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Постановка проблеми. Забезпечення інтеграції на-
шої країни у світову економіку на паритетних умо-
вах вимагає від суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності, що презентують Україну на світовому ринку, 
демонстрації достатнього рівня конкурентоспромож-
ності, основу якої формує результативна інноваційна 
діяльність. З метою активізації інноваційної діяльнос-
ті та підвищення за рахунок цього конкурентоспро-
можності підприємства на внутрішньому та зовніш-
ньому ринку необхідно забезпечити впровадження 
інноваційного механізму розвитку промислового під-
приємства, що в свою чергу обумовлює актуалізацію 
дослідження методів, здатних забезпечити ефективне 
функціонування зазначеного механізму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Втім, 
проблематика формування і функціонування іннова-
ційного механізму на рівні промислових підприємств 
практично не досліджена.

Наукова увага дослідників зосереджена здебіль-
шого на вивченні різних аспектів інноваційного роз-
витку промислових підприємств. Так, сутнісні ха-
рактеристики інноваційного розвитку підприємств, 
методи и засоби інноваційного розвитку ґрунтовно 
досліджені в роботах М. Войнаренка [2], С. Ілля-
шенка [3], питанням формування стратегії іннова-
ційного розвитку присвячені роботи А. Гриньова [4], 
Т. Гринько [5], М. Рогози [6].

Аналіз наукових публікацій показав, що поза ува-
гою дослідників залишилися питання формування і 
забезпечення функціонування інноваційного меха-
нізму розвитку промислового підприємства, а зокре-
ма визначення методів, які можуть бути використані 
в даному процесі.

Постановка завдання. Отже, головна мета до-
слідження полягає у визначенні організаційних ме-

тодів, які доцільно використовувати промисловим 
підприємствам для забезпечення функціонування ін-
новаційного механізму розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
ву організаційних методів розвитку інноваційної ді-
яльності промислових підприємств формують інно-
ваційні способи організації господарської діяльності 
промислових підприємств, а також способи організа-
ційного забезпечення різних елементів інноваційно-
го процесу, спрямовані на активізацію і підвищення 
результативності інноваційної діяльності підприєм-
ства. Систему організаційних методів розвитку до-
цільно структурувати за внутрішніми і зовнішніми 
можливостями підприємства у запровадженні кон-
кретних методів.

До внутрішніх організаційних методів можна від-
нести:

– зміну організаційної структури підприємства;
– застосування інноваційних форм організації 

міжфункціональних зв’язків на підприємстві;
– використання альтернативних форм активіза-

ції інноваційної діяльності на підприємстві;
– застосування нових підходів до системи управ-

ління діяльністю підприємства, зокрема до підсис-
тем планування і контролювання.

Визначення сутності внутрішніх організаційних 
методів розвитку у системі забезпечення функціону-
вання інноваційного механізму розпочнемо з дослі-
дження підходів до зміни організаційної структури.

Дія інноваційного механізму розвитку промисло-
вого підприємства направлена на підвищення рівня 
інноваційної спрямованості та інноваційної сприй-
нятливості організаційної структури. Ми визначаємо 
три рівня інноваційної спрямованості організаційної 
структури:
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1. Слабка – підприємство зорієнтоване на збере-

ження поточного стану.
2. Середня (помірна) – підприємство займається 

незначними поліпшеннями продуктів, технологій.
3. Сильна – підприємство не тільки активно впро-

ваджує інновації, а й здійснює пошук нових перспек-
тивних ідей, продуктів, технологій для їх наступного 
впровадження.

Підґрунтям для модифікації організаційної 
структури в напрямі підвищення рівня її інновацій-
ної спрямованості є проведення аналізу за наступни-
ми ключовими аспектами:

1. Ціль визначає структуру.
Для аналізу інноваційної спрямованості необхідно 

семантично проаналізувати загальну мету діяльності 
підприємства, рухаючись далі по дереву цілей звер-
ху вниз. Семантичний аналіз передбачає виявлення 
слів «розвиток», «нове», «підвищувати», «покращи-
ти», «вдосконалити» і споріднених цим словам, а та-
кож однокореневих слів. Якщо у структурі загальної 
мети (тобто в дереві цілей) містяться фрази на зразок 
«Освоїти виробництво нового продукту», то може йти 
мова про інноваційну спрямованість даного підприєм-
ства. Частка подібних цільових установок в дереві ці-
лей за різними напрямами, що стосуються підвищен-
ня якості продукції, вдосконалення методів роботи, 
підвищення кваліфікації персоналу свідчать про рі-
вень інноваційної спрямованості. Чим вища зазначена 
частка, тим сильнішою є інноваційна спрямованість.

