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упРАвЛІння ІннОвАцІйнІСТю БІзнеС-ОРгАнІзАцІї
Анотація. У статті проаналізовані різні підходи до трактування поняття «інноваційність». Визначено сут-
ність та властивості інноваційності бізнес-організації. Систематизовано та структуровано понятійний апа-
рат, що характеризує різні аспекти інноваційності бізнес-організації, розглянуто складові інноваційності 
та середовище впливу на інноваційність. Проаналізовано зміст та взаємозв'язок таких категорій, як ін-
новаційне мислення, інноваційний потенціал, інноваційна активність, інноваційний клімат, інноваційна 
культура. Визначено інноваційну мету бізнес-організації та фактори інноваційності. У статті обґрунтовано 
теоретичні основи управління інноваційністю бізнес-організації, проаналізовано складові системи управ-
ління інноваційністю бізнес-організації, визначено функції та рівні управління інноваційністю.
ключові слова: інновація, інноваційність, інноваційний статус, управління інноваційністю, оцінювання 
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MAnAgeMenT oF innovATiveneSS oF BuSineSS oRgAnizATion
Summary. Science is becoming a major source of innovation and organically integrates into the economic 
processes occurring at the macro, meso and micro levels, and the presence of a high level of innovativeness is 
becoming a decisive factor in achieving profit and competitive advantage, so this scientific article is devoted to 
the consideration of creating and ensuring effective system of the management of innovativeness of a business 
organization. The article analyzes the approaches of different authors to the interpretation of the concept of 
"innovativeness". The essence and properties of the innovativeness of a business organization, the importance 
of the level of innovativeness for a business organization and its relation to the competitiveness of a business 
organization are determined. The conceptual apparatus that characterizes various aspects of the innovative-
ness of a business organization is systematized and structured, the components of innovativeness and the en-
vironment that influences the innovativeness are considered. The content and interrelation of such categories 
as innovative thinking, innovative potential, innovative activity, innovative climate, innovative culture are 
analyzed. The innovative purpose of the business organization and the factors of innovativeness that must be 
taken into account in the management process are identified. The knowledge management system is analyzed 
as one of the factors of the innovativeness of a business organization. The article substantiates the theoretical 
foundations of the management of innovativeness of a business organization, analyzes the components of the 
system of the management of innovativeness of a business organization, defines the functions and levels of 
the management of innovativeness. The stages of the strategic management of innovativeness of a business 
organization, as well as the content of tactical and operational management of innovativeness are analyzed. 
The content, value and place of the strategy of innovative development in the system of the management of in-
novativeness of a business organization are considered. Relationship of the category "the strategy of innovative 
development" with the other components of the system of innovativeness of a business organization is defined.
Keywords: innovation, innovativeness, innovative status, management of innovativeness, assessment of 
innovativeness.

Постановка проблеми. Глобалізація сві-
тової економіки та посилення конкуренції 

на міжнародних ринках вимагають управлін-
ських дій щодо інтенсифікації зусиль із розвитку 
економіки на інноваційних засадах. Забезпечен-
ня розвитку та конкурентоспроможності україн-
ських бізнес-організацій та економіки України 
в цілому неможливе без переведення країни на 
шлях інноваційного розвитку, шлях активного 
поглиблення знань та забезпечення їх ефектив-
ного перетворення в наукоємну продукцію, тех-
нологію та інноваційні послуги. За роки незалеж-
ності Україні не вдалося зробити суттєвих кроків 
щодо переходу на інноваційну модель зростання. 
Технології промислових підприємств залиша-
ються переважно на рівні третього-четвертого 
укладів, в той час як розвинені країни вже пе-
реходять на шостий і сьомий уклади. Статистич-

