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Анотація. Автор розглянув роль менеджменту в інноваційній діяльності підприємства на різних етапах 

інноваційного процесу. Виявлені етапи інноваційного процесу, на які має вплив менеджмент. Визначені умови 

ефективної діяльності інноваційної команди, яка знаходиться під впливом зовнішнього оточення, у тому числі 

менеджменту підприємства. Визначено роль управління знаннями в сучасному ефективному управлінні іннова-

ційною діяльністю підприємства. 
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THE ROLE OF MANAGEMENT IN THE INNOVATIVE  

ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 
 

Abstract. Formulation of the problem. Global changes in people's lives can be called one of the most pressing issues 

today. Every day new ideas, theories, scientific discoveries appear in the world. However, this problem is only a prob-

lem for conservatives who are not ready for change. The era of innovation, information and the Internet, which are 

implemented in every sphere of life, is beginning. Changes are becoming multifaceted and happening faster and faster. 

And changes in one area inevitably lead to changes in another. 

Presentation of the main material of the study. According to leading Ukrainian and foreign scientists, innovation is 

the result of intellectual, creative work. "Innovation - the end result of creative work, implemented in the form of new or 

improved products or new or improved technological process used in economic turnover" [3]. 

There is a certain conflict between innovation and management, as the two functions are based on diametrically op-

posed worldviews. Business leaders are responsible for the expected results, but innovations are inherently unpredicta-

ble because they are the result of creative work. Most managers focus on current revenues from the current sale of 

products and services. Management prefers the expected results. 

Today, in order to be effective in the field of innovation, management must switch from people management to 

knowledge management. This means that the role of the manager is to provide the necessary tools and form organiza-

tional structures to make new knowledge available to employees. 

Conclusions. Thus, the role of the manager in innovation is twofold. For subordinates, the role of the manager 

should be to support and stimulate their intellectual activity. For senior management, the role of the manager is to be a 

defender of innovation. Therefore, the manager must create an optimal internal environment for innovation, and then 

protect it from external forces that will try to resist it. It will be much easier to protect innovations if innovations meet 

the goals and objectives of enterprise development. 

 

Keywords: management, innovation, innovation activity, innovation process, new knowledge, organizational inno-

vation, innovation team. 

 
Постановка проблеми. Глобальні зміни, 

що відбуваються в житті людей, сьогодні 

можна назвати однією з найактуальніших 

проблем. Щоденно у світі зявляються нові 

ідеї, теорії, наукові відкриття. Однак ця про-

блема є проблемою лише для консерваторів, 

які не готові до змін. Починається ера інно-

вацій, інформації та Інтернету, які впрова-
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джуються у кожну сферу життя. Зміни ста-

ють багатогранними і відбуваються все шви-

дше. А зміни в одній сфері неодмінно приз-

водять до змін в іншій.  

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. У всьому світі відбувається трансфор-

мація організацій та управління ними. Дос-

лідження існуючих інноваційних процесів 

відображено у статтях О.Г. Баранова, Н.Є. 

Бондаренко, І.Б. Дашковської, І. Волошин, 

Н.В. Кузьминчук, Т.М. Куценко, О.Д. Му-

ляр, Р.М. Нуреєва, О.А. Пєстової, В.Є. Раси-

хіної, П.В. Ткаченко, О.П. Чепурної та ін-

ших. Сутність категорій «інновації» та 

«інноваційний розвиток» є предметом дослі-

дження у роботах Л.І. Федулової, С.М. Сіре-

нко, П.Т. Саблука, Ю.С. Погорєлова, Р.А. 

Фатхудінова та ін. Багато авторів приділяють 

увагу інноваційному менеджменту як функ-

ціональній системі управління. Так, П. Н. 

Герчикова розглядає інноваційний менедж-

мент як один з напрямів стратегічного уп-

равління; Г. Д. Ковальов визначає інновацій-

ний менеджмент як систему управління еко-

номічним розвитком; І. Балабанов, вважає, 

що інноваційний менеджмент вивчає приро-

ду інновацій і механізм управління іннова-

ційними процесами. Концепція інноваційно-

го менеджменту виходить за рамки функціо-

нального менеджменту і відповідає моделі 

інноваційного зростання економіки. Але ба-

гато організацій або не встигають за розвит-

ком подій, або не мають бажання впрова-

джувати інновації у менеджменті. Вони до-

тримуються застарілих правил бізнесу і ор-

ганізації роботи співробітників і виробницт-

ва. Тим не менше, необхідні глобальні зміни 

буквально кожної частини організації: від 

зміни роботи над виробництвом продукції до 

глобальних змін в управлінні. 

Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми У роботах зазначених 

вчених проведено огляд теорій інновацій, 

доведено визначальне значення інноваційної 

діяльності в системі світової та національних 

економік, їх роль у забезпеченні конкуренто-

спроможності підприємств, наведені різні 

системи класифікаційних ознак інновацій та 

критерії оцінки їх ефективності на мікро-, 

мезо- та макрорівнях. Проте в роботах даних 

вчених прослідковуються різні підходи до 

виділення інноваційних теорій та розуміння 

економічної сутності інновацій.  

 Формулювання цілей статті. Метою да-

ної статті є виявлення нових інноваційних 

можливостей управління організаціями, ви-

значення причин розвитку і процвітання од-

них і стагнацію або занепад інших, порів-

няння управлінських рішень організацій, 

аналіз впливу змін управління в майбутньо-

му, порівняння менеджера майбутнього і 

сучасності.  

Викладення основного матеріалу дослі-

дження. Однією з головних задач менеджера 

сучасності є необхідність в управлінні змі-

нами. Важливо правильно оцінювати ситуа-

цію, ухвалюючи будь-яке рішення швидше 

своїх конкурентів. Вочевидь, що організація, 

яка орієнтована на збільшення прибутку 

тільки за рахунок спрямування всіх ресурсів 

на поліпшення кількісних результатів, неми-

нуче зіткнеться зі зниженням якісних показ-

ників. Це може призвести до загибелі органі-

зації, оскільки інновації конкурентів перева-

жатимуть у певній мірі. 

Сучасні тенденції в області бізнесу і тех-

нологій свідчать про існуючу потребу в 

більш активному і ефективному управлінні 

інноваційною діяльністю. На питання, чи 

відіграє менеджмент тільки позитивну або 

тільки негативну роль в інноваційній діяль-

ності підприємства, в даний час немає одно-

значної відповіді. Одні вчені вважають, що 

«майже всі сучасні моделі управління ефек-

тивністю поєднуються з інноваційною діяль-

ністю». У той же час інші вважають, що 

«інновації та неефективність – це постійні 

аномалії в діяльності підприємства». 

«Менеджмент – це практична діяльність з 

управління виробництвом або комерцією і 

має на меті підвищення ефективності роботи 

і збільшення прибутку» [1]. «Менеджмент – 
це сукупність сучасних принципів, методів, 

засобів і форм управління, спрямованих на 

підвищення ефективності роботи підприємс-

тва» [2]. Менеджмент — це особливий вид 

діяльності, специфікою якого є виконання 

управлінських дій — функцій управління. З 

наведених визначень випливає, що основни-

ми цілями менеджменту є прибутковість, 

ефективність та висока продуктивність пра-

ці. Інакше кажучи, як явище, менеджмент – 



                                                           Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки) №2(42), 2020 

 

153 

 

це цілеспрямована, планомірна дія на об’єкт 

управління з боку суб’єкта управління.  

Але менеджмент у практиці супроводжу-

ється «пакетом» проблем, які гальмують 

процес розвитку вітчизняних підприємців. 

Так, наприклад, основними проблемами 

інноваційного підприємництва є: 

 – відсутність правової основи: оскільки 

відсутнє чітке розмежування (визначення) 

таких понять, як «інновації» та «інноваційна 

діяльність», нечітко окреслені критерії оцін-

ки інноваційної діяльності, недостатньо ста-

тистичних даних, відсутній моніторинг дія-

льності інноваційних підприємців, не розро-

блений механізм обєктивної оцінки іннова-

ційного підприємництва, відсутня чітка ме-

тодика визначення підприємств, які можна 

відносити до інноваційних;  

– мінімальна потреба у малому інновацій-

ному підприємництві. У зв’язку з цим підп-

риємці надають перевагу сферам, які гаран-

товано приносять прибуток, зокрема, торгів-

лі;  

– кадрова проблема. Саме зараз відбува-

ється «зміна поколінь». Досвідчені кадри 

виходять з системи інноваційного підприєм-

ництва, а у молодих не вистачає досвіду і 

навичок ведення різного роду інноваційних 

проектів; 

 – низька мотивація дослідників.  

