних сегментів, основними з яких, на 
наш розсуд, є: ціновий, рекламний, організаційний, виробничо–конструкційний, екологічний. 

Вагомою особливістю формування цінового сегменту є диверсифікація цін за принципом 
розмежування їх функцій: презентаційні ціни → оптові ціни → роздрібні ціни. Кожна з цих груп має своє 
призначення і зумовлює можливість коригування цінової політики відповідно до особливостей співпраці з 
кожним клієнтом зокрема. 

Рекламний сегмент зумовлює необхідність формування торгової марки (“бренду”) та реалізації 
активної політики щодо його просування до кінце–вого споживача. Лише така активна модель поведінки 
підприємства на ринку дає змогу йому потенційно отримувати відповідні вигоди. Організаційний сегмент 
базується на поступовому формуванні ефективної дилерської мережі, яка забезпечує можливість швидкого 
просування продукції до кінцевого споживача та покращення рівня її сприйняття. 

Виробничо–конструкційний сегмент передбачає формування такої системи ергономічних, естетичних 
та функціональних властивостей продукції, які б загалом зумовлювали високий рівень її якості, а отже і 
конкурентоспроможності. 
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Системний розвиток кожного з наведених сегментів та їх збалансоване поєднання дає змогу 
сформувати ефективну збутову стратегію кожним підприємством, яка б забезпечувала змогу розширення 
стратегічного сегменту господарювання та отримання відповідних вигід. 

В умовах переорієнтації підприємств до потреб ринку найважливішим питанням є формування 
політики збуту відносно зміни вимог споживачів та високого рівня конкуренції. Економічні показники збутової 
політики впливають на процес функціонування підприємства в цілому, а їх аналіз дозволяє виявити проблеми, 
що виникають у його діяльності. Для усунення цих проблем необхідним є використання стратегічно 
спрямованого комплексу заходів щодо формування збутової політики, а також застосовування сучасних 
моделей і методів удосконалення етапів організації, планування та контролю за збутовою діяльністю 
підприємства. 

При постійно мінливих економічних умовах на ринку збуту, підприємству необхідно також 
використовувати у своїй практичній діяльності нові моделі та методи по формуванню збутової політики, що 
забезпечить своєчасне реагування на зміни дій як споживачів, посередників, так і конкурентів. 

Слід відзначити, що існують різні засоби підвищення ефективності збутової діяльності. Наприклад, 
вибір тих або інших засобів стимулювання збуту залежить від поставлених цілей. Їх можна об’єднати в три 
великі групи: 

– пропозиція ціни (продаж за пониженими цінами, пільгові купони, талони, що дають право на 
знижку); 

– пропозиція в натуральній формі (премія, зразок товару); 
– активна пропозиція (конкурси покупців, гра, лотерея). 
Але ефективність збутової діяльності, перш за все, визначається можливістю збутового апарату 

забезпечити максимальне використання потенціалу підприємства. 
Останнє визначається як можливість використання виробничих, трудових, фінансових та інших 

ресурсів підприємства. Сукупність цих активів підприємства само по собі не забезпечить конкурентних переваг 
та стійке положення на ринку. Лише перехід до активного збуту на принципах маркетингу дозволяє 
перетворити потенціальні можливості підприємства в реальні досягнення конкурентоспроможності. 

З цією метою здійснити наступні кроки. 
По–перше, провести аналіз ефективності існуючої стратегії збуту. З цією метою проаналізувати 

ефективність використання існуючих збутових мереж (використання різних комплексів збуту – прямі зв’язки, 
гуртова та роздрібна торгівля, біржовий та аукціонний продаж. 

Аналіз потрібно виконувати для кожного виду продукції, в тому числі на основі визначення прямих 
витрат на організацію збуту, в тому числі в розрізі постійних та змінних витрат. 

Треба здійснити аналіз ефективності існуючої організаційної структури, яка відповідає за збутову 
діяльність. Треба перетворити збутову діяльності в невід’ємну частину єдиної маркетингової політики 
підприємства, також виявити порушення взаємодії служби збуту з іншими структурними підрозділами 
підприємства. 

По–друге, на основі виявлення сильних та слабких сторін збутової діяльності треба розробити 
стратегічні рішення, спрямовані на створення більш ефективної збутової політики. 

Це можуть бути наступні кроки: 
– диверсифікація споживачів продукції (визначення сегментів ринку, вибір регіонів продажу). 
– створення механізму особистої зацікавленості робітників збутового апарату за прибутковість 

підприємства, та залучення нових клієнтів. Забезпечити перехід від пасивного до активного збуту. 
– забезпечити зростання частки грошових форм розрахунків по угодам з урахуванням фінансових та 

комерційних ризиків. 
– налагодження тісної взаємодії з відповідними підрозділами органів виконавчої влади всіх рівнів які 

здійснюють закупівлі за державний кошт. 
– навчання робітників збутових служб нових прийомів та методів збуту, засвоєння ефективних 

інструментів, інформаційних та організаційно – технічних засобів. 
– створення ефективної системи зворотного зв’язку з споживачами, механізму розгляду та вирішення 

проблем, пов’язаних з претензіями останніх. 
– посилення контролю за діяльністю дистриб’юторів та дилерів. Не допустити повну залежність від 

покупців, появу ексклюзивних посередників які мають виключні права на придбання всієї продукції. В зв’язку з 
цим мати кілька посередників по всім видам товарів. 

– для підприємств промислового ринку треба переходити від співробітництва з незалежними 
посередниками до прямого розподілу продукції. При цьому ціни виробника повинні бути нижче цін 
посередників, а умови поставки – кращі.[4] 

Впровадження цих мір дозволить українським виробникам успішно інтегруватися в ринкове 
середовище. 

По третє, треба розробити програму управління клієнтським активом (стратегічними клієнтами). 
Стратегічний клієнт – це позначена кількість клієнтів, на яких приходиться бюджетовизначаюча частка доходу 
(прибутку підприємства). Розробкою цієї програми повинен займатися не відділ збуту, а спеціально створена 
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структурна група, яка повинна включати осіб, які представляють усі управлінські ланки та підрозділи 
підприємства. 
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В сучасному світі компанії все частіше звертаються до використання методів і принципів проектного 

управління. Це пов'язано з тим, що проектний менеджмент допомагає підприємцям з більшою ефективністю 
розробляти, планувати і реалізовувати проекти для досягнення поставлених цілей. 

Малий бізнес в даний час також починає перехід до проектних методів управління. Проте, малий бізнес 
має свої особливості, які роблять неможливим повне застосування стандартних проектних методів. До даних 
особливостей можна віднести:  

1. Малий бізнес часто виступає в ролі підрядної організації, тоді як у великих компаніях управління 
проектами нерідко здійснюється з боку замовника. 

2. Висока ймовірність появи додаткових робіт, не передбачених планом. 
3. Труднощі в розподілі співробітників на різні проекти, викликана вузькою спеціалізацією і невеликою 

кількістю штату співробітників. 
4. Відсутність часових ресурсів на детальне планування робіт в проектах. 
5. Труднощі у виділенні проектів, які потребують застосування проектного підходу, з операційних 

завдань. 
6. Стислі терміни більшості проектів вимагає повної концентрації праці співробітників. 
Таким чином, проаналізувавши дані особливості, що впливають на проектну діяльність, слід зазначити, 

що, перш за все, малий бізнес повинен визначити, чи дійсно специфіка його діяльності вимагає застосування 
проектного підходу. Так, робота салону краси є в більшій мірі операційною діяльністю з зрідка виникають 
внутрішньо організаційними проектами. В даному випадку діяльність в основному є операційною, а 
застосування проектного підходу доцільно для великих або нестандартних проектів такої компанії. У разі ж 
агентства по веб–дизайну, яке виконує роботи підряду для компаній–замовників, проектний підхід буде 
оптимальним варіантом ведення бізнесу, так як кожне замовлення є проект, обмежений за термінами і вимагає 
виділення певних ресурсів, здійснення поетапного контролю, а також, можливо, залучення до проекту третіх 
сторін. 

У великих компаніях для управління проектами існують перевірені системи документообігу, складні 
інтегровані системи управління проектами, в тому числі комп'ютерні. У малому бізнесі часто немає можливості 
і ресурсів для впровадження і експлуатації таких складних і дорогих систем, однак, для того, щоб управління 
проектами ефективно здійснювалося, малому бізнесу може бути досить однієї безкоштовної або ж недорогий 
програми з управління проектами. Також деякі програми електронних таблиць, електронної пошти та інших 
додатків включають в себе досить якісні шаблони для управління проектами, особливо, якщо їх 
використовувати з доступними інтернет–сервісами. Необхідно відзначити, що для забезпечення ефективності 
проектного управління в малому бізнесі так чи інакше потрібно застосування інформаційної системи 
управління проектами на увазі того, що вона забезпечує гнучкість і керованість проектів, а також зберігання 
документів і регламентів по управлінню проектами в конкретній компанії. 

Слід зазначити, що в малому бізнесі часто спостерігається дефіцит в часі на планування проекту. Так як 
проекти самі по собі є відносно короткостроковими, а замовлення на їх виконання надходять нерівномірно і, в 
більшості випадків, вимагають практично негайного початку здійснення, компанії прагнуть пропустити процес 
планування або по можливості максимально скоротити його. Ця особливість є досить ризикованою і може 
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спричинити за собою негативні наслідки. Таким чином, автор вважає, що досить ефективною методикою, яка 
застосовується в даному випадку невеликими компаніями, є створення фіксованого каталогу цін на послуги, що 
надаються, що включає в себе тимчасові трудовитрати. Так, при отриманні замовлення компанії можуть досить 
швидко провести етап планування, знаючи види робіт по проекту, які необхідно виконати, а також їх вартість 
та часові витрати. 

У малому бізнесі при здійсненні управління проектами надзвичайно важливими є такі галузі знань, як 
управління комунікаціями та управління зацікавленими сторонами. Дана особливість пов'язана з тим, що 
виконання проектів в малому бізнесі має сильну залежність від рішень і вимог замовника. Саме від того, 
наскільки вірно і в повній мірі вони будуть визначені, а також наскільки швидко буде передаватися оновлена 
інформація між сторонами, безпосередньо залежить успіх проекту. 

В даний час спостерігається тренд до підвищення значущості управління змінами в проектній 
діяльності. У разі малого бізнесу, особливістю якого є висока ймовірність виникнення додаткових робіт в 
зв'язку з оновленням вимог замовника, а також з активно трансформується зовнішнім середовищем, слід 
зазначити, що для проектного менеджера навик управління змін 

В даний час спостерігається тенденція до підвищення значущості управління змінами в проектній 
діяльності. У випадку малого бізнесу, особливості якої є висока вірогідність виникнення додаткових робіт у 
зв'язку з оновленням вимог замовника, а також з активно трансформується зовнішнім середовищем, слід 
зазначити, що для проектного менеджера навик управління змін є надзвичайно важливим і значимим. 

Як було відзначено вище, у малому бізнесі штат співробітників сильно обмежений, а кількість 
ініційованих проектів може бути досить великим. Так, можна відзначити, що дуже важливо вибрати 
співробітників, спираючись на їх професіоналізм та вміння працювати в команді. Періодично треба проводити 
заходи для того, щоб команда відчувала себе згуртованим колективом. Невеликий штат співробітників у 
малому бізнесі – одночасно і перевага, і недолік. З одного боку, якщо в невеликому колективі склалася 
атмосфера недовіри і відсутня єдність, то проблема вирішити досить складно, тоді як у великих компаніях вона 
може бути вирішена переміщенням тих чи інших співробітників в інші відділи, відділи, філії. З іншого боку, 
при правильному управлінні невеликим штатом співробітників у малому бізнесі може стати яскравим 
перевагою. Для цього потрібна увага з боку менеджменту для всіх членів команди, їх психологічних 
особливостей, характеру. Індивідуальний підхід до кожного члена команди, а також проведення невеликих 
заходів по її згуртуванню і підтримці взаємного інтересу сприятиме формуванню позитивної корпоративної 
культури та підвищення ефективності реалізації проектів. 

Таким чином слід зазначити, що управління проектами в даний час активно знаходить застосування в 
малих підприємствах, сприяючи його розвитку та розширенню, проте для того, щоб проектний менеджмент був 
дійсно ефективним, необхідно детально аналізувати діяльність компанії, відрізняти операційну діяльність від 
проектної та адаптувати методи проектного управління з урахуванням особливостей, характерних для малого 
бізнесу. 
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Сьогодні в Україні проектне управління стало однією з найбільш обговорюваних тем в сфері 

управлінських технологій, причому не тільки в середовищі керівників підприємств і економістів, а й психологів 
і соціологів. Причиною цього можна вважати практично підтверджену ефективність використання коштів і 
технологій. Грамотне управління проектами на основі сучасних інформаційних технологій і моделей 
управління проектами дозволяє на 15–20–відсотків скорочувати непродуктивних втрат і економити від 15 до 
30% часу. З іншого боку, дослідники сучасного управління все більше говорять про вплив на ефективність 
процесів «людського фактора». 
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Основу соціологічного аналізу проектного управління складають дослідження в області малих груп, 
командної роботи і комунікацій в процесі управління. У психології та соціології даються найрізноманітніші 
визначення малої групи. Система критеріїв, що дозволяють визначити це поняття, розроблялася в роботах 
Д.Картрайта, А.Зандера, Т.Ньюкома, Ш. Бюлера, Р. Мертона, Г. Діркса, М. Шерифа і К. Шерифа, Ф.Оллпорта, 
Л. Десева . 