2. Структура включає підбір елементів у відповід-
ній кількості та певної якості.

У даному аспекті аналіз інноваційної спрямова-
ності передбачає фактичну наявність елементів ор-
ганізаційної структури, що відповідають за інно-
ваційний розвиток і підтримують інноваційні цілі. 
Вагомість таких елементів визначає інноваційну 
спрямованість. Чим вище вага елементу, тим сильні-
ша інноваційна спрямованість.

Якість подібних елементів оцінюється за методи-
кою оцінки інноваційного потенціалу. Відповідно, 
якісний рівень елементів визначає сильну, помірну 
або слабку інноваційну спрямованість. Слід врахо-
вувати, що при забезпеченні функціонування інно-
ваційного механізму через реалізацію інноваційних 
програм, пов’язаних із вирішенням задач підвище-
ного рівня складності, які дана економічна систе-
ма не здатна вирішити самотужки, виникає необ-
хідність залучати інноваційний потенціал інших 
систем. У таких випадках доцільно виокремлювати 
власний, зовнішній та сукупний інноваційний потен-
ціал. Необхідність такого розмежування визначаєть-
ся потребами планування та координації діяльності 
декількох систем, що приймають участь у вирішенні 
однієї складної задачі. Отже, інноваційний потенці-
ал кожного їх учасників в даному випадку охоплює 
не лише власні ресурси, а також і можливості залу-
чення ресурсів інших систем, зокрема інших ієрар-
хічних рівнів управління.

3. Аналіз функцій.
В процесі аналізу функцій вивчаються [7, с. 33]:
– відповідність цілей керованого об’єкта змісту 

робіт за функціями;
– зміст робіт за кожною функцією по рівням 

управління;
– розподіл функцій по підрозділам;
– розподіл прав та обов’язків всередині апарату 

управління;
– зв’язки та взаємозв’язки функцій.
Для аналізу інноваційної спрямованості органі-

заційної структури важливо виявити ті функції, які 

сприяють розвитку та забезпечують досягнення інно-
ваційних цілей. Частка цих функцій визначає рівень 
інноваційної спрямованості організаційної структури.

4. Функціональні взаємозв’язки.
Для аналізу інноваційної спрямованості організа-

ційної структури важливо оцінити вплив і зв’язки 
елементів, які відповідають за виконання інновацій-
них функцій, з іншими елементами структури.

4.1. Кількість зв’язків.
Чим більша кількість елементів, з якими 

пов’язаний інноваційний елемент, тим вищою є ін-
новаційна спрямованість.

4.2. Сила впливу.
Структурні елементи в організаційній структу-

рі впливають один на одного. Спрощено цей вплив 
можна представити наступним чином:

Структурний 
елемент N

Інноваційний 
елемент

Рис. 1. Схематичне представлення взаємного 
впливу елементів організаційної структури

Товщина стрілок на рис. 1 умовно зображує силу 
впливу одного елемента на інший. У даному випад-
ку, оскільки вплив інноваційного елемента сильні-
ший, ніж вплив структурного елемента N, можна го-
ворити про сильну інноваційну спрямованість.

Сила впливу визначається за кількістю управлін-
ських рішень, що приймаються за ініціативою струк-
турного елементу, по відношенню до якого оцінюєть-
ся вплив, або, іншими словами, силу впливу можна 
оцінити за рівнем залежності одного структурного 
елемента від іншого.

Окремим напрямом в організаційних методах за-
безпечення функціонування інноваційного механізму 
є використання інноваційних форм організації між-
функціональних зв’язків на промислових підприєм-
ствах, серед яких слід виділити створення замкне-
них науково-технічних комплексів, які забезпечують 
можливість проводити роботи по усьому науково-ви-
робничому циклу на високому рівні. Особливої ваги 
використання даної форми інноваційної діяльності 
набуває на галузевому рівні для достатньо зрілих га-
лузей промисловості.

Однією з ефективних форм інтеграції учасників 
інноваційного процесу може стати науково-техніч-
ний центр, представляє собою комплекс науково-
технічних, виробничих та учбових організацій, що 
мають загальну спеціалізацію, об’єднану систему 
науково-технічного та інформаційного обслугову-
вання, єдине керівництво і пов’язаних кооперуван-
ням у вирішенні науково-технічних задач. Науково-
технічні центри повинні мати признаний авторитет 
у відповідній галузі, мати в своєму розпорядженні 
провідних спеціалістів, науково-технічний персонал 
високої кваліфікації, найбільш досконале експери-
ментальне обладнання, сучасні методики та системи 
організації науково-технічних робіт. Вони повинні 
мати у своєму складі центри науково-технічної ін-
формації, підготовки та перепідготовки кадрів, роз-
робки методик та нормативів, що обслуговують усі 
організації в даній галузі науки [8, с. 201-202].