ні дані Держкомстату України підтверджують 
переважання сировинних галузей та галузей 
первинної обробки у структурі промислового 
виробництва, низький рівень впровадження ін-
новацій, відсутність дієвої державної програми 
сприяння впровадження інновацій та підтримки 
інноваційно-активних підприємств. Вітчизняна 
економіка залишається недостатньо сприйнят-
ливою до сучасних досягнень науки та іннова-
цій. Досягнення України в міжнародному вимірі 
ефективності функціонування національної ін-
новаційної системи є недостатніми для забезпе-
чення сталого розвитку вітчизняної економіки. 
Позитивну динаміку розвитку та економічного 
зростання демонструють країни, державна полі-
тика яких базується на інноваційній моделі роз-
витку, що передбачає використання нових знань 
та інновацій як найважливіших ресурсів. Наука 
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стає головним джерелом нововведень і органічно 
вливається в економічні процеси, що відбувають-
ся на макро-, мезо- та мікрорівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведений аналіз сучасної наукової літератури 
показав, що поняття «інноваційності» є досить по-
ширеним у працях дослідників, зокрема: Батуко-
вої Л.Р. [1], Бояринової К.О. [2], Скворцова Д.І. 
[11], Гнатюк Я.І. [3], Великого Ю.В. [12], Козлов-
ського В.В. [6], Ковальова Є.В. [5], Садкова В.Г. 
[10], Лігоненко Л.О. [8] та інших. Дослідники 
питання інноваційності надають у своїх працях 
досить близькі за змістом визначення поняття, 
стверджують про необхідність всебічного оціню-
вання рівня інноваційності та розробляють ме-
тодики оцінки. При цьому, проблема управління 
інноваційністю організації залишається недостат-
ньо розкритою і потребує ґрунтовних досліджень.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Наявність ви-сокого рівня 
інноваційності стає все більш визначальним чин-
ником досягнення прибутку та конкурентної пере-
ваги. В той же час, поняття інноваційності є мало-
дослідженим у працях вітчизняних та іноземних 
дослідників. Тому постає необхідність у визна-
ченні поняття інноваційності та розгляду питан-
ня створення і забезпечення ефективної системи 
управління інноваційністю бізнес-організації.

Мета статті. Метою даної наукової статті 
є подальше розкриття сутності та властивостей 
інноваційності бізнес-організації, визначення 
факторів інноваційності та обґрунтування теоре-
тичних основ управління інноваційністю бізнес-
організації.

виклад основного матеріалу. Як відомо, 
існує ряд методологічних напрямів трактування 
поняття «інновація». Зважаючи на те, що «інно-
ваційність» є терміном похідним від «інновації», 
існують різні підходи до його розуміння. Окремі 
дослідники трактують «інноваційність» як:

– науково-технологічну новизну продукту;
– ресурс, який може бути використаний для 

здійснення інноваційної діяльності [9];
– властивість організації у формі здатності 

оновлюватись, щоб пристосуватись до мінливості 
зовнішнього середовища [7].

Слід розрізняти інноваційність на макрорівні 
(що проявляється в інноваційності країни чи ре-
гіону), мезорівні (інноваційність галузі або виду 
діяльності) та мікрорівні (інноваційність органі-
зації, підприємства, підприємця).

Можна визначити, що інноваційність бізнес-
організації проявляється в таких властивостях:

1) організація розвивається на основі освоєння 
нововведень. Це можуть бути нові досягнення в об-
ласті техніки, технології, переробки матеріальних 
ресурсів та інформації, соціальних знань, а також 
у сфері управління, педагогіки та психології;

2) управління в організації здійснюється за 
горизонтальним принципом, з його децентралі-
зацією, орієнтацією на розширення видів реакцій 
на різноманітні зміни зовнішнього середовища. 
В цьому полягає відмінність від традиційної ор-
ганізації, що систематично оновлює свою продук-
цію, де інноватика є одним із функціональних 
видів діяльності. Налагодження горизонтальних 
зв’язків, по суті, є розвитком механістичної орга-
нізації в бік органічної;

3) ціллю діяльності організації в довгостроко-
вій перспективі є виживання в конкурентному 
середовищі. Його функціонування характеризу-
ється такими поняттями, як ділова активність, 
поведінка, різноманітність реакцій, адаптив-
ність до змін зовнішнього середовища, гнучкість, 
конкурентоспроможність;

4) організація є відкритою до змін (змін мис-
лення, поведінки, продукту і т. п.);

5) для організації характерною є проактив-
ність управління, тобто орієнтація не стільки на 
слідування за попитом, скільки на вплив на по-
пит; не просто чутливість до ринкових сигналів, 
а й створення нових сигналів;

6) вміння керівника доводити інноваційні 
процеси до повного завершення.

Належний рівень та зростання інноваційнос-
ті сприяють зростанню ефективності діяльності 
організації. Багато дослідників підтверджують 
це емпіричними даними та доводять зв'язок 
між інноваційністю та конкурентоспроможністю  
[1; 4; 6; 12]. Вони розглядають інноваційність як 
фактор, що сприяє формуванню конкурентних 
переваг підприємства.

Таким чином, інноваційність є системним, ба-
гатоаспектним, комплексним поняттям. Загалом, 
інноваційність можна визначити як здатність 
суб’єкта генерувати нові ідеї, впроваджувати но-
вації, застосовувати нові технології. Вона охоплює 
як фактично досягнуті результати інноваційної 
діяльності, так і можливі результати, потенціал 
впровадження та використання інновацій. 