Управління проектом являє собою методологію організації, планування, керівництва, координації 
трудових, фінансових і матеріально–технічних ресурсів протягом проектного циклу, спрямована на ефективне 
досягнення його цілей шляхом застосування сучасних методів, техніки і технології управління для досягнення 
певних результатів за складом і обсягом робіт, вартості, часу, якості і задоволення учасників проекту [1, 2]. 
Проект – це комплексне, що не повторюється, захід, обмежений за часом, бюджету, ресурсів. Відмінними 
рисами проекту є: наявність певного результату, спрямованого на задоволення вимог замовника; чітко 
визначені часові рамки виконання і унікальність. 

В економічно розвинених зарубіжних країнах управління проектами виділилося в особливий вид 
професійної діяльності. Зараз важко назвати хоча б одну світову компанію з відомим ім'ям, яка здійснювала б 
свої проекти без Project Management. У всьому світі спостерігається перехід від реалізації окремих проектів до 
проектно–орієнтованим організаціям. Методи проектного управління, широко поширені за кордоном, все 
частіше застосовуються і в Україні. Українські менеджери стикаються зі специфічними соціальними бар'єрами, 
в подоланні яких значну роль відіграє соціологія. Якщо технологічна складова управління проектами являє 
собою детально вивчені процеси і алгоритми, впровадження яких залежить від наявності ресурсів, то вплив 
соціальних чинників на успішність реалізації не завжди підлягає однозначній оцінці в силу, наприклад, наявних 
національних і культурних традицій. В даний час сформувалося кілька національних шкіл управління 
проектами. Завдання українських керуючих проектами – виробити вміння використовувати накопичений 
світовий досвід з найбільшою користю. 

Соціологічний підхід дозволяє виявити вплив на сучасні технології управління таких факторів, як 
стереотипи, що склалися управління, ставлення учасників до проектів, особливості уявлень про командну 
роботу. Необхідність соціологічного вивчення управління проектами та його застосування в Україні обумовлені 
сучасним етапом розвитку соціально–економічних відносин, коли після початкового етапу адаптації 
українських підприємств до ринкового середовища виникли проблеми впровадження нових технологій 
ефективного управління. 

Інформаційні джерела знань про різні аспекти управління проектами поділяються на дві групи: 
спеціалізовані, присвячені проектного управління; соціологічні, що описують соціальні складові 
управлінського процесу в цілому і проектного управління, зокрема. 

До першої групи належать матеріали, що стосуються загальних питань управління проектами. В першу 
чергу це міжнародні та національні стандарти управління проектами. Основним стандартом управління 
проектами сьогодні є РМВОК Guide 3–rd Edition американського інституту PMI. Питаннями впровадження 
управління проектами в Україні та створення національних стандартів активно займається Українська асоціація 
управління проектами – СОВНЕТ – UPMA [3]. 

Корпоративні стандарти, створювані на підприємствах, також є важливим інформаційним джерелом. 
Розробка корпоративних стандартів є завданням проектних менеджерів. У них містяться підходи і рішення по 
розробці та впровадженню методів управління проектами на підприємстві, що базуються на дотриманні 
основних положень традиційної методології управління проектами і на практичному досвіді. Однією з 
найбільш опрацьованих сфер застосування проектів виступає розробка програмного забезпечення. 

Предметом дослідження в сфері проектного управління стала його технологічна складова, в той час як 
соціального аспекту приділяється недостатня увага. Накопичений вітчизняними і зарубіжними фахівцями 
теоретичний і практичний досвід з досліджуваної проблеми служить базою для концептуального аналізу 
формування і використання ефективних команд в проектній діяльності сучасних організацій. 

Недостатня теоретична розробленість і реальні потреби організаційної та управлінської середовища 
пояснюють необхідність соціологічного аналізу процесу розвитку проектного управління в Україні. Такий 
аналіз дозволить: 

 охарактеризувати процеси формування команд на українських підприємствах, як найважливішої 
складової процесу проектного управління; 

 виявити проблеми, що виникають внаслідок розбіжності технологій управління, реально 
використовуваних українськими менеджерами, і ідеальними моделями, описаними концепцією управління 
проектами; 

 класифікувати використовувані менеджерами практики управління підприємствами по мірі їх 
співвідносними з проектним управлінням, виділити основні типи проектів, що реалізуються на українських 
підприємствах; 

 визначити основні соціально–психологічні бар'єри, що перешкоджають розвитку проектного 
управління в Україні; 

 розробити комплекс рекомендацій щодо подолання соціальних бар'єрів розвитку проектного 
управління на українських підприємствах. 
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Процес командоутворення на українських підприємствах має ряд характерних рис. Якщо розташувати 
характеристики фахівців, які приймаються на роботу, то крайніми точками будуть: довіра і особисте 
знайомство з персоною, яка приймає рішення з одного боку, і перелік наявних сертифікатів і прослуханих 
навчальних програм, з іншого боку. На сучасному етапі основними принципами формування команд є: підбір 
людей і формування команди за принципом особистого знайомства і довіри; запрошення фахівців відповідно до 
даних в CV, що мають достатню кількість сертифікатів і дипломів, які не свідчать, на жаль, про наявність 
практичних навичок в питаннях управління процесами. 

В даний час, необхідно відзначити, факт особистого знайомства все ще залишається важливим, але 
недостатньою умовою для успішного працевлаштування. Проблеми, пов'язані з прийомом на роботу 
співробітників на підставі даних резюме мають місце, як правило, у великих містах з великою кількістю 
динамічно розвиваються організацій, і, отже, великою потребою в персоналі. Перелік високих позицій, 
займаних в організаціях, не є свідченням високої управлінської кваліфікації. 

Основними проблемами застосування методів управління проектами в практиці українських 
менеджерів є: нечіткий розподіл функціональних обов'язків, в тому числі і через бурхливого розвитку 
(зростання) підприємства; недостатня теоретична підготовка персоналу, що управляє; відсутність формалізації 
процесів проектного управління. 

До основних причин недостатньо ефективного застосування слід віднести відсутність системності та 
послідовності в процесах впровадження методів управління, зокрема інструментів управління проектами. 

Співвіднесення діяльності українських менеджерів з методами проектного управління дозволило 
виявити п'ять типів стратегій управління підприємствами, які отримали такі умовні назви: традиційне проектне 
управління; стратегічні проекти; тактичні проекти; клієнтські і мережеві. 

Основними напрямками подолання соціально–психологічних бар'єрів розвитку проектного 
менеджменту в Україні є усвідомлення керівництвом необхідності змін; зміна структури і методів управління; 
виявлення і спроба усунення не симптоми, а причин проблем; формалізація і переведення на наукові основи 
використання проектного управління; делегування самостійності і відповідальності керівників проектів, а 
також впровадження системи неперервної професійної освіти співробітників фірм. 

Таким чином, незважаючи на те, що сьогодні проектне управління поки слабо поширене серед 
українських підприємств, за ним майбутнє. Проектне управління являє собою характерну рису лідерського 
положення підприємства на ринку. Проведене дослідження дозволяє розробити ряд рекомендацій, що сприяють 
підвищенню ефективності впровадження проектного управління на українських підприємствах. При 
впровадженні процедур управління проектами менеджери повинні: ознайомитися з теоретичним мінімумом, що 
стосуються управління проектами; зіставити інструменти управління проектами з масштабами діяльності свого 
підприємства; визначити, які процеси будуть ставитися до проектів, і до яких процесам застосовні окремі 
елементи управління проектами; формалізувати процедуру реалізації проектів шляхом розробки і прийняття 
внутрішніх нормативних документів, що визначають порядок ініціації і завершення проекту, принципів 
формування команди проекту, а також повноваження керівника проекту. 
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Сучасний динамічний світ водить на перше місце необхідність подальшого розвитку 

телекомунікаційної галузі, без якої сьогодні неможливо уявити повноцінне функціонування будь–якої ланки 
нашого життя. Вона поєднує промисловість та сферу послуг із споживачами, укріплює ділові стосунки, надає 
можливість в системі реального часу контактувати з будь–яким регіоном світу. А інформація, отримана 
своєчасно – це конкурентна перевага сьогодення. Отже визначена галузь має стати однією із пріоритетних і 
важливих напрямків сучасного інноваційно–спрямованого розвитку економіки України та її інтеграції у 
глобальне інформаційне суспільство. 
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Дослідженню проблем і розвитку телекомунікаційних ринків в Україні присвячені роботи В. 
Андріанова, В. Афанасьєва, П. Голишко, А. Соколова, С. Стрельчука, В. Орлова та інших. Однак, незважаючи 
на значну кількість праць, низка питань стосовно перспектив розвитку телекомунікаційної сфери вимагає 
уточнення та нових підходів. 

Нажаль, Україна рухається в розвитку інформаційного суспільства не надто швидкими темпами. За 
даними Держкомстату сукупний індекс капітальних інвестицій за 2017 р. по відношенню до 2016 року склав 
101,24%, а в сфері «Інформація та телекомунікації» – 101,17%. Більш того, якщо з цієї сфери вилучити 
інформаційну або медійну частину, то обсяг капітальних інвестицій у ІТ–сферу складе 14827,4 млн. грн., а це 
лише 3,3 % [1]. Основними сегментами на ринку телекомунікаційних послуг залишаються мобільний, 
фіксований та широкосмуговий (комп’ютерний) зв’язок, спільна частка яких у загальних доходах від надання 
телекомунікаційних послуг за 2017 рік склала 78,86 %, що на 1,41% менше ніж у 2016 році. Схожа негативна 
тенденція за 2016–2017 рр. спостерігається і з кількістю абонентів рухомого (мобільного) зв'язку та кабельного 
телебачення, яка за останні 2 роки зменшилась на 1,8% та 25,38% відповідно. Проте вектор пріоритетів 
зміщується у бік інтернет–послуг, зростання яких склало 29,23%. Слід зазначити, що Дніпропетровська, 
Одеська, Львівська, Харківська області та м. Київ характеризуються найбільшим рівнем проникнення ІКТ, 
порівняно з іншими областями України, найнижчим рівнем проникнення характеризуються Кіровоградська, 
Волинська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області [1].  

На сучасному ринку телекомунікаційних послуг, де попит досяг певного насичення, основна увага 
операторів зв’язку спрямована на розширення переліку послуг та підвищення їх якості. Основними цілями 
моніторингу якості телекомунікаційних послуг є: підтримка конкурентоспроможності на телекомунікаційному 
ринку; розширення й модернізація мереж зв’язку для забезпечення підтримки контрольованих значень 
показників якості телекомунікаційних послуг та зростаючих обсягів пропуску трафіка; збільшення кола 
абонентів та збереження існуючих шляхом оприлюднення результатів вимірювання рівнів якості 
телекомунікаційних послуг, що підтримуються мережею зв’язку. 

Серед основних пріоритетів розвитку визначеної галузі є: 
– забезпечення розвитку телефонних мереж шляхом завершення створення цифрових мереж, 

прискорення переобладнання існуючих мереж на базі новітніх технологій і цифрового обладнання; 
– впровадження телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (4G);  
– підвищення попиту споживачів на мультимедійні конвергентні телекомунікаційні послуги та 

збільшення кількості власників багатофункціонального термінального кінцевого обладнання з безпроводовим 
доступом до Інтернету;  

– зростання кількості споживачів послуг міжмашинної взаємодії (machine–to–machine або M2M), які 
широко використовуються в таких сферах, як банківська діяльність, охорона та безпека, моніторинг транспорту 
та логістика, промисловість, сільське господарство, енергетика тощо; 

– запровадження операторами телекомунікацій різноманітних пакетів послуг і тарифних планів із 
об’єднанням послуг голосової телефонії, доступу до Інтернету та телебачення, зокрема організацією 
безлімітного доступу до популярних соціальних мереж та інформаційних ресурсів, збільшенням обсягів послуг 
доступу до Інтернету та програм цифрового мовлення тощо [2]. 

Виконання наведених завдань ставить нові вимоги до складових забезпечення розвитку галузі. Серед 
них на першому місці – кадрове та науково–технічне забезпечення. Далі потребує концентрації уваги 
фінансове, організаційно–економічне та правове. 