Наступною групою внутрішніх організаційних 
методів забезпечення функціонування інноваційного 
механізму є застосування нових підходів до системи 
управління діяльністю підприємства, зокрема до під-
систем планування і контролювання. Одним із на-
прямів у даній групі є запровадження адаптивного 
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управління, оскільки підприємство 
представляє собою складну соціаль-
но-економічну систему, а будь-яка 
система є адаптивною. Це обумовле-
но такими властивостями соціально-
економічних систем:

1. Здатність до самоорганізації.
2. Наявність самостійних спеціа-

лізованих елементів.
3. Цільова орієнтація управління 

системою.
Під адаптацією промислового під-

приємства слід розуміти процес при-
стосування підсистем та елементів 
соціально-економічної системи та 
функцій, що ними виконуються, до 
змін зовнішнього середовища. Даний 
процес, при безсумнівній важливості 
внутрішнього середовища, має про-
являтися у стратегічному прогнозу-
ванні та адаптивному розвитку про-
мислового підприємства [9].

Основні вимоги, що висуваються до процесу фор-
мування систем адаптивного управління, охоплюють:

- Адекватність врахування складного характеру 
взаємодії елементів, що формують внутрішнє серед-
овище промислового підприємства.

- Відслідкування відповідності процедур при-
йняття рішень умовам і характеру зміні середовища 
в якому функціонує підприємство.

- Надання переваги гнучкості в процесах при-
йняття рішень порівняно із змінами організаційної 
структури підприємства.

- Використання методів та інструментів матема-
тичного моделювання для прогнозування розвитку 
підприємства та змін в його середовищі

У табл. 1 наведені ключові відмінності адаптивно-
го розвитку підприємства.

Враховуючи особливості адаптивного розвитку, 
ми виокремили такі основні етапи процесу адаптив-
ного управління, які реалізуються на підприємстві 
при запровадженні інноваційного механізму (рис. 2).

Запровадження системи адаптивного управління 
дозволить налагодити ефективну взаємодію з інсти-
тутами соціального партнерства, стимулювати про-
цеси самоорганізації на підприємстві, забезпечити 
своєчасне реагування на зміни в зовнішньому серед-
овищі, активізувати функціонування інноваційного 
механізму розвитку підприємства.

Як зазначають Даугела В.К. та Зиков Ю.А. 
[10, с. 122], застосування методів адаптивного стра-
тегічного планування розвитку техніки зменшує 
потребу в матеріальних ресурсах в порівнянні з ви-
користанням інших методів і слугує прискоренню 
НТП. Однак якщо власне виробництво не є гнучким 
(адаптивним), переваги адаптивного планування не 
реалізуються. Адаптивне виробництво – це така фор-
ма організації економіки країни як єдиного комп-
лексу, при якій постійно збільшується потенціал 
для відносно недорогого, гнучкого і швидкого здій-
снення контрольованих змін його елементів, струк-
тури, функцій: змін, обумовлених непередбачувани-

Таблиця 1
Характеристики параметрів розвитку та адаптивного розвитку промислового підприємства [9]

Параметри
Характеристики параметрів

Розвиток підприємства Адаптивний розвиток підприємства

1. Характер процесу 
розвитку

Пасивний як відповідь на обсяг продаж, що різко ско-
ротився, та посилену конкуренцію
Активний як стратегічно орієнтовані дії з метою при-
стосування до нових умов

Активний, що полягає у стратегічно 
орієнтованих діях з метою пристосуван-
ня до нових умов

2. Відношення 
до фактору часу

Підпорядкування обставинам у поточному режимі часу. 
Орієнтація на випереджуючі, прогнозовані обставини.
Орієнтація на зміни зовнішнього середовища з метою 
пристосування до них та збереження цієї здатності на 
тривалий період

Орієнтація на зміни зовнішнього серед-
овища з метою пристосування до них та 
збереження цієї здатності на тривалий 
період

3. Прояви змінності 
зовнішнього 
середовища

Нестабільність
Непередбачуваність
Невизначеність

Нестабільність

4. Ступінь гнучкості 
системи управління

Визначається:
адаптацією до теперішніх умов;
адаптацією до теперішніх умов та збереженням цієї 
здатності на тривалий період;
передбаченням майбутніх змін та підготовкою до них

Визначається:
адаптацією до теперішніх умов та збе-
реженням цієї здатності на тривалий 
період

5. Схема управління Централізована.
Децентралізована. 