Інноваційність бізнес-організації поєднує 
у собі такі складові: інноваційне мислення, ін-
новаційний потенціал, інноваційну активність. 
Інноваційне мислення – це мислення креативне, 
творче, що виявляється у позитивному сприйнятті 
інноваційних перетворень та здатності генерува-
ти нові ідеї. Інноваційний потенціал – це органіч-
не поєднання ресурсів (включаючи матеріальні, 
фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші), 
які можуть за певних діючих внутрішніх і зо-
внішніх факторів інноваційного середовища бути 
спрямовані на реалізацію інноваційної діяльнос-
ті. Інноваційна активність являє собою цілеспря-
мовану діяльність суб’єктів господарювання щодо 
впровадження різних видів інновацій.

Інноваційне середовище бізнес-організа-
ції характеризується інновацій-ною культурою 
та інноваційним кліматом. Інноваційна культу-
ра являє собою внутрішнє середовище та вклю-
чає накопичені знання, досвід, переконання, осо-
бливості поведінки і взаємовідносин персоналу, 
систему його мотивації, порядки в організації 
тощо, які характеризують ступінь сприятливос-
ті окремих працівників, підрозділів і організа-
ції в цілому до нововведень, готовність втіли-
ти їх у нові продукти, технології, управлінські 
рішення і т.п. Під інноваційним кліматом слід 
розуміти певний стан зовнішнього середовища 
бізнес-організації, який сприяє або протидіє до-
сягненню інноваційної мети. 

Інноваційною метою бізнес-організації є її ін-
новаційний розвиток та досягнення статусу ін-
новаційного лідера. Інноваційний статус являє 
собою позицію бізнес-організації серед іннова-
ційних компаній; інноваційний стан організації, 
що характеризується і визначається її рівнем 



«Молодий вчений» • № 12 (76) • грудень, 2019 р. 394

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

інноваційності, інноваційною культурою та інно-
ваційним кліматом (див. рис. 1).

Інноваційність бізнес-організації має бути 
об’єктом управління з метою забезпечення ефек-
тивного динамічного інноваційного розвитку.

Управління інноваційністю бізнес-організації 
має відбуватися на основі постійного обміну ін-
формацією та управлінськими впливами із вну-
трішнім та зовнішнім середовищем. Відповідно, 
основні управлінські дії, спрямовані на забез-
печення відповідності внутрішніх можливостей 
розвитку зовнішнім, мають включати: стимулю-
вання ініціативної творчої праці, активізацію на-
уково-дослідної діяльності, розширення обсягів її 
фінансування, створення проектно-орієнтованих 
матричних структур управління і відповідних 
колективів, створення системи внутрішньовироб-
ничого стимулювання науково-дослідної діяль-
ності, освоєння методик проведення досліджень 
на комп’ютерних імітаційних моделях ринкових 
ситуацій та інші дії, які залежать від специфіки 
діяльності та особливостей організації.

В процесі управління варто враховувати на-
ступні фактори інноваційності бізнес-організації:

1. Вік організації. Організації, які працюють 
на ринку чимало часу, в більшості випадків ма-
ють більшу стійкість, аніж молодші організації. 
Але в силу сформованих традицій і норм їх ді-
яльності вони в багатьох випадках виявляються 
менш сприйнятливими до нового, якщо в них на 
інституціональному рівні не виділені підрозділи 
або співробітники, що відповідають за розвиток 
інноваційних процесів в організації.

2. Розмір організації. Великі організації за-
знають великих труднощів у пристосуванні до 

мінливих вимог і потреб зовнішнього середови-
ща. Принципи децентралізації в них не завжди 
виявляються ключовими факторами в контексті 
їх сприйнятливості до інновацій, так як для під-
вищення інноваційності організації часто необ-
хідно забезпечувати швидкий і ефективний ін-
формаційний обмін між різними структурними 
підрозділами організації. А це часто значно лег-
ше здійснити в умовах досить жорсткої централі-
зації. В найбільш складних за своєю структурою 
організаціях менеджери вищої ланки часто зму-
шені посилювати систему контролю і рівень фор-
малізації в підвідомчих їм структурних одини-
цях. А це практично неминуче веде до зниження 
інноваційного потенціалу цих підрозділів. Опти-
мальною в зв'язку з цим є така модель, в якій 
передба-чається аналіз діяльності організації 
з метою виявлення оптимального рівня центра-
лізації/децентралізації як всередині її відділів 
і підрозділів, так і в усій організації в цілому.