Перед закладами освіти постає задача підготовки компетентних фахівців для галузі телекомунікацій. Їх 
рівень має відповідати розвитку технологічної бази та новітніх засобів телекомунікацій. Фахівці зазначають, що 
особливо гостро проблема підготовки фахівців стоїть для підгалузі поштового зв'язку. Підготовкою спеціалістів 
для поштового зв'язку не займається жодна установа вищої освіти в Україні. Серед керівних та інженерно–
технічних робітників підгалузі поштового зв'язку дуже низька доля фахівців з вищою освітою (менше 3 %). 

Науково–технічна складова потребує також значної уваги, зокрема це стосується модернізації 
технічного стану віддалених районів деяких областей країни. Окрім цього сьогодні пропонується така кількість 
сучасних технологій, що ринок стикається з проблемою окупності успадкованих технологій та їх прискореного 
морального старіння. Технологія може виявитися незатребуваною на ринку задовго до того, як вона окупилася. 
Це призводить до проблеми планування розвитку. Різноманіття технологій обумовлює різноманіття вибору і 
той факт, що межа між модернізацією, реконструкцією і капітальним будівництвом стає абсолютно розмитою. 

Незважаючи на те, що галузь телекомунікацій та інформаційних технологій надзвичайно капітало– та 
науковомістка і в неї залучаються значні суми, їх замало, враховуючи потенціал країни. Існують два моменти, 
які об'єктивно пояснюють недостатній рівень інвестування в телекомунікаційний сектор в Україні –це 
незадовільна законодавча база в галузі діяльності інвесторів та слабка держпідтримка цього процесу. Отже, 
потреба України в інвестиціях та становленні сучасних телекомунікацій може бути забезпечена шляхом 
об'єднання зусиль усіх структур визначеного сектора, включаючи уряд. Реформування галузі зв‘язку має 
ґрунтуватися на міцній законодавчій базі, яка, в свою чергу, створюється на основі чинного національного 
законодавства. У законі про телекомунікації мають знайти відображення такі моменти, як пріоритети 
телекомунікаційної політики, регуляторні функції, процес прийняття рішень та роль у ньому державних 
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органів. Слід концентруватися на тих самих проблемах, що й будь–які інші напрямки урядової політики: 
економічне зростання, розвиток конкуренції, соціальна стабільність. В Україні для підтримки IT–галузі були 
прийняті закони «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» та були внесені зміни в 
Податковий кодекс України, що встановлюють особливий порядок оподатковування для IT–сфери.  

Що стосується інвестиційних перспектив, то їх поява і бажання ними скористатися викликає нові і 
незвичні орієнтири для традиційних методів управління, такі як капіталізація активів, приведення управління 
діяльністю до міжнародних стандартів і поглиблення контролю. Тобто для того, щоб залучити інвестиції, 
цілком очевидно необхідний новий, глибший рівень контролю. Це і незалежний аудит, контроль акціонерами та 
інвесторами, якщо вони не є акціонерами. 

Ще однією з основних невирішених проблем для України залишається проблема ІТ та медіа 
«піратства». Чинне законодавство все ж таки залишається неефективним, а проведені акції носять в основному 
виборчий і показовий характер. Тобто проблема інтелектуального «піратства» залишається нагальною. 

Не менш актуальними проблемами розвитку телекомунікаційних мереж є:  
– низька ефективність управління телекомунікаційною мережею загального користування України, 

відсутність Національного центру оперативно–технічного управління мережами телекомунікацій України; 
– нерівномірність забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами особливо у сільській, 

гірській місцевостях та депресивних регіонах; 
– відсутність системності та координації дій в питаннях проектування, будівництва, реконструкції, 

модернізації, введення в експлуатацію телекомунікаційних мереж оперативно–диспетчерських служб центрів 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з телекомунікаційними мережами загального 
користування;  

– масові та систематичні пошкодження зловмисниками абонентських ліній, лінійних та станційних 
споруд, призначених для утворення телекомунікаційних мереж, шляхом крадіжки електричного кабелю зв’язку 
з мідними жилами, що призвели до тривалого часу відновлення доступу споживачів до послуг фіксованого 
телефонного зв’язку;  

– збільшення випадків несанкціонованого втручання абонентів в роботу телекомунікаційних мереж 
(абонентський рефайл, шахрайські дії);  

– неврегульованість питань щодо мережевого нейтралітету при наданні послуг доступу до Інтернету 
щодо забезпечення захисту прав на свободу висловлювань інтернет–користувачів, на отримання, обмін 
інформацією та доступ до ресурсів мережі Інтернет [2]. 

Отже, ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні – це основа для формування 
комунікацій кожної сучасної людини та кожної сучасної бізнес–організації, яка забезпечує успішне існування і 
конкурентоспроможність будь–якої компанії. Слід зробити цей розвиток надійним, доступним, 
високошвидкісним і захищеним. Створення цифрової телекомунікаційної інфраструктури в нашій країні – це 
створення «креативного суспільства», у тому числі розвиток компетенцій і навичок для цифрової економіки, 
проведення робіт з підвищення цифрової грамотності населення, підготовка професіональних ІК фахівців для 
цифрових перетворень в усіх галузях економіки. 
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1. Сьогоднішня українська НІС на практиці замість системної цілісності та стратегічної 

цілеорієнтованості фактично представлена погано структурованою сукупністю своїх елементів (університетів, 
інститутів, об’єктів інноваційної інфраструктури, тощо) з обмеженою суб‘єктністю і домінуючою мотивацією, 
спрямованою на виживання з розбалансованою функціональністю, а не розвиток.   Чи не єдиним винятком 
зараз фактично є КПІ ім. Ігоря Сікорського, однак його активна інноваційна динаміка останніх років по суті є 



Секція 2. Інноваційні методи управління в економічних системах різного ієрархічного рівня 

95 

ринковою версією пострадянського рімейку, де роль основного драйверу такої динаміки відіграють державні 
замовлення з боку військово– промислового комплексу і космосу. 

Існуюча розбалансованість спричинена фрагментацією управлінського науково–освітнього та 
інноваційного простору між двома міністерствами (МОН і МЕРТ) і деградуючою системою НАН України та 
«розпорошеністю» регуляторних норм між вимогами близько десятка ухвалених в різний час та погано 
узгоджених між собою тільки основних профільних законів – законів, що створені в руслі імітаційної 
комерціалізації функціональної форми НІС при збереженні її пострадянського управлінського змісту. Головним 
негативним наслідком цього стала деграція академічної та індустріальної основи української науково–
технологічної діяльності та стрімка втрата колишніх глобальних конкурентних переваг України в цій царині на 
фоні практичної відсутності порівняльних переваг такого масштабу у нинішніх українських класичних і 
технічних університетів. 

Проте таке майбутнє навряд чи влаштовує очікування українців. Ось чому для пошуку власних 
оригінальних шляхів інноваційного розвитку країни та відповідної трансформації її НІС потрібна не тільки 
відповідальна дискусія в середовищі науковців, освітян та інноваторів, але й мобілізація інноваційно–
креативної енергії усього українського суспільства. Така дискусія повинна була б ґрунтуватись на 
фундаментальних модельних засадах і сучасному системному підході до аналізу ситуації та синтезу проектних 
пропозицій з урахуванням некласичного характеру проблеми інноваційного розвитку України в контексті 
«четвертої промислової революції» за Клаусом Швабом [1, с.45]. 

2. Підписання Угоди про асоційоване членство України в ЄС заклало підвалини для формування 
нового мегатренду, спрямованого на гармонізацію українського науково–освітнього і інноваційного 
законодавства та інтеграцію національної науки та високотехнологічного бізнесу в єдиний європейський 
дослідницький і інноваційний простір. З метою інтенсифікації цих процесів в Україні створена Інноваційна 
рада при Прем‘єр–міністрові та інноваційний офіс при КМУ.  

Однак домінуюча інтенція їхньої діяльності при статусі консультативно–дорадчого органу орієнтована 
переважно на комерціалізацію, а не індустріалізацію інновацій та на зовнішнє запозичення структурної подоби 
і функціональності європейських НІС і її інститутів. В той же час таке запозичення без урахування внутрішньої 
суб‘єктності інститутів розвитку в країнах ЄС та ключової ролі і донині відсутніх в Україні дослідницьких 
університетів як інноваційних ядер європейських РІС, створює високі ризики імітаційності українських реформ 
у сфері. 

3. Сучасна Національна інноваційна система в ідеалі – це «метафізичний інтерфейс», здатний вчасно 
«зчитувати» нові абстрактні смисли і інноваційні виклики еволюції та оперативно ініціювати інституційні 
інновації в суспільстві і державному управлінні задля сталого інклюзивного розвитку на інноваційно–
креативній основі та випереджаючого зростання національного багатства в якості адекватних відгуків на запити 
часу та діяти на фундаментальних засадах еволюційного механізму Імпритингу .  

З цієї точки зору розвиток української НІС є надзвичайно складною «багатошаровою» проблемою, від 
ефективного рішення якої критично залежить майбутнє України та її державної незалежності на шляху 
успішного еволюційного розвитку. 

4. В свою чергу, таке ефективне рішення вимагає цілісного бачення глобальної еволюційної динаміки 
та оптимального в ній місця для України, а також наявності сильного національно–консолідованого суб’єкта з 
холістичним мисленням та надзвичайним статусом, сформованого на основі міжсекторального партнерства 
влади, бізнесу і громадянського суспільства . 

Такий суб’єкт повинен мати достатню компетенцію для забезпечення стратегічної цілегенерації, 
володіти методами інституційного аналізу і проектування та здійснювати ефективне управління розвитком НІС, 
збалансоване з потребами її сталого функціонування в системі виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

Відтак, з огляду на галузеве структуровання виконавчої влади це вимагає від неї адекватного 
динамічного реагування як єдиного рефлексивно–активного інноваційно–орієнтованого міжвідомчого 
управлінського комплексу.  

З іншого боку, щоби забезпечити ефективний вплив інноваційної політики не лише на еволюційну 
динаміку галузей промисловості і приватного бізнесу, але й на техно–урбаністичний та соціо–екологічний 
просторовий розвиток територій і населених пунктів, потрібна ефективна інтеграція НІС із системами 
регіонального і місцевого розвитку.  

Це зумовлює принципово важливу, а в умовах переходу від ексклюзивної до інклюзивної моделі 
національного розвитку і провідну роль регіональних інноваційних екосистем (РІС). Саме РіСи як регіональні 
суб‘єктно–орієнтовані інноваційні хабівсько–мережеві пазли формують нову цілісну інституційну основу 
сучасних НІС в передових та «емерджентних» економіках. 

Така імітаційність не залишає країні іншого вибору, ніж режим «наздоганяючого розвитку», однак без 
перспектив «догнати», не кажучи вже про «перегнати». Відтак – не формує достатніх перспектив для високої 
економічної динаміки і швидкого подолання бідності, оскільки основна частина створюваної на інноваційній 
основі доданої вартості в такому підході буде формуватись у лідерів, архітекторів і управлінців (координаторів) 
глобальних ланцюжків вартості (GVCs). 
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5. Зрозуміло, що такий стан «системної недостатності» не дозволяє існуючій українській НІС адекватно 
реагувати на інноваційні виклики як четвертої промислової революції, так і глобальної еволюційної динаміки, а 
відтак – вимагає більш фундаментального інституційного аналізу та синтезу нетривіальних рішень щодо 
формування в Україні інституційної та інфраструктурної основи для запровадження повного інноваційного 
відтворювального циклу, в тому числі через проектування і координацію кооперованих GVCs.  

На сьогодні в Україні такий цикл хоча би простого економічного відтворення на базі індустріалізації 
інноваційного капіталу, не кажучи вже про розширене відтворення чи випереджаючий розвиток на 
постіндустріальній капітальній основі, практично відсутній. 

Основний фокус управлінської та суспільної уваги фактично зосередився на новаційноному циклі 
створення нових об‘єктів інтелектуальної власності (ОІВ) та їхній комерціалізації, в тому числі через (зазвичай 
закордонний) продаж старт–апів.  

При такому підході кінцевими бенефіціарами використання цих ОІВ виступають зарубіжні компанії 
через їхню індустріалізацію в рамках або власних міжнародних виробничо–торгівельних і сервісних систем (у 
випадку ТНК), або через формування відповідних GVCs. Як наслідок, глобальна конкурентоздатність зростає у 
країни–інноватора, але не у розробника нового ОІВ. Такий стан суттєво не може бути змінений без формування 
власного інноваційно–індустріального циклу та інфраструктури проектування, конфігурування і управління 
(координації ) GVCs [2, с.3–4].  

Тільки у цьому випадку Україна може розраховувати на прискорене зростання (у випадку капіталізації 
гуманітарного потенціалу за рахунок соціальних інновацій) чи навіть випереджаючий розвиток (на основі 
інституційних інновацій і формування відповідного капіталу). 

6. З точки зору впровадження повного відтворювального інноваційного циклу в Україні існує 
передусім потреба в реформуванні новаційно–комеціалізаційного циклу на основі гармонізованого 
співрозвитку як академічного, так і освітянського науково–дослідного та дослідно–конструкторського 
потенціалу з пріоритетною увагою до формування дослідницьких університетів та центрів прототипування.  