Централізована.
Децентралізована. 

6. Характер 
стратегій, 
що 
використовуються 
при вирішенні 
проблем розвитку

Еволюційний – стратегії націлені на використання вну-
трішнього потенціалу та зовнішніх можливостей для 
пристосування.
Революційний – стратегії націлені не тільки на при-
стосування до зовнішнього середовища, а й на активне 
використання внутрішнього потенціалу для зміни зо-
внішнього середовища

Еволюційний – стратегії націлені на 
використання внутрішнього потенціалу 
та зовнішніх можливостей для присто-
сування.

Формування системи цілей підприємства з урахуванням 
його позиціонування у зовнішньому середовищі

Визначення основних бізнес-процесів на підприємстві

Розробка системи показників для оцінки поточного та 
прогнозованого стану розвитку підприємства

Моделювання господарської діяльності підприємства

Розробка та впровадження програми розвитку 
підприємста з урахуванням стохастичних змін у 
зовнішньому середовищі

Рис. 2. Етапи процесу адаптивного управління підприємством 
Джерело: розроблено автором
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ми заздалегідь, можливо суттєвими, змінами умов 
суспільного розвитку і необхідних для забезпечен-
ня максимального зростання соціально-економічної 
ефективності виробництва, попередження негатив-
них явищ і процесів в житті суспільства. Одним із 
шляхів забезпечення адаптивного виробництва є до-
сягнення високого рівня його спеціалізації і коопе-
рування при умові широко розвиненої стандартизації 
видів продукції і послуг, що виробляються.

Побудова адаптивного механізму управління 
інноваційною діяльністю в середині підприємства 
повинна здійснюватися з урахуванням того, що ін-
новаційний процес як складна система взаємовід-
носин між його учасниками вимагає забезпечення 
системності та узгодженості інтересів, що дозво-
ляють здійснювати управління ним як цілісною 
системою. З цією метою у структурі управління 
підприємством має бути використана окрема ор-
ганізаційна форма, що буде дозволяти найбільш 
ефективно здійснювати організацію та управління 
інноваційним процесом.

У результаті еволюції характеру інноваційних 
процесів на сьогоднішній день сформувалися наступ-
ні форми організації та управління інноваційною ді-
яльністю на підприємствах [11]:

• Спеціалізовані підрозділи, представлені у ви-
гляді робочих груп, комітетів, рад – зорієнтовані 
на розробку пропозицій щодо інноваційної політики 
господарюючого суб’єкта. Такі підрозділи властиві в 
основному для великих підприємств, що займаються 
виробництвом наукомісткої продукції. 

• Відділення та центральні служби координації 
інноваційної діяльності – їх основним завданням є 
контроль та координація інноваційної діяльності, 
що здійснюється різними підрозділами, забезпечен-
ня узгодженості між ними у питаннях визначення 
цілей та напрямків, розробки програм та планів ін-
новаційної діяльності.

• Програмно-цільові групи – формуються під 
конкретну інноваційну програму або проект на тим-
часовій або постійній основі. Ці групи представля-
ють собою окремі господарські підрозділи, діяльність 
яких спрямована на комплексну організацію всього 
циклу інноваційного процесу.

• Венчурні структури – можуть формуватися у 
двох варіантах:

1) Внутрішньофірмові венчурні структури, які 
створюються як правило на базі великих підпри-
ємств з метою розвитку стратегічно важливих напря-
мів науково-дослідної діяльності або підтримки окре-
мих групи спеціалістів-новаторів.

2) Дочірні підприємства. У цьому випадку мате-
ринська компанія є основним утримувачем акцій вен-
чурної фірми, яка здійснює повний контроль її фінан-

сових коштів та має виключні права на використання 
отриманих результатів у власній діяльності.

Кожна із цих форм може бути використана в пев-
них умовах запровадження інноваційного механізму 
розвитку промислових підприємств.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, дослі-
джені організаційні методи сприятимуть підвищенню 
ефективності функціонування інноваційного механіз-
му на промислових підприємствах з урахуванням їх 
інноваційного потенціалу, активізації інноваційної ді-
яльності підприємств з використанням як внутрішніх 
резервів організаційно-управлінської діяльності, так і 
зовнішніх джерел інноваційних можливостей.

Напрямами подальших досліджень мають стати 
вивчення інших аспектів методичного забезпечен-
ня функціонування інноваційного механізму, а саме 
економічних і соціальних методів.
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