3. Організаційний клімат. Організаційний 
клімат являє собою загальну атмосферу в орга-
нізації, яка або сприяє новим ідеям і рішенням, 
або гнітюче впливає на ці процеси. Клімат в ор-
ганізації формується на основі поведінки і цілей 
діяльності членів цієї організації, особливо її ви-
щих керівників. Організаційний клімат можна 
розглядати як результат колективного соціаль-
ного конструювання, за допомогою якого може 
здійснюватися контроль і управління колективом 
співробітників. Якщо в організації підтримуєть-
ся творча ініціатива, додаються певні зусилля 
по реалізації запропонованих ідей, то загальний 
рівень креативності та інноваційності в ній за-
лишається досить високим, співробітники значно 
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Рис. 1. Інноваційний статус бізнес-організації
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частіше замислюються про оригінальні і нові спо-
соби підвищення ефективності своєї роботи. Ін-
новаційність організаційного клімату пов'язана 
також із рівнем автономії та толерантності до не-
визначеності у працівників, а також багато в чому 
визначається видами і способами обміну знання-
ми між співробітниками. Так, вільне циркулю-
вання організаційного знання сприяє оптимізації 
інноваційного процесу. На ринку в умовах жор-
сткої конкуренції необхідно постійно здійснювати 
пошук нових форм роботи, шляхів розвитку і мо-
делей переструктурування організації для підви-
щення ефективності її роботи.

4. Наявність необхідних компетенцій у мене-
джерів інновацій, а також їх правильних, про-
думаних і узгоджених дій. По-перше, менеджер 
інновацій повинен мати спеціальну підготовку 
в галузі теорії управління, володіти знаннями 
з основ економіки, теорії прийняття управлін-
ських рішень, вміти застосовувати економіко-ма-
тематичні методи та моделі для оптимізації інно-
ваційних рішень. По-друге, менеджер інновацій 
повинен бути комунікабельним та мати навички 
співпраці з людьми, вміння оптимально взаємо-
діяти з колегами, підлеглими, вищими керів-
никами з метою досягнення цілей інноваційної 
діяльності. По-третє, менеджер інновацій пови-
нен володіти знаннями з питань технології ін-
новаційних процесів, теоретичних і практичних 
аспектів здійснюваних інновацій, їхнього впливу 
на стан розвитку фірми та суспільства в цілому. 
Менеджеру інновацій необхідно вміти визнача-
ти сфери застосування науково-технічних ідей 
і розробок, оцінювати комерційний потенціал 
розробок та технологій інно-ваційного проекту, 
визначати стратегію захисту інтелектуальної 
власності, тобто володіти низкою специфічних 
навиків управлінської діяльності.

5. Система управління знаннями. Оскільки 
будь-яка інноваційність спирається на систему 
найрізноманітніших знань в різних областях, 
система управління знаннями стає об'єктивно 
необхідною для забезпечення процесу інновацій-
ності та конкурентоспроможності бізнес-органі-
зації в сучасних умовах. Управління знаннями 
в організації передбачає здійснення наступних 
процесів:

– генерування знань – навчання співробітників 
індивідуально і колективу організації в цілому;

– формалізація знань – розробка правил, 
принципів і методів;

– зберігання знань – визначення способу збе-
рігання інформації;

– дифузія знань – поширення знань всередині 
організації;

– координація і контроль знань – відповід-
ність знань потребам організації.

Ефективність цих взаємопов’язаних процесів 
залежить від організаційної культури, органі-
заційної структури, інфраструктури організації 
та комунікаційних зв'язків.

Система управління інноваційністю біз-
нес-організації включає в себе об’єкт управлін-
ня – інноваційність бізнес-організації та суб’єкт 
управління – органи управління, у складі яких 
здійснюється прийняття інноваційних рішень. 
Основою системи управління інноваційністю 
є забезпечення взаємодії об’єкта і суб’єкта управ-

ління, при якому досягається найбільша систем-
на ефективність використання інновацій.

Система управління інноваційністю бізнес-
організації має охоплювати наступні функції:

– оцінка, аналіз, діагностика – оцінка/аналіз/
діагностування рівня інноваційності; 

– планування – визначення цілей іннова-
ційної діяльності та розвитку бізнес-організації, 
формування стратегії, тактики інноваційного 
розвитку, планування інноваційних проектів;

– мотивація – заохочення до реалізації по-
ставлених задач персоналу, стимулювання ініці-
ативної творчої праці; 

– організація – конкретизація завдань інно-
ваційної діяльності, пошук можливостей для 
розвитку інноваційності бізнес-організації;

– моніторинг і контроль – перевірка ефектив-
ності реалізації цілей інноваційної діяльності, 
достовірності отриманих результатів;

– коригування – на основі постійного моніто-
рингу зовнішнього середовища уточнення цілей, 
завдань та заходів по досягненню цілей.