7. Таким чином, критично аналізуючи поточний стан та можливі шляхи розвитку української НІС, стає 
очевидною необхідність «багатошарового» підходу. Сьогодні неможливо відмовитись від продовження нині 
домінуючою пострадянської інерційної лінії на якомога швидше вдосконалення нормативно–регуляторної 
сфери через внесення по можливості максимально збалансованих змін в чисельні профільні закони України, як 
це передбачено в рекомендаціях за результатами парламентських слухань 21 березня 2018 року.  

Ці зміни здатні покращити за нинішніх складних умов шанси як на виживання університетів та 
інститутів, так і сформувати нові імпульси для інтенсифікації їхньої науково–дослідної та інноваційної 
діяльності. Не можна не погодитись з корисністю створення нових інститутів сприяння інноваційному розвитку 
на рівні Кабінету міністрів України.  

Однак цей процес вимагає прискіпливої уваги та трансформації для того, щоби не звестись до 
імітаційних інновацій, а зосередитись на реалізації інноваційно–модернізаційних підходів в інтересах 
реструктуризації та прискореної капіталізації пріоритетних галузей і секторів української економіки сьогодення 
і майбуття. Нарешті, інноваційно–інституційний шлях, який базується на створенні повного інноваційного 
відтворювального циклу на основі власних культурно–креативних інновацій, а також створення принципово 
нової інфраструктури «нової глобалізації» для того, щоб уникнути спотворення предачі від минулого до 
майбутнього існування України засад дії еволюційного механізму Імпритингу. 

Відтак – потребується загальнонаціональна дискусія щодо нетривіальних рішень і нетрадиційних 
підходів, гармонізованих з традиційними, формування НІС необхідної для майбутнього України. 
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В умовах сьогодення, при високому рівні конкуренції, підприємствам доводиться постійно 
вдосконалюватися, впроваджуючи технологічні інновації, які виводять організацію на новий рівень, 
забезпечуючи отримання конкурентних переваг. Технологічні інновації відіграють ключову роль в сучасній 
економіці, оскільки їх застосування дозволяє створити конкурентоздатну продукцію, що має високий рівень 
наукоємності та новизни.  

У наш час широко розповсюджена думка про те, що будь–яка інновація загалом, а технологічна 
особливо повинна працювати на прибуток, на досягнення економічних вигод та конкурентних переваг. Однак, 
слід зазначити, що отримання економічних переваг хоча і є досить важливим фактором, проте не вичерпує усіх 
можливостей технологічних інновацій, впровадження яких тісно пов’язане не лише з підвищенням 
конкурентоспроможності продукції, але й має значний вплив на ефективність діяльності підприємства, значною 
мірою впливаючи на організацію праці, мотивацію трудової діяльності, зміну якості праці та психологію 
управління. Наслідком кожної такої інновації є не тільки капітал, а й зміни в організаційно–управлінській 
структурі виробничої діяльності, виробничої ієрархії та інфраструктурі. Зміни відбуваються і в структурі 
морально–психологічного клімату колективу, економічної поведінки на ринку праці, корпоративній культурі та 
культурі управлінської діяльності, а також в існуючій системі цінностей організації. В цілому, вони змінюють 
саму концепцію організації праці та управління підприємством. 

Впровадження технологічних інновацій на підприємстві залежить від сукупності різноманітних 
факторів економічного, організаційного, психологічного, соціального, технічного характеру, які можна 
класифікувати на внутрішні та зовнішні (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Фактори впливу на впровадження технологічних інновацій [1] 

 
До ряду факторів, що стимулюють розробку та реалізацію технологічних інновацій відносяться також: 

наявність споживчого попиту, державну підтримку, високий інноваційний потенціал підприємств, високий 
рівень розвитку культури та знань, доволі швидкі темпи інноваційного прогресу. Відзначаючи цінність 
технологічних інновацій в економічному розвитку, необхідно говорити про державну політику, спрямовану на 
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формування принципів організації господарських систем, що сприяють найбільш ефективному здійсненню 
інноваційних процесів в технологічній сфері. 

Розуміння специфічних особливостей технологічних інновацій і факторів, що впливають на їх появу та 
реалізацію, вимагає їх розгляду в єдиній системі інноваційної діяльності з метою організації, планування та 
ефективного управління ними для досягнення максимального соціально–економічного ефекту. 

Основними цілями впровадження технологічних інновацій на підприємстві є [2]: 
1) зниження технологічної складності виробів за рахунок конструктивних нововведень; 
2) зниження матеріаломісткості виробу за рахунок застосування нових матеріалів; 
3) комплексна механізація та автоматизація технологічних процесів; 
4) застосування робототехніки, маніпуляторів та гнучких автоматизованих систем; 
5) зниження технологічної трудомісткості продукції та витрат ручної праці за рахунок підвищення 

технічного рівня якості оснащення, інструментів, організації праці і т.д.  
Зазвичай, процес реалізації технологічних інновацій потребує досить великих зусиль, що включають 

економічне прогнозування, маркетингові технології, менеджерські послуги та інші види «популяризації», 
спрямовані на отримання споживчого ефекту та комерційної вигоди. Такі інновації ініціюються потребами 
практики, реальними потребами, а також прагненням отримати комерційну вигоду. 

Цілеспрямований розвиток технологічних інновацій, орієнтованих на створення нової продукції, 
задоволення потреб людей та економічне зростання, потребує синхронізації їх впровадження з економічними та 
організаційно–управлінськими інноваціями. Тому технологічні інновації не розглядаються уособлено, адже їх 
реалізація зумовлює розробку та реалізацію інновацій не тільки технологічного, а й соціального характеру в 
галузях, де вони створюється чи застосовується. 

Вищеназвані обставини свідчать про необхідність значних витрат, пов’язаних з розробкою і запуском 
технологічних інновацій не тільки в фінансовому, але і в соціальному плані. Впровадження таких інновацій 
потребує досить серйозної інвестиційної та організаційно–управлінської підтримки, котра забезпечується як 
професійним і науковим управлінням, так і станом кадрового складу, корпоративних і суспільних традицій, 
принципами пануючого господарського устрою. Інноваційна діяльність, що пов’язана з високими технологіями 
є перспективним видом діяльності для сучасних підприємств, і здатна давати значний економічний ефект, 
разом з тим є найризикованіших напрямом діяльності. У зв’язку з чим рішення відносно створення власних 
технологій або їх трансферу кожний виробник приймає самостійно залежно від рівня складності, сфери 
застосування та динаміки розвитку окремих видів технологій. 

Здатність підприємства впроваджувати технологічні інновації свідчить про його спроможність до 
інноваційного розвитку, розв’язання економічних задач на основі використання нагромаджених знань, та 
високого професіоналізму спеціалістів розробляти технологічні продукти. Однак, здійснення інноваційної 
діяльності надає підприємствам не тільки певні конкурентні переваги на ринку та можливості, а й пов’язано з 
проблемами фінансування інноваційних проектів чи окремих його складових. Тобто, використання 
технологічних інновацій має певні переваги та недоліки (табл.1). 

 
Таблиця 1 – Основні переваги та недоліки технологічних інновацій 

 
Таким чином, технологічні інновації, як і будь–які нововведення, характеризуються високим ступенем 

ризику та необхідністю залучення фінансових ресурсів, проте у разі успішної їх комерціалізації, підприємство 
отримує значні притоки капіталу, підвищується попит та лояльність споживачів, збільшується частка ринку, чи 
завойовується зовсім новий ринок і, безперечно, підвищується конкурентоспроможність підприємства. 

Література: 
1. Нойбауэр Х. Инновационная деятельность на малых и средних предприятиях [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : https://www.cfin.ru/management/strategy/smallbiz_inno.shtml 
2. Складові впровадження інновацій на підприємстві [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,89/id,102. 
3. Організаційно–економічний механізм управління інноваційним розвитком регіонів /О.О. 

Олейникова, О.М. Субчинська// ІІ Міжнародна науково–практична конференція «Економіка: реалії часу і 
перспективи» (Одеський національний політехнічний університет,7–11 вересня 2015 року, м. Одеса), Одеса: 
ОНПУ, – 2015. – с. 173–174 

4. Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності промисловості причорноморського 
регіону: Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції [“Зрівноважений розвиток регіонів в умовах 
глобалізації”]/О.М. Субчинська – м. Житомир, 2010.– 404 с., – с.143–145 

Переваги Недоліки 
Можливість прогнозування та контролю Вузька спеціалізація 

Швидка дифузія Швидке старіння 
Виражена ринкова орієнтація Високий рівень фінансового ризику 

Стимулювання споживчого попиту Необхідність постійного вдосконалення 
Безпосередній зв'язок з науковими розробками Значні маркетингові витрати 
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ІНСТРУМЕНТИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 

Н.А. Скрипник, ст. викладач  
А.Б. Коваленко 

Одеський національний політехнічний університет  
м. Одеса 

 
Головною складовою успіху будь–якого підприємства є міцний робочий колектив. Адаптація 

персоналу в організації є необхідною ланкою кадрового менеджменту. Трудова адаптація персоналу – це 
взаємне пристосування працівника і організації, що ґрунтується на поступовому включені працівника в процес 
виробництва в нових для нього умовах праці та відпочинку [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Складові трудової адаптації [розроблено авторами на підставі джерела [2]. 
 
Адаптація персоналу  завдання HR–відділу організації Під час цього процесу новий співробітник 

оцінює компанію (точно так само, як і компанія оцінює співробітника). Зазвичай адаптація займає 2–8 тижнів. 
ЇЇ тривалість залежить від характеру, виду роботи, кількості обов'язків нового працівника і того, наскільки 
добре відпрацьовані методи. Система адаптації персоналу в кожній компанії розробляється по–своєму, і може 
включати різні інструменти та методи адаптації. Так як повноцінна система адаптації персоналу вигідна як 
співробітникам, так і компанії [3].  

До основних цілей адаптації нового співробітника відносяться:  
 зниження ступеня невизначеності у нових працівників;  
  скорочення плинності робочих кадрів;  
 економія часу керівника і співробітників;  
 розвиток позитивного ставлення до роботи, задоволеності роботою.  
Але основна мета всіх адаптаційних заходів полягає в тому, щоб допомогти співробітникові якомога 

швидше почати працювати з максимальною віддачею на новому місці. Для щоб цілі були виконані успішно 
необхідно провести ряд заходів, які допоможуть новому співробітнику адаптуватися до правил компанії. 
Традиційно виділяють наступні методи адаптації персоналу: 

 наставництво; 
 тренінги та семінари; 
 спеціальна програма ( тимбилдинг); 
 екскурсія по підприємству; 
 наявність єдиного інформаційного простору 
 анкетування [4].  
Процес адаптації людини є безперервним, отже, і в організації повинна проводитися адаптація не 

тільки нових працівників, але і всього персоналу. За допомогою адаптаційних заходів нові працівники можуть 
швидше влитися в колектив, придбати необхідні знання та навички, подолати стрес і тривожність, отримати 
підтримку в колективі і набути впевненості в своїх [5].  

Перші завдання новому працівникові повинні ставитися не надто прості, але і не дуже складні, щоб він 
зміг виконати їх і отримати задоволення від успішно виконаної роботи [6]. До моменту виходу нового 
співробітника для нього вже повинен бути підготовлений план адаптації та завдання на випробувальний термін. 
Це дозволить уникнути незручності в перший день роботи. Новий співробітник завжди повинен знати до кого 
він може звернутися з тих чи інших питань. Адже правильні комунікації на початковому етапі адаптації 
співробітника в компанії – запорука успіху. Важливо запам'ятати, чим швидше і легше проходить адаптація, 
тим ефективніше працює організація, тим менше плинність кадрів – а, отже, нижче витрати на пошук 
персоналу. Грамотне керівництво знає, що для досягнення високої продуктивності працівників необхідне 
створення стабільного і рівноваги в професійному середовищі.  

В якості основних критеріїв ефективності адаптації персоналу пропонуємо наступні:  
 наявність фахівця, що займається адаптацією;  
  наявність Положення про адаптацію;  
  наявність програми адаптації;  
  диференціація програми адаптації за категоріями персоналу;  

ТРУДОВА АДАПТАЦІЯ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОФІЗИЧНА 

ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВА 
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  наявність інформаційно–довідкової інформації про організацію, її корпоративні цінності, політиці 
в галузі управління персоналом;  

  бюджетування витрат на адаптацію;  
  наявність інституту наставництва;  
 рівень продуктивності праці нового співробітника до кінця контрольного періоду;  
  співвідношення коефіцієнтів плинності нових співробітників і працівників зі стажем;  
 частка звільнень нових співробітників з причин, пов'язаних з організацією процесу адаптації; 
 адаптаційні заходи, що проводяться в перший день. 
До найпопулярніших інструментів пристосування працівників до нових робочих умов можна віднести: 
 тренінги з новачками;  
  брошура про корпорацію;  
 «День новачка»;  
 лист адаптаційний.  
Тренінги – покликані ознайомити новачків з робочим регламентом, усвідомити концепцію 

підприємства, коли, як і з яким посилом воно створювалося. Формат може бути різним від аудиторного до 
електронного, або поєднувати обидва варіанти.  