Дослідження, за визначенням, не можуть 

давати прибуток, оскільки вони носять фун-

даментальний характер. Тільки застосування 

результатів в конкретних галузях може дава-

ти зовсім невеликий заробіток підприємцю. 

Інакше кажучи, малий бізнес ніколи не був 

зацікавлений в дослідженнях, через те, що 

вони не дають гарантованого прибутку. Як-

що ж дослідження дійсно якісне, то підпри-

ємець більш за все не знаходить коштів для 

досягнення досліджуваних результатів;  
– нестача коштів для здійснення іннова-

ційної діятельності – це одна з основних 

проблем будь-якого інноваційного підприє-

мництва, оскільки для створення дослідних 

зразків необхідна дороговартісна матеріаль-

но-технічна база.  

На думку провідних українських і зарубі-

жних вчених, інновації є результатом інтеле-

ктуальної, творчої праці. «Інновація – кінце-

вий результат творчої праці, реалізований у 

вигляді нової чи удосконаленої продукції або 

нового або удосконаленого технологічного 

процесу, використовуваного в економічному 

обороті» [3]. 

Існує певний конфлікт між інноваціями і 

управлінням, оскільки дві функції грунту-

ютьсяі на діаметрально протилежних світо-

глядах. Керівники підприємств несуть відпо-

відальність за передбачувані результати, але 

інновації за своєю суттю непередбачувані, 

оскільки є результатом творчої праці. Біль-

шість менеджерів зосереджена на поточних 

доходах від поточної реалізації продуктів і 

послуг. Менеджмент надає перевагу перед-

бачуваним результатам. 

Основу інноваційної діяльності складає 

інноваційний процес, який складається з чо-

тирьох основних етапів :  

1. Розробка нових ідей. Результат: нова 

ідея. 

2. Розробка нововведення. Результат: но-

вовведення. 

3. Виробництво. Результат: інновація.  

4. Просування. Результат: інноваційний 

продукт. 

На першому етапі інноваційного процесу 

відбувається генерація, оцінка і відбір нових 

ідей, які можуть бути запропоновані як усе-

редині підприємства, так і надходити із зов-

нішніх джерел. На другому етапі відбуваєть-

ся розробка конструкторської і технологічної 

документації на основі нових ідей. На цьому 

етапі відбувається оформлення прав на ре-

зультати інтелектуальної діяльності, новов-

ведення стає об'єктом інтелектуальної влас-

ності, тобто може бути об'єктом «купівлі-

продажу». На перших двох етапах продуку-

ється нове знання. 

У рамках інноваційного процесу під «ви-

робництвом» розуміють практичне застосу-

вання нових знань. Якщо йдеться про нові 
або вдосконалені товари, то під виробницт-

вом розуміють безпосереднє виготовлення 

цих товарів. Стадія виробництва включає не 

лише безпосереднє виготовлення нових або 

вдосконалених товарів, але і підготовку ви-

робництва, тобто виготовлення або придбан-

ня додаткового устаткування, оснащення. 

Просування інновації може здійснюватися 

як в матеріальній формі (товар, послуга), так 

і в нематеріальній формі (права на об’єкти 
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інтелектуальної власності у вигляді патентів, 

ліцензій тощо). 

Перший етап інноваційного процесу є 

найбільш творчим і креативним, тому ризик 

невдачі на цьому етапі є найбільшим. Врахо-

вуючи, що менеджмент, за визначенням, не 

готовий до сприйняття негативного резуль-

тату, до витрат, які не приносять прибуток, 

роль менеджменту на цьому етапі носитиме 

найбільш негативний характер. Менеджери 

прагнуть контролювати усі аспекти діяльно-

сті підприємства і негативно ставляться до 

рис, притаманних цьому етапу інноваційного 

процесу. 

Найважливішою умовою ефективності 

менеджменту на етапі генерації і відбору 

ідей є його компетентність. Менеджери ма-

ють бути висококваліфікованими, найбільш 

інформованими фахівцями в цій області 

знання. Дуже важливо вчасно підтримати 

нову ідею, але не менш значимо не допусти-

ти того, щоби новатори, винахідники і інно-

ваційні команди йшли по шляху, вже кимось 

пройденому. Деякі підприємства створюють 

онлайн-портали, на яких розміщуються ре-

зультати досліджень в цій області знань зі 

всього світу. Це дозволяє уникнути витрат на 

«винахід колеса». 