Залежно від масштабу, тривалості, горизонту 
реалізації управління інноваційністю здійсню-
ється на стратегічному, тактичному та оператив-
ному рівнях. Стратегічне управління передбачає 
вирішення довгострокових масштабних про-
блем. Тактичне управління – вирішення окре-
мих середньострокових проблем, які необхідні 
для досягнення стратегічних цілей. Оперативне 
управління – вирішення поточних питань, тобто 
виконання дій, необхідних для досягнення так-
тичних і стратегічних цілей.

Стратегічне управління визначає довготер-
мінову орієнтацію у питаннях розвитку інно-
ваційності бізнес-організації, визначає мету, 
завдання, стратегію розвитку. Управління інно-
ваційністю бізнес-організації на стратегічному 
рівні можна здійснювати в такі етапи:

1. Комплексний аналіз внутрішнього та зо-
внішнього середовища.

Аналіз внутрішнього та зовнішнього середо-
вища є вихідним моментом при розробці стра-
тегії інноваційного розвитку. На цьому етапі 
організація має здійснити дослідження загаль-
ного стану ринку, виявити можливості та загро-
зи в макро- та мікроекономічному оточенні. На 
основі аналізу стану зовнішнього середовища 
менеджмент організації визначає цілі розвитку 
інноваційності. При цьому визначені цілі мають 
мобілізувати і мотивувати персонал організації 
на забезпечення умов для інноваційного розвит-
ку організації.

2. Оцінка рівня інноваційності бізнес-організації.
На цьому етапі виявляється та оцінюється ре-

альна та потенційна інноваційність бізнес-орга-
нізації, аналізуються готовність підприємства до 
інноваційних перетворень та результати іннова-
ційної діяльності, формуються пропозиції щодо 
формування стратегії інноваційного розвитку 
бізнес-організації.

3. Вибір стратегії інноваційного розвитку.
На основі аналізу середовища функціону-

вання та рівня інноваційності бізнес-організації 
здійснюється вибір найбільш прийнятної для 
підприємства стратегії інноваційного розвитку. 
В основі розробки стратегії інноваційного роз-
витку мають лежати стратегічні управлінські 
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рішення, які: орієнтовані на майбутнє і на по-
стійні зміни середовища; пов’язані з залученням 
матеріальних ресурсів, широким використанням 
інтелектуального потенціалу; характеризуються 
гнучкістю, здатністю адаптуватися до ринкових 
умов; враховують неконтрольовані організацією 
зовнішні чинники. 

4. Реалізація, моніторинг та контроль страте-
гії інноваційного розвитку бізнес-організації.

Розпочинається процес реалізації стратегії ін-
новаційного розвитку, що у свою чергу передба-
чає не лише організацію реалізації стратегії але 
і її практичну оцінку, контроль за виконанням 
та зворотній зв’язок, якщо виявляються помил-
ки, недоліки у формуванні стратегічного плану. 
Інколи такий зворотний зв’язок може передбача-
ти часткові зміни місії і цілей, якщо вони вияв-
ляються певною мірою нереальними.

Тактичне управління інноваційністю перед-
бачає здійснення конкретних дій щодо реалізації 
намічених цілей, постійне порівняння показни-
ків стратегічного плану з досягнутими за певний 
період результатами. Іноді може здійснюватися 
коригування окремих показників стратегічного 

плану, перегляд цілей управління іноваційніс-
тю. Це відбувається за умови, якщо виявляється 
вплив або безпосередня дія раніше не врахова-
них факторів. 

Оперативне управління інноваційністю здій-
снюється з метою вирішення поточних проблем, 
або таких, що виникають у результаті небажа-
них відхилень. При цьому ставляться конкрет-
ні, кількісно вимірювані орієнтири і використо-
вується ситуаційний підхід, за якого обирається 
прийнятний варіант дій, виходячи зі сформова-
них умов.

Ефективне управління та зростання рівня ін-
новаційності бізнес-організації можливе за умови 
органічного поєднання стратегічного, тактичного 
та оперативного управління інноваційністю. 

висновки. Таким чином, проведене дослід-
ження дозволило систематизувати та структуру-
вати дефініції, що характеризують різні аспекти 
інноваційності, розкрити сутність інноваційності 
бізнес-організації, визначити властивості та фак-
тори, складові та середовище інноваційності, об-
ґрунтувати теоретичні основи управління інно-
ваційністю бізнес-організації. 
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