Брошура – видається працівникові при прийнятті на роботу, у вигляді друкованого або електронного 
видання, або невеликого довідника.  

«День новачка» – ставить завдання створити теплу, дружню атмосферу між працівниками, зміцнення 
командного духу, підвищення працездатності.  

Лист адаптаційний – формується співробітником кадрового відділу. Включає обов'язкові завдання, які 
новачок зобов'язаний виконати, перебуваючи на випробувальному терміні, заходи для пристосування 
співробітників, і поля для контрольних відміток про виконання поставлених завдань. 

Керівники організації повинні розуміти, що новий працівник обходиться для компанії дорожче, ніж 
його попередник, так як потрібно більше часу для його професійного навчання (або перенавчання), для 
досягнення високої продуктивності праці. Втрата часу призводить до високих витрат, що позначається на 
прибутку компанії. У зв'язку з цим керівництво компанії має розуміти необхідність побудови ефективної 
системи адаптації. 

Важливість процесу адаптації за останні роки багато разів зросла. Зростаючий дефіцит кадрів на ринку 
праці, зниження лояльності працівників, бажання отримувати високі зарплат – все це змушує компанії постійно 
шукати способи залучення й утримання персоналу. При цьому процес адаптації нерідко залишається в тіні, 
хоча саме він пов'язує воєдино процеси залучення та утримання персоналу. В результаті багато компаній, 
докладаючи титанічних зусиль з пошуку і відбору кандидатів, благополучно втрачають більшість новачків 
через відсутність якісної адаптації, і процес починається спочатку. На аналіз причин, як правило, не вистачає 
часу, все списується на «тотальну нелояльність» нинішніх працівників або низький рівень зарплат в компанії.  

Ми вважаємо, що якісним інструментом для побудови цілісної системи адаптації та компанії є Матриця 
адаптації. Вона дозволяє істотно підвищити ефективність компанії й упорядкувати існуючі дії з адаптації 
персоналу. 

Отже, адаптація – це процес впровадження співробітника в компанію. Це двосторонній процес, тому 
що не тільки співробітник адаптується до компанії, її правилами і традиціями, а й компанія в особі її колективу 
адаптується до того, що з'явилася нова людина, якого потрібно включити в усі процеси роботи .. Приділяючи 
питання адаптації належну увагу, ви отримаєте в результаті єдиний колектив, який відповідає всім вашим 
вимогам в професійному відношенні.  
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УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЙОГО СТРУКТУРИ 
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Динаміка та особливості соціально–економічних процесів в Україні потребують підвищення рівня 

ефективності функціонування суб’єктів господарської діяльності. Капітал, що поряд з іншими видами 
економічних ресурсів забезпечує виробничий процес, у ринкових умовах перетворюється на один з основних 
визначальних чинників ефективності господарювання. Від їх правильного формування, величини і раціональної 
структури, значною мірою, залежать темпи росту виробництва продукції і національного доходу країни. 
Капітал підприємства відбиває процес створення, розподілу, використання і відтворення фінансових ресурсів як 
у масштабах окремого підприємства, так і держави в цілому. У зв’язку з цим, управління капіталом 
підприємства на основі залучення і ефективного використання позикових коштів на основі оптимізації його 
структури є однією з важливих функцій, яка спрямована на забезпечення досягнення високих кінцевих 
результатів господарської діяльності кожного підприємства 5, с. 144. 

Сучасний етап розвитку економіки України та її інтеграція у світовий економічний простір зумовлює 
необхідність пошуку для вітчизняних підприємств нових способів функціонування. Ефективність діяльності 
будь–якого суб’єкта господарювання залежить від правильної стратегії управління капіталом підприємства, 
оскільки від співвідношення між власними та позиковими ресурсами залежить фінансовий результат і стан. У 
зв’язку з цим зростає роль стратегічного аналізу джерел фінансування підприємства, а саме їх оптимальної 
структури 5, с. 145. 

Необхідність формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств визначається 
потребою в капіталі та оптимізацією його структури з позицій забезпечення умов ефективного використання 
власного і позикового капіталу.  

Структура капіталу являє собою співвідношення між власними коштами та зобов’язаннями, які 
використовуються підприємством для здійснення виробничо–господарської діяльності. 

Оптимальна структура капіталу – найкраще, найсприятливіше співвідношення з можливих варіантів 
використання власного та позикового капіталу, за якого підприємство, вільно маневруючи наявними 
грошовими коштами, здатне забезпечити безперервний процес виробництва і реалізації продукції та найбільш 
ефективну пропорційність між витратами і доходами. Це таке співвідношення між власним і позиковим 
капіталом, при якому забезпечується найефективніша пропорційність між дохідністю та фінансовою стійкістю 
підприємства [3]. 

Виходячи з того, що основною метою оптимізації структури капіталу є пошук оптимального 
співвідношення між власним і позиковим капіталом, можна сформувати основні завдання оптимізації 
структури капіталу: 

1) формування необхідної структури капіталу, яка б забезпечила сталий розвиток підприємства; 
2) забезпечення умов, за яких підприємство отримуватиме максимальну суму прибутку [1, с. 16]. 
Процес оптимізації структури капіталу суб’єкта господарювання складається з певних етапів, 

послідовне виконання таких з них як аналіз капіталу підприємства та оцінка основних факторів, від яких 
залежить формування його структури, призводить до вибору напряму, за яким буде здійснюватись 
безпосередньо сам процес оптимізації структури капіталу на підприємстві, а саме, за допомогою критеріїв рівня 
рентабельності, мінімізації вартості підприємства, мінімізація рівня фінансових ризиків та формування 
показника цільової структури капіталу або за допомогою комплексного застосування зазначених етапів 5, с. 
146. 

Оптимізацію структури капіталу за допомогою послідовного виконання цих етапів дає можливість 
підприємству визначити на плановий прогнозний період найбільш прийнятну структуру капіталу. 

На першому етапі здійснюється оцінка основних сфер діяльності суб’єкта господарювання за такими 
напрямками як виробництво продукції, збут, а також оцінка фінансової та інвестиційної діяльності, визначення 
основних факторів та їх ступеня впливу. Другий етап характеризується оцінкою рівня рентабельності, 
визначення динамік та тенденцій обсягу отриманого прибутку протягом досліджуваного періоду. 

На третьому етапі здійснюється аналіз структури джерел фінансування, співвідношення власного 
капіталу та позикових ресурсів. Четвертий етап є комплексною оцінкою, як полягає в проведенні стратегічної 
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оцінки індексу фінансової стабільності підприємства, що характеризує змінення фінансового стану 
підприємства у поточному періоді щодо базисного періоду та враховує можливості з позицій збереження ним 
фінансової рівноваги в перспективному періоді. 

Розглянемо механізм оптимізації структури капіталу підприємства на основі системи фінансово–
економічних показників, наведених на рис. 1. 

Система інтегрального аналізу ефективності використання капіталу підприємства, розроблена 
американською фірмою «Дюпон», передбачає розкладання показника рентабельності власного капіталу на ряд 
взаємопов’язаних фінансових коефіцієнтів 4. В моделі за методом Дюпон показники наведені у вигляді 
піраміди, на вершині якої знаходиться коефіцієнт рентабельності власного капіталу, як основний показник, 
який характеризує віддачу від авансованого в діяльність підприємства капіталу, а в основі – три факторних 
показники – коефіцієнт рентабельності продажу, коефіцієнт окупності капіталу та коефіцієнт фінансової 
залежності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Система показників оптимізації структури капіталу [4] 
 
Показник, який відображає розмір додаткового прибутку, створеного власним капіталом при різному 

розмірі залучених позикових коштів, називається ефектом фінансового лівериджу [2]. Він вимірює ефект 
фінансування діяльності й підвищення рентабельності власного капіталу за рахунок збільшення частки 
позикового капіталу. Застосування ефекту фінансового лівериджу дозволяє визначити оптимальну частку 
зобов’язань в загальній структурі капіталу, яка максимізує прибутковість власного капіталу 
сільськогосподарського підприємства. Ліверидж (важіль) – інструмент, що полегшує або примножує ефект 
затрачених зусиль. Залучення позичкового фінансування повинне працювати на стратегічні задачі власника. У 
контексті фінансування фінансовий важіль посилає нас до регулярної практики фінансування довгострокового 
розвитку за рахунок позичкових засобів заради досягнення інтересів власника, а точніше, з метою зростання 
ринкової вартості активів підприємства 5, с. 146. 

Позитивний ефект фінансового левериджу виникає у тих випадках, коли позиковий капітал, який 
отримано під фіксований відсоток, використовується підприємством у процесі діяльності таким чином, що 
приносить більш високий прибуток, ніж фінансові витрати, тобто доходність сукупного капіталу вища за 
середньозважену ціну позикових ресурсів [3]. Отже, оптимальною буде така структура капіталу підприємства, 
за якої досягається оптимальне співвідношення між ризиком залучення банківського кредиту та рентабельністю 
власного капіталу, наслідком чого буде максимізація ринкової вартості підприємства. 

Згідно з теорією середньозваженої вартості капіталу оптимальна структура капіталу перебуватиме в 
точці, в якій значення середньозваженої вартості капіталу буде мінімальним [2]. 

Структура капіталу підприємств є важливим стратегічним параметром та інструментом обґрунтування 
управлінських рішень, спрямованих на підвищення раціональності і результативності формування джерел 
фінансування інвестиційної діяльності підприємств. З одного боку, надмірно низька частка позикового капіталу 
фактично означає недовикористання потенційно дешевшого, ніж власний капітал, джерела фінансування. У 
підприємства збільшуються витрати на капітал, що створює завищені вимоги до прибутковості майбутніх 
інвестицій. З іншого боку, структура капіталу, де домінують позикові засоби, також пред’являє дуже високі 
вимоги до прибутковості капіталу внаслідок підвищення вірогідності неплатежу і зростання ризику для 
інвестора 5, с. 148. 

Отже, для досягнення оптимальної структури капіталу підприємству необхідне правильне управління 
капіталом, що, в свою чергу, вирішує такі питання: формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить 
необхідні темпи економічного розвитку підприємства, оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами 
діяльності та напрямами використання, забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу при 
запланованому рівні фінансового ризику. 
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Сучасна ринкова економіка характеризується динамічністю й нестабільністю процесів, що 

відбуваються на ринку (постійним на ринку є лише зміни). Основою конкурентного успіху підприємства–
новатора є спроможність виявити існуючі або потенційні потреби й попит споживачів щодо інновацій і 
задовольнити їх найбільш ефективнішим ніж конкуренти способом.  

Проблема інноваційного розвитку національної економіки була і залишається актуальною і важливою. 
Її розв’язання можливе на основі використання відповідного теоретичного підґрунтя. Можна виділити наступні 
групи теорій інноваційного розвитку промисловості: теорії циклічного економічного розвитку; інноваційні 
теорії технологічного розвитку і сучасні теорії інноваційного розвитку. 

Формування теорій інноваційного розвитку розпочалося у другій половині XIX – першій половині XX 
ст., ще у XVIII ст. шотландець Адам Сміт у праці "Дослідження про природу і причини багатства народів" 
вказував на роль технологічних інновацій у забезпеченні зростання економічної продуктивності. Він зазначив, 
що велика частина технологічних новацій належала робітникам, які намагалися вдосконалити умови праці з 
метою одержання вищої зарплатні [1]. Вплив інноваційних факторів на соціально–економічний розвиток 
суспільства нині визнаний усіма, хоча усвідомлення важливості ролі науково–технічного прогресу в 
економічному зростанні з'явилося не одразу. Формування теорій інноваційного розвитку в сучасному вигляді є 
результатом праці усіх, хто досліджував економічний розвиток суспільства та економіки, у процесі якого було 
виявлено нерівномірність темпів економічного зростання. 

Звернемося до теорії інтелектуальної технології австрійського економіста ФридріхаХайєка, котрий у 
рамках своєї теорії досліджував процес трансформації знань у підприємницьку ідею і стимулюванні 
інноваційного розвитку. Вчений досліджував також причини інноваційної сприйнятливості окремих країн. Він 
запропонував інформаційну концепцію "порядку, що розширюється", як основу цивілізації. На думку Ф. 
Хайєка, ринок – це гігантська інформаційнамашина, що містить величезне неявне, розсіяне знання про потреби 
і виробничі можливості людей, інформацію, яка перевищує ті знання, якими може володіти не лише окрема 
людина, а й багато людей. Розширення інформації, яку використовують у повсякденній діяльності сучасні 
підприємці, стало поштовхом до розроблення інформаційних та інтелектуальних технологій, даючи змогу 
швидко і системно опрацювати величезні масиви інформації. 

Ф. Хайєк наголошував, що прагнення підприємців максимізувати прибуток спонукає їх (без жодного 
примусу з боку держави) відбирати з наявного масиву знань ті, що дають їм змогу по–новому осмислити зв'язки 
зі споживачами, запропонувати кращий спосіб задоволення їхніх потреб. Ф. Хайєк довів, що вирішальну роль 
сприятливості до інновацій відіграють як інституціональні основи суспільства, так і неформальні (встановлені 
правила, звичаї, традиції, норми поведінки, мораль). З досліджень Хайєка, основним фактором інноваційного 
розвитку промисловості є ринкова інформація.«Хто не удосконалює свої принципи, той потрапляє в лапи до 
диявола ...», писав Фрідріх Хайек, лауреат Нобелівської премії в області економіки 1974 року: «За 
основоположні роботи з теорії грошей і економічних коливань і глибокий аналіз взаємозалежності 
економічних, соціальних та інституціональних явищ». Протягом усієї своєї наукової діяльності виступав проти 
державного втручання в економіку. В роботі «Використання знань в суспільстві / TheUseofKnowledgeinSociety 
[2], Хайек стверджував, що механізм ціноутворення служить для того, щоб розділити і синхронізувати загальне 
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і особисте знання, дозволяючи членам суспільства досягти різноманітних і складних результатів через принцип 
безпосередньої самоорганізації.  

Як констатує Наталія Іванова [3], «….економічна теорія національних інноваційних систем (НІС) 
спирається з одного боку на розвиток ідей Шумпетера, з іншого – на інституціоналізм. Особливо сучасний. Але 
це різні школи, хоча вони приходять багато в чому однакових висновків щодо рушійних сил інноваційного 
розвитку. Звичайно, великий вплив на становлення теорії інноваційних систем надав Фрідріх Хайек, який 
сформулював концепцію розсіяного знання. В її основі – розуміння ринку як особливого роду інформаційного 
пристрою, що здійснює через ціни виявлення, використання і координацію знань мільйонів незалежних один 
від одного людей. Так вийшло, що Шумпетер і Хайек заклали основи ставлення до інновацій як до джерела 
економічного зростання».  

Сучасні теорії інноваційного розвитку змістили акценти у поведінці людей, сформували у них 
прагнення до накопичення знань. Стало очевидним, що економічне зростання країн великою мірою залежить 
від інноваційної активності підприємницьких структур, від їх прагнень, зусиль і здатності використовувати у 
своїй діяльності новітні технології, творчо підходити до визначення способів задоволення потреб споживачів, 
на основі чого вдосконалювати та оновлювати продукцію, одержуючи вищі доходи і змінюючи ринкові позиції. 

З узагальнення зарубіжного досвіду організаційних форм інноваційних структур визначається роль 
інноваційного чинника в підвищенні конкуренто-спроможності національної економіки, використовується 
наявний зв’язок між інноваційним розвитком та економічним зростанням різних країн в умовах глобалізації, 
розглядаються тенденції, які склалися за останні роки в інноваційній сфері та всебічно аналізується інноваційна 
діяльність в Україні, розкриваються причини погіршення конкурентоспроможності вітчизняних виробників та 
зниження активності їхньої інноваційної діяльності [4]. Як відзначається в роботі вітчизняних дослідників, 
«найголовніше досягнення останнього десятиліття, що ресурси більше не є обмежувальнм фактором. Тепер не 
ресурси визначають рішення, а рішення визначають ресурси, які будуть використовуватися у виробництві» [5]. 

Розвиток сучасної економіки стає більш залежним від ефективного генерування, розповсюдження та 
застосування інновацій. У той же час теоретичною передумовою є те, що економічне зростання має циклічний 
характер – у теоріях подано, наприклад, як концепція циклів, концепція криз. Ці проблеми широко висвітлено у 
працях відомих вітчизняних та зарубіжних учених: О. Амоша, Б. Буркинський, В. Вишневський, В. Геєць, С. 
Глазьєв, О. Лапко, Ю. Яковець, А. Яковлєв, Х. Кларк, М. Кондратьєв, Р. Солоу, Б. Твіст, Дж. Форрестер та ін. 

Так позначається вітчизняними дослідниками, що займаються використанням й впровадженням 
новітніх технологій у галузевому виробництві. Для прикладу, у вугільній галузі [6,7], де розглядаються 
проблемні питання застосування публічно–приватногопартнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної 
промисловості, його інституціонального та правового забезпечення, рекомендації зі вдосконаленнянормативно–
правового та методичного забезпечення впровадження великих інноваційних проектів у вугільній 
промисловості на засадах публічно–приватного партнерства, запропоновано механізми їх економічного 
стимулювання, пропозиції щодо інноваційної політики розвитку вугільної промисловості.В цьому плані 
відбувається моделювання інноваційних процесів в галузі за етапами: наука– техніка–виробництво.  

Важливе місце в реформуванні економіки України посідає підвищення технічного і технологічного 
рівня промислового потенціалу її регіонів. Від цього безпосередньо залежить рівень конкурентоспроможності 
продукції національних товаровиробників та розширення як внутрішніх, так і зовнішніх ринків збуту. Сьогодні 
для промисловості характерна модель експортоорієнтованого розвитку з переважанням 
слабодиверсифікованогонизькотехнологічного виробництва. Саме модернізація, особливо у вугільній галузі, є 
основним етапом переходу української промисловості на інноваційний шлях розвитку. 

Інноваційна модель економіки України ґрунтується безпосередньо на використанні нових наукових 
результатів та їх технологічному впровадженні у виробництво. Цим забезпечується приріст ВВП переважно за 
рахунок розробки й реалізації наукомістких продукції та послуг. Особливої значущості набуває проблема 
розвитку та використання інноваційного потенціалу, що обумовлено необхідністю вирішення стратегічних 
завдань на мікро– і макрорівнях. Технічний розвиток практично здійснюється в усіх галузях промисловості та 
сприяє посиленню інноваційного характеру виробничої діяльності, формуванню особливої інноваційної сфери 
із властивими їй специфікою і суб’єктами.  

Складність інноваційного розвитку вугледобувних підприємств полягає в тому, що недостатньо 
розробити необхідні моделі, потрібно ще знайти (підготувати) тих, хто зуміє цими розробками скористатися на 
практиці. Як свідчить зарубіжний досвід, для подолання розриву між наявністю знань та їх використанням на 
виробництві доцільно створювати спеціалізовані консалтингові фірми. Цю місію раніше виконували галузеві 
науково–дослідні інститути, які зараз не мають необхідних ресурсів. Але створення у вугільній промисловості 
служб науково–методичного супроводу і консультування є необхідним, адже нарощування видобутку вугілля 
та однобоке захоплення заходами щодо зниження собівартості нездатні повністю розв’язати галузеву 
промислову політику. 

Стратегія інноваційної діяльності будь–якої галузі промисловості являє собою узгоджену сукупність 
інноваційних рішень, що впливають на діяльність підприємства (країни, галузі) і мають довгострокові, а іноді 
незворотні наслідки. Інновації мають для держави велике значення, тому що вони визначають потенціал її 
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розвитку на довгострокову перспективу, внаслідок чого стають стратегічним фактором економічного зростання 
не тільки підприємства, але і країни.  

Для вугільної промисловості України, що характеризується важкими і надзвичайно складними гірничо–
геологічними умовами роботи, створення дієвого механізму стимулювання інновацій з оптимальним 
сполученням «автоматичних» ринкових і прямих державних регуляторів має особливо актуальне значення. У 
цьому напрямі в галузі проводиться значна робота з відновлення і розвитку нормативно–методичної бази 
здійснення науково–технічного прогресу у ринкових умовах господарювання з урахуванням галузевої 
специфіки. 
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Тенденції розвитку світової економіки свідчать про важливість технологічного прогресу, науково–

технічного співробітництва та пріоритетності інновацій у розвитку економіки. Сьогодні участь держави є 
необхідністю у формуванні якісно нових умов для інноваційної діяльності, а також у стимулюванні 
інноваційного та науково–технологічного процесу. 

Результати аналізу економічного зростання країн–лідерів рейтингів конкурентоспроможності свідчать 
про необхідність формування та забезпечення розвитку національної інноваційної системи як 
безальтернативного шляху реалізації системної та послідовної державної політики, спрямованої на активізацію 
інноваційних процесів, забезпечення технологічного розвитку та оновлення національної економіки [1].  

Питання розвитку національної системи та її елементів розглядалися в дослідженнях вітчизняних та 
зарубіжних вчених: А. Гальчинський, В. Геєц, А. Дупрі, К. Ібата–Аренс, Б. Малицький, В. Соловьойв, Л. 
Федулова, Л. Ферлегер, К. Фріман и др. 

Загальним для засновників концепції стало розуміння НІС як процесу і результату інтеграції 
різнорідних по цілям і завданням структур, зайнятих виробництвом і комерційною реалізацією наукових знань і 
технологій в межах національних кордонів (дрібні і великі компанії, університети, наукові інститути), які 
забезпечуються комплексом інститутів правової, фінансової і соціальної взаємодії, що мають міцні національні 
корені, традиції, політичні та культурні особливості [2].  

Фундаментом національної інноваційної системи є держава, яка створює всебічну підтримку і 
сприятливі умови для розвитку інноваційних процесів, а підвищення інноваційності сприяє економічному 
зростанню, розвитку виробництва, формування нових ринків, підвищенню рівня життя населення. 

На економічні і політичні умови впливають фактори що відображають специфіку історичного розвитку 
країни. Це означає, що створити ефективну НІС неможливо не спираючись на досвід інших країн і без чіткого 
розуміння світових тенденцій.  

Сучасний стан НІС України характеризується значними вадами, серед яких основними недоліками є: 
відрив науки від господарської практики; відсутність програми довгострокового розвитку державного та 
регіонального рівнів; відсутність механізмів оцінки ефективності державних та регіональних науково–
технічних програм; недосконалість законодавчої бази в частині стимулювання інноваційної активності, 
матеріального та морального стимулювання інтелекту, особливо ВНЗ; спонтанне ініціювання інновацій; 
відсутність відповідної інноваційної інфраструктури й механізмів комерціалізації науково–технічних розробок; 
непослідовність, безсистемність і в деякій мірі хаотичне проведення державної політики тощо [3].  
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Сьогодні, у України є можливість вивчати досвід різних країнах світу в сфері розвитку інноваційної 
діяльності, національної інноваційної системи та підтримки цієї діяльності державою. Кожна країна має свій 
позитивний або негативний досвід в інноваційній діяльності. А результати цього досвіду мають як загальні 
риси і, так і суттєві відмінності. Досвід і результати інноваційної діяльності країн–лідерів може стати 
платформою для вироблення подальших дій в розвитку національної інноваційної системи України. 

Досвід розвинених країн світу підтверджує, що ключова роль у забезпеченні та належному спрямуванні 
інноваційного розвитку, формуванні національної інноваційної системи, належить державі, яка встановлює 
стратегічні цілі, забезпечує ресурсну підтримку, включаючи зокрема бюджетне фінансування, податкове 
стимулювання, кредитну підтримку тощо. Особливу значимість у процесах функціонування національної 
інноваційної системи має організація та стимулювання процесів оновлення технологій, передачі наукових 
розробок із сфери одержання знань у виробництво, що досягається за допомогою розвитку системи освіти, 
ринку інтелектуальної власності, створення інноваційної інфраструктури, фінансового та податкового 
стимулювання науково–технічної діяльності тощо [4]. 

Розглянемо моделі національних інноваційних систем деяких країн–лідерів. 
Моделі інноваційних систем Швейцарії та Швеції відрізняються один від одного, але при цьому 

дозволяють цим країнам залишатися в ряду найбільш інновативних вже протягом ряду років. Сьогодні 
швейцарська інноваційна система представлена наступним чином: це безліч розвинених центрів інноваційного 
розвитку, що функціонують в кантонах, між якими існує сильна конкуренція щодо залучення старт–апів в 
області медицини і біотехнологій, в сфері розробки екологічно чистих технологій видобутку енергії. [5].  

Інноваційна система США включає в себе три взаємопов'язаних ланки: університети; національні 
лабораторії, величезні інститути, зайняті будь–яким напрямком прикладної науки; інноваційні кластери [6]. 

Формування НІС Японії здійснювалося за допомогою послідовного переходу від переважного 
імпортування передових зарубіжних технологій і ноу–хау до опори на власні оригінальні розробки і науково–
технічні досягнення на основі вітчизняних фундаментальних досліджень. Пріоритетами в НІС Японії є: 1) нові 
системи; 2) інформатика і зв'язок; 3) нанотехнології і матеріали; 4) технології збереження навколишнього 
середовища. У цих сферах, можливі проривні новітні рішення, комерціалізація яких дасть інноваторам серйозні 
переваги перед конкурентами [7]. 

У Великобританії одним із пріоритетних стратегічних цілей державного управління є перетворення 
Великобританії «в кращу з усіх країн світу для здійснення інноваційного бізнесу». Ця мета була сформульована 
в доповіді під назвою «Інноваційна нація», з яким керівник Департаменту з інновацій, університетам і 
кваліфікації (Department for Innovation, Universities&Skills – DIUS) виступив в парламенті в березні 2008 р.  

Особливість НІС Китаю полягає в тому, що історично держава відіграє визначальну роль у розвитку 
китайської інноваційної системи. Національні програми з досліджень і розробок, різні довго– і короткострокові 
плани є важливими інструментами впливу держави на науково–технологічний розвиток Китаю [8]. 

Як ми можемо бачити, кожна країна обирає свій шлях розвитку національної інноваційної системи, в 
залежності від ресурсів, якими вона володіє. Не може існувати єдиного шляху в інноваційному розвитку країни, 
також як і немає ідеальної національної інноваційної системи. Кожна модель національної інноваційної 
системи має свої переваги і недоліки. Основними факторами, що забезпечують високий рівень інноваційності, є 
державна інноваційна політика, державне стимулювання і фінансова підтримка інноваційної діяльності, 
створення центрів інноваційного розвитку, підтримка НДДКР, професійна підготовка кадрів, вдосконалення 
нормативно–правового забезпечення. 

Національна інноваційна система це сукупність заходів, які формують платформу для створення, 
розвитку, використання, накопичення і комерціалізації науково–технічних знань. Визначальним фактором 
ефективного розвитку інноваційної економіки є повнота процесу від створення до комерціалізації інновацій і 
щільності взаємодії між університетами та виробництвом при нормативно–правовому забезпечення та 
фінансової підтримки держави. 

Аналізуючи досвід країн, з успішно розвинутою економікою і національної інноваційної системою, 
можна відзначити, що їх ефективність розвитку заснована на нових знаннях і їх застосування в соціально–
економічному розвитку. Так як знання самі по собі не визначають економіку, особливу роль в процесі 
діяльності НІС розвинених країн грає механізм передачі знань у виробництво. Цьому сприяє така 
інфраструктура, як технопарки, бізнес–інкубатори, телекомунікаційні мережі, консалтингові фірми, центри 
трансферу технологій в університетах і ін. 

Сьогодні, коли технологи впевнено займають передові позиції, інновації є найважливішим фактором 
економічного зростання, кожної країни. Накопичений світовий досвід в сфері інноваційного розвитку має бути 
взятий на озброєння країнами, які обрали цей шлях. На сучасному етапі основною перешкодою в розвитку 
національної інноваційної системи України залишається проблема слабкого фундаменту для створення умов 
затребуваності знань і інновацій. З огляду на світовий досвід країн з розвиненою економікою в сфері 
інноваційної діяльності та потенціал України, для створення сприятливих умов в основі повинні знаходитися 
принципові структурні реформи і системний підхід у розвитку і зміцненні національної інноваційної системи. 
Використовуючи передовий світовий досвід необхідно рухатися в наступному напрямку: 
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 удосконалення законодавчої та нормативно–правової бази в сфері інноваційної діяльності, так як 
уряд грає головну роль в підтримці інновацій; 

 фінансування інноваційної діяльності, як з державних, так і з приватних 
 джерел; 
 достатнє фінансування навчання, науки і досліджень, так як знання є 
 суспільним надбанням; 
 зміцнення зв'язків між університетами та виробництвом, дасть можливість використовувати 

результати досліджень і забезпечити комерціалізацію інновацій. 
Таким чином, раціонально побудована національна інноваційна система, при активній підтримці 

держави і ефективному взаємодія університетів і виробництва, дозволить нам бути інноваційною державою з 
розвиненою економікою. 
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С учётом проводимых в Украине экономических реформ одним из ведущих показателей 

стратегического развития предприятия является отношение руководства к кадровому потенциалу (КП). 
Очевидно, что для этого ВУЗы и предприятия должны совместно формировать высококвалифицированных 
специалистов – элементов систем КП. При этом необходимо создание стимулирующих факторов для 
эффективной работы и модификация системы управления кадровым потенциалом [1]. 

В современном менеджменте на первый план выходит человеческий фактор производства, в 
особенности – ее персонал. Поэтому руководители предприятий уделяют достаточно много внимания отбору 
персонала и построения команды На предприятиях складывается новый взгляд на организационные отношения 
в управлении, которые занимаются изучением, определением и внедрении индивидуального потенциала 
сотрудников.  

Организационные отношения – это взаимодействие или противодействие между элементами структуры 
внутри или вне её, при создании, функционировании, реорганизации и разрушении организации. Благодаря 
знаниям в этом вопросе, и правильном их использовании, можно выделить наиболее эффективную модель 
управления в организации [2]. Проблема взаимоотношений персонала стала более актуальной в связи с 
развитием рыночных отношений, которые требуют детального научного и практического разбора этой темы. 

Рассмотрим факторы, которые имеют особое влияние на поведение сотрудников: 
– мотивация; 
– индивидуальные особенности человека; 
– межличностное общение и характер; 
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– социально–психологическая среда; 
– события внутри организации, влияющие на её структуру и функционирование; 
– поток информации, получаемый сотрудником; 
– культура личности. 
Умение правильно ими руководствоваться и задействовать на том конкретном этапе, когда это 

действительно нужно крайне необходимо для успешной работы организации [3]. 
Большой вклад в изучение организационных отношений сделал социолог Э. Мейо. По его мнению, на 

производительность труда работников влияют психологические и социальные факторы. Человек сначала 
нацелен на установление социальных взаимосвязей, и только после этого исполняет экономические функции. В 
процессе исследований Мейо установил, что в организации существовали определённые группы людей, цели, и 
нормы которых расходились с целями и нормами самой организации. Эти люди имели возможность отстаивать 
свои идеи и отличались некой самостоятельностью.  

Конфликтные ситуации, возникающие между сотрудником и организацией, может решить только 
удовлетворение социальных и психологических потребностей персонала. При этом сотрудник увидит смысл 
своего труда, а организация добьётся повышение производительности труда. 

Так же, интересную мысль относительно роли организационных отношений в управлении выдвигал Д. 
Мак–Грегор. Она заключалась в том, что для предприятия необходимо сопоставить его собственные цели и 
цели сотрудников, которые работают на благо организации. Без единства, совместных усилий руководства и 
рядовых рабочих достаточно тяжело производить какого–либо вида деятельность. Нет согласия – нет и 
результата, это должно быть понятно обеим сторонам. 

По мнению ученого, важная задача ложится на плечи руководства, и заключается она в том, чтобы 
создать условия, позволяющие членам организации наряду с реализацией целей структуры, достигать и своих 
собственных. Своей теорией «Х» Мак–Грегор дает понять, что человека зачастую необходимо принуждать к 
действиям и, конечно же, контролировать процесс их выполнения, так как он по своей природе достаточно 
ленив. Теорией же «У» показал, что индивидуум имеет творческую инициативу, желание быть лучше и решать 
поставленные перед ним задачи без какого–либо принуждения.  

Исходя из его суждений, можно сделать вывод, что метод управления по целям является наилучшим 
для установления общих целей менеджерами организации и их подчинёнными, а так же в поиске оптимальных 
путей их достижения [4].  

Важным элементом в изучении организационных отношений является организационная культура, 
которая помогает сотрудникам справляться с проблемами адаптации. Она также имеет способность вносить 
простоту и легкость в общественные отношения. Коллективное нахождение решений проблемных ситуаций и 
установление приоритетов развития лежат в основе формирования различных организационных культур. Чем 
более длительной и общей для членов организации является история ее развития, тем более сильной и 
стабильной становится организационная культура, которая возможна только при грамотном руководстве [5].  

Относительно современной организационной культуры, руководитель должен уметь четко 
формировать свою собственную организацию, проектировать и внедрять производственные процессы, позволяя 
сотрудникам иметь самоорганизацию. В случае возникновения определенных проблем внутри организации, 
руководитель должен находить оптимальное решение о трансформации отдельных частей культуры, поменяв 
состав групп, доминирующих на предприятии, тем самым положить конец созданной субкультуре и начать 
процесс формирования новой организационной культуры. 

В последние годы более актуальным стало понимание системного характера организации, то есть ее 
целостности и взаимосвязи всех элементов, а так же создание новых методов управления персоналом, 
способных повысить эффективность труда работника и организации, как в социальном плане, так и в 
экономическом. Ведь многие сотрудники не желают расширять круг своей ответственности и не готовы к 
установлению взаимовыгодных отношений с руководством, и как следствие, между ними возникают 
конфликты. Кроме того, согласно исследованиям, большинство работников считают, что вносят особенный 
вклад в функционирование и жизнедеятельность компании, но их труды не оценены по заслугам. Да и хорошие 
специалисты не задерживаются в тех организациях, где подорвано доверие между ними и их менеджерами. Для 
того, чтобы решить эту проблему, отделам по работе с персоналом необходимо помогать компании 
стимулировать работников, поощрять их за определенные заслуги, создавать условия для карьерного роста и 
повышения уровня квалификации [6].  

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что организационные отношения направлены на 
повышение эффективность управления персоналом. При этом важную роль играют организационные 
изменения, организационная культура, система найма, проверка уровня квалификации и стимулирование 
персонала. Главной задачей же организационных отношений является эффективное управление человеческими 
ресурсами, что приведет к развитию и усовершенствованию самой организации в целом.  
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Особлива значимість важливість в умовах нинішньої ринкової економіки, що знаходиться в стадії 

кризи набуває кадрова політика і управління людським капіталом. Актуальність обраної теми полягає в тому, 
що для ефективної роботи організації та швидкому реагуванню на зовнішні і внутрішні чинники їй необхідно 
формувати і розвивати кадровий потенціал організації, здатний з часом видозмінюватися і адаптуватися до 
мінливих умов середовища [9]. 

Ефективність підприємствa визнaчaється в першу чергу не прoдуктивністю oблaднaння, a 
прoдуктивністю йoгo співрoбітників. Кaдрoвий пoтенціaл – це oснoвне бaгaтствo підприємствa, і йoгo 
фoрмувaнню пoвиннa приділятися ключoвa рoль при здійсненні упрaвління підприємствoм. Від цьoгo 
безпoсередньo зaлежaтиме кoнкурентoспрoмoжність підприємствa і екoнoмічний ефект інвестицій в йoгo 
діяльність.  

Найважливішою складовою організації є персонал, а також він є одним з найцінніших ресурсів 
інноваційного розвитку. Підвищити багаторазово ефективність роботи фірми здатний якісний відбір кадрів, в 
той час як в сфері управління персоналом (УП) інноваційна політика створює сприятливі умови праці, а також 
забезпечує можливість кар'єрного росту. [1] Вченими–економістами різних країн, такими як Ансофф І., 
Шаталова Н. І., Гриньова В. М., Гавва В. Н., Новикова М. М., Одегов Ю. Г., Білорус Т. В. приділялося 
достатньо уваги питанням, пов'язаним з поняттями кадрового потенціалу та персоналу. Але, не дивлячись на те, 
що було проведено досить багато наукових досліджень, пов'язаних з цією проблемою, вчені до цих пір не 
визначили єдиний механізм управління трудовим і кадровим потенціалом підприємства [2]. 

При фoрмувaнні кaдрoвoгo пoтенціaлу підприємствa вaжливу рoль відігрaє принцип oрієнтaції нa йoгo 
прoфесійне ядрo. Ядрo кaдрoвoгo пoтенціaлу являє сoбoю сукупність прoфесійних здібнoстей співрoбітників 
підприємствa, які дoзвoляють здійснювaти йoгo діяльність мaксимaльнo ефективнo, зaбезпечуючи 
підприємству стрaтегічну перевaгу нa ринку. Ця перевaгa виникaє зaвдяки тoму, щo підприємствo пoчинaє 
знaчнo випереджaти кoнкурентів зa якістю вирoбленoї прoдукції aбo пoслуг, щo нaдaються, a тaкoж зa ступенем 
мoдернізaції підприємствa. Мoвa йде прo фoрмувaння унікaльнoгo кaдрoвoгo склaду підприємствa, пo свoєму 
прoфесійнoму і твoрчoму пoтенціaлу знaчнo випереджaючoгo пoтенціaл кoнкуруючoгo підприємствa. Це 
дoзвoлить підприємству не тільки швидкo дoлaти виникaючі труднoщі, aле й підвищити прибуткoвість в 
дoвгoстрoкoвій перспективі. Нa фoрмувaння кaдрoвoгo пoтенціaлу впливaє цілa системa зoвнішніх і внутрішніх 
(пo віднoшенню дo сaмoгo підприємству) чинників. Фaктoри фoрмувaння і викoристaння кaдрoвoгo пoтенціaлу 
підприємствa, в нaшій уяві, – це зoвнішні і внутрішні умoви середoвищa, в яких здійснюються 
прoцесифoрмувaння і викoристaння кaдрoвoгo пoтенціaлу. Врaхoвуючи сучaсні рoзрізнені aвтoрські підхoди дo 
клaсифікaції тaких фaктoрів прoпoнується узaгaльненa клaсифікaція чинників фoрмувaння і викoристaння 
кaдрoвoгo пoтенціaлу підприємствa в умoвaх ринку.  

Ринкoвa ситуaція – це якaсь мережa рівнoпрaвних віднoсин, зaснoвaнa нa купівлі–прoдaжу прoдукції і 
пoслуг, віднoсинaх влaснoсті, рівнoвaзі інтересів прoдaвця і пoкупця, влaсникa тa нaймaнoгo прaцівникa. При 
перехoді дo ринку нa підприємствaх спoстерігaється пoступoвий відхід від жoрсткoї системи aдміністрaтивнoгo 
впливу нa кaдри дo ринкoвих віднoсин, віднoсин влaснoсті, щo бaзуються нa екoнoмічних метoдaх. Тoму 
неoбхіднa рoзрoбкa принципoвo нoвих підхoдів дo фoрмувaння кaдрoвoгo пoтенціaлу нa oснoві зміни 
пріoритетів. У сучaсних умoвaх гoлoвне всередині підприємствa – це кaдри, a зa йoгo межaми – спoживaчі 
прoдукції, щo випускaється (пoслуг, пoслуг). Через ефективнo діючу систему упрaвління кaдрaми неoбхіднo 
пoвернути свідoмість кoжнoгo нaймaнoгo прaцівникa дo спoживaчa, a не дo нaчaльникa; дo кінцевoгo 
результaту діяльнoсті підприємствa, a не дo мaрнoтрaтствa; дo ініціaтивнoгo висoкo квaліфікoвaнoму 
прoдуктивнoї прaцівникoві, a не дo бездумнo–безликoму викoнaвцю. Будь–які зміни нa ринку тoвaрів aбo 
рoбoчoї сили пoвинні знaхoдити негaйне відoбрaження у прoцесaх фoрмувaння кaдрів підприємствa тa їх 
викoристaння.  
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Сoціaльнo–демoгрaфічнa oбстaнoвкa хaрaктеризує склaд і структуру, a тaкoж фoрми тa інтенсивність 
руху кaдрів підприємствa як усередині ньoгo, тaк і зa йoгo межaми. В умoвaх перехoду дo ринку для 
підприємствa стaє вельми aктуaльним збереження, рoзвитoк і мaксимaльнo ефективне викoристaння вже 
нaявних кaдрів і зaбезпечення притoку мoлoдих, ініціaтивних і висoкoквaліфікoвaних "свіжих" сил з нaявних 
трудoвих ресурсів. 

Формування кадрового потенціалу в організації забезпечує високий рівень реалізації нововведень і 
обов'язково має підкріплюватися творчими здібностями і досягненнями персоналу. При оцінки якостей 
персоналу важливими критеріями є наявність публікацій і патентів. Рекрутинг персоналу стає складніше. 
Ускладнюється завдання виявлення і формування кадрового потенціалу організації. Таким чином, персонал є 
найважливішою частиною будь–якої організації і являє собою один з найцінніших ресурсів формування 
кадрового потенціалу, який дозволяє утримувати провідні позиції на цільовому ринку. Пошук нових підходів 
до формування та розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах, є необхідністю для успішного 
функціонування будь–якої організації. В умовах сучасної кадрової роботи інноваційні методи при формуванні і 
розвитку кадрового потенціалу – нагальна потреба. Новації і креативність в управлінні персоналом є способи і 
методи більш ефективного розвитку організації. Рішення даного завдання неможливо без переходу до 
інноваційних методів формування кадрового потенціалу, що на сьогодні є актуальним завданням для 
керівництва будь–якої компанії. 
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Стан та ефективність використання основних засобів безпосередньо впливає на виконання виробничої 
програми підприємства й можливість отримання прибутку. Ефективність діяльності підприємств значною 
мірою залежить вид забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання [1].  

Багато вчених надавали характеристику поняттю «Основні засоби», серед яких В.М. Бойко, П.Г. 
Вашків, А.Б. Борисов, І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, та інші [2]. В цілому вчені 
різними словами висловлюють одну і те ж визначення, що «Основні засоби – сукупність матеріальних активів у 
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формі засобів праці, які багаторазово беруть участь у процесі виробничо–комерційної діяльності й переносять 
на продукцію свою вартість частинами».  

Науково обґрунтованою є твердження, що для оцінки основних засобів використовують показники 
забезпеченості підприємства основними засобами (щодо визначення їх вартості, в тому числі у майні 
підприємства, динаміки, структури, фондомісткості), показники стану основних виробничих засобів (коефіцієнт 
зносу, коефіцієнт придатності для експлуатації, коефіцієнти оновлення, вибуття і приросту основних засобів), 
показники ефективності використання основних виробничих засобів (коефіцієнти фондовіддачі, 
рентабельності, показник абсолютної суми прибутку на 1 грн. основних засобів) [3].  Так І.О. Геращенко, О.А. 
Стріжко  в процесі розвитку теорії управління основними засобами, вказують на деякі критичні ознаки в 
структурі основних засобів, які потребують негайного втручання менеджерів: «Якщо коефіцієнт реальної 
вартості основних виробничих засобів у майні підприємства сягає критичної позначки (0,2 – 0,3), то реальний 
виробничий потенціал підприємства буде низьким і треба терміново шукати кошти для виправлення становища 
[3, с. 25]. Проте автори надають вкрай загальний алгоритм процесу прийняття рішення щодо управління 
ефективністю основних фондів підприємства, який однаковий для алгоритму будь–якого рішення і мало що 
пояснює, та полягає в діагностиці, виявленні обмежень, виборі кращого рішення. Також модель управління 
ефективністю використання основних засобів лише відображує загальновідомий процес управління, який 
охоплює процеси діагностики у відповідності до існуючих показників, створення відповідної стратегії 
управління ефективністю використання основних фондів, контроль виконання стратегії, корегування стратегії, 
що не дає конкретних рекомендацій вирішення проблем та впровадження сучасного досвіду [3, с. 26–27]. 
Підвищення ефективності використання основних засобів очікується отримати шляхом збільшення кiлькостi 
нових об’єктів основних засобів (екстенсивний шлях), за рахунок підвищення ефективності їх використання 
(інтенсивний шлях). При цьому економічно виправданим є збільшення часу роботи устаткування, його повне 
завантаження, квалiфiкований догляд i ремонт тощо [1]. Для більш ефективного використання основних засобів 
підприємствам також пропонується  підвищення кваліфікації робочого персоналу, економічне стимулювання 
основних і допоміжних робітників, поліпшення умов праці і відпочинку, оздоровчі заходи, що позитивно 
впливають на фізичний і духовний стан робітників [4, с. 61].  

Означені схеми управління основними засобами є традиційним, не втрачають актуальності, проте не є 
достатньо результативними, про що свідчить динаміка показників. Дослідження ефективності управління 
основними активами дозволили зробити наступні висновки. Спрацювання основних фондів промислових 
підприємств України досягли критичної позначки 50%, половина промислового устаткування вичерпала свій 
ресурс і має вік у 20 і більше років. Сьогодні економіка України позбавлена інвестиційних і реноваційних 
можливостей для ефективного оновлення основних фондів. Реалізації програм оновлення основних фондів 
заважає також недосконалий механізм амортизації, який фактично гальмує реноваційні процеси в економіці. 
Характерним є те, що темпи зростання оборотних активів перевищують темпи зростання необоротних. Дану 
ситуацію можна пояснити, з одного боку, недостатністю коштів у підприємств на оновлення технічної бази, і, 
як наслідок, мінімальними вкладеннями в основні засоби. Нестача необоротних активів призводить до 
невиконання запланованих обсягів виробництва, недостатності обладнання та робочих приміщень і, в 
результаті, до погіршення економічного потенціалу підприємства. Надмірний обсяг необоротних активів 
призводить до погіршення рівня їх корисного використання та зниження вартості підприємства. Поступове 
зниження показників рентабельності оборотних коштів призводить до іммобілізації власного капіталу, то це 
безпосередньо впливає на зменшення відтворення основних виробничих фондів [5]. 

Таким чином, для підвищення ефективності управління основними засобами необхідно здійснювати 
пошук інноваційних методів. Деякі автори пропонують більш детальний огляд методів підвищення 
ефективності управління основними засобами [6]. До основних завдань управління основними фондами 
(засобами) автори відносять: визначення розміру потреби у прирості основних фондів, вибір форми 
задоволення потреби в прирості основних фондів, розробка плану розвитку матеріально–технічної бази 
підприємства, обґрунтування ремонтної політики підприємства, оптимізація строків експлуатації основних 
фондів. На наш погляд, у переліку завдань недостає завдання «розробка плану оптимізації використання 
основних фондів», що містить суттєві резерви підвищення ефективності управління основними фондами. Хоча 
автори в подальшому означили необхідність запровадження прогресивних форм організації виробництва і 
праці, проте не розкрили сутності цих форм, можливо, вважаючи, що кожне підприємство має знайти власний 
шлях до удосконалень. Представляє науковий інтерес надана авторами схема механізму підвищення рівня 
використання основних фондів на підприємстві, серед елементів якого поряд з іншими надано: оптимізація 
структури виробничого обладнання, удосконалення технологічних процесів, ліквідація проблемних місць у 
виробничому процесі, забезпечення максимального завантаження виробничої потужності підприємства, 
застосування прогресивних форм організації виробництва і праці, скорочення тривалості виробничого циклу, 
скорочення простоїв устаткування, зменшення кількості непрацюючого обладнання, підвищення коефіцієнта 
змінності роботи обладнання тощо. Зазвичай науковці приділяють недостатньо уваги само цим організаційним 
складовим в системі управління основними засобами. В той же час, практично не зустрічаються результати 
досліджень сучасних інноваційних методів удосконалення використання основних засобів на підприємствах. 
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Однією з проблем управління основними фондами є значна незбалансованість їх використання в 
зв’язку з суттєвою зміною реальних виробничих планів з проектними. В результаті багато обладнання 
простоює, працю з низьким коефіцієнтом змінності. В інших ланках виробничого процесу утворюються вузькі 
місця з недостатнім обсягом виробництва, що знижує загальну виробничу потужність. Це пов’язане з тим, що 
при проектування виробничих потужностей розраховувалася виробнича база орієнтована на інший попит. 
Проте, з часом попит змінювався, а структура виробничих фондів залишалася на проектному рівні. 
Підприємства рідко продають обладнання, яке зараз не використовується по декількох причин. По–перше, ціна 
продажу обладнання, що не використовується на підприємстві, набагато нижча за ринкову ціну нового 
обладнання. Тому в разі потреби такого обладнання, підприємство побоюється залишиться без необхідних 
засобів праці. По друге, зайві амортизаційні відрахування розглядаються як плата за наявність зайвого 
обладнання на всяк випадок. Можна зробити висновок, що підприємству від методів скорочення зайвих на 
даний час виробничих потужностей необхідно переходити на методи максимального завантаження обладнання. 

Для підвищення ефективності управління основними засобами на підприємствах нами розроблено  
наступні заходи: 

 плани виробництва встановлюються на рівні середньої величини прогнозів перспективного 
середнього попиту на продукцію підприємства (екстремуми не враховуються); 

 виробничі потужності на підприємстві формуються на рівні нижчому за середній попит в умовах 
праці в три зміни (в такому разі виробничі потужності завжди повинні бути завантаженими у три зміни); 

 не допускається режиму роботи обладнання нижче за три зміни (товарна продукція вважається 
неперспективною і неекономічною, знімається з планів виробництва, якщо не може самостійно чи в поєднанні з 
іншою додатковою продукцією забезпечити повне завантаження обладнання підприємство); 

  зайве обладнання в разі відсутності завантаження переміщується в окремі приміщення чи дільниці 
для організації нового альтернативного виробництва (має використовуватися принцип повного використання 
всього наявного обладнання); 

 різні підприємства поєднують зусилля по створенню з невикористаного обладнання 
аутсорсингових дільниць, цехів, заводів по виконанню робіт на замовлення з боку інших підприємств в разі 
збільшення попиту на їх продукцію; 

 впроваджується принцип стовідсоткового виробничого використання обладнання підприємства 
(підприємство завжди повинно мати будь які найменування продукції, що можуть в разі необхідності 
завантажити вільне обладнання, для цього завжди є в наявності необхідні  працівники); 

 заробітна плата і амортизація, які нараховуються на собівартість у разі простою обладнання 
списується на заробітну плату начальників маркетингового, планового відділу, відділу збуту, фінансового 
директора, головного інженера, головного технолога, генерального директора в рівних частинах.     

Запропоновані інноваційні заходи управління використанням основних фондів має зробити акцент на 
маркетинговій складовій управління виробництва, створює матеріальні стимули керівництву в повному 
завантаженні виробничих потужностей, не залишає місця для неефективного використання обладнання. 
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