Генерація ідей, як правило, здійснюється 

новаторами-одинаками. Таким чином, успіх 

управління полягатиме в тому, щоби дати 

шанс і підтримати участь кожного працівни-

ка в інтелектуальній діяльності, визначивши 

його вклад навіть при негативних результа-

тах. 

На першому етапі інноваційного процесу 

«Розробка нових ідей» ефективність інтелек-

туальної діяльності новатора не залежить 

безпосередньо від величини підприємства і 

кількості ресурсів, що були надані йому для 

роботи. Іноді творчий процес краще здійс-
нюється наодинці, з обмеженими ресурсами, 

у вузькому колі однодумців. Можливо, нова-

тори, обмежені в ресурсах, є більш творчи-

ми, через те, що їм доводиться шукати спо-

соби боротьби з існуючими обмеженнями. 

На подальших етапах інноваційного про-

цесу «Розробка нововведення», «Виробницт-

во» і «Просування» основна діяльність здій-

снюється інноваційними командами і струк-

турними підрозділами підприємства. При 

цьому позитивний вплив менеджменту на 

інноваційну діяльність підприємства зроста-

тиме від етапу до етапу і досягне максимуму 

на етапі «Просування». 

Специфіка командної діяльності визнача-

ється її перевагами і недоліками. На відміну 

від традиційного менеджменту, коли взаємо-

відносини між працівниками будуються на 

жорсткому розподілі управлінських і вико-

навчих функцій, в команді вони носять пере-

важно емоційний характер і побудовані на 

принципах довірливості і співпраці. 

Основні умови, які забезпечують ство-

рення і роботу успішних команд, можна по-

ділити на дві групи: зовнішні, залежні від 

менеджменту підприємства, і внутрішні, від 

нього не залежні.  

Внутрішні чинники ефективності іннова-

ційних команд:  

1. Робота із споживачами. Працівники, що 

беруть активну участь в інноваційній діяль-

ності підприємства, повинні регулярно спіл-

куватися з клієнтами, як джерелами нових 

знань. Необхідно визнати, що клієнти мо-

жуть бути кращими суддями інновацій. 

2. Створення внутрішньокомандного ко-

дексу. Основу внутрішньокомандного кодек-

су повинні складати способи комунікації, 

координації і вирішення конфліктів між чле-

нами команди, організація розподілу внут-

рішньокомандних ролей і т. д.  

3. Можливість особистих досліджень в 

робочий час. Ефективність діяльності ко-

манди багато в чому визначається індивідуа-

льною успішністю, тому в робочому часі 

кожного члена команди необхідно виділяти 

10...15 % на проведення особистих дослі-

джень. 

4. Оптимізація чисельності членів коман-

ди. Найбільш працездатною вважається 

інноваційна команда, яка складається з 5-10 
чоловік, що обумовлено функціонально-

рольовою диференціацією.  

5. Орієнтація всіх членів команди на дося-

гнення кінцевих результатів. Вочевидь, що 

інноваційна команда створюється для досяг-

нення певної мети і орієнтація всіх членів 

команди на кінцевий результат сприяє згур-

тованості колективу, меншому опору змінам 

і, як наслідок, швидкому досягненню поста-

влених цілей. 
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Зовнішні чинники ефективності іннова-

ційних команд:  

1. Встановлення конкретних командних 

цілей. Головною ознакою команди є наяв-

ність мети. Об'єднання колективу навколо 

конкретних командних цілей зробить роботу 

інноваційної команди ефективною без тита-

нічних зусиль і надмірних матеріальних 

вкладень. 

2. Забезпеченість інноваційними ресурса-

ми. «Інноваційні ресурси – це засоби, що 

необхідні для виробництва інноваційних то-

варів і послуг, забезпечують інноваційний 

розвиток економіки підприємства і отриман-

ня у результаті економічного, соціального, 

екологічного і інших ефектів від їх реаліза-

ції» [4]. Від міри забезпеченості команди 

інноваційними ресурсами безпосередньо 

залежить її успішна діяльність. 

3. Відбір членів команди. До початку фо-

рмування команди має бути розроблена сис-

тема критеріїв і інструментів відбору. Відбір 

повинен здійснюватися на основі поглибле-

ної оцінки професійних і особистих якостей 

працівника.  

4. Усунення бар'єрів. Бар'єри на шляху 

інновацій можна поділити на структурні ба-

р'єри, технологічні бар'єри, бар'єри в області 

компетенції і культурні бар'єри. Після того, 

як керівництво систематично усуватиме ці 

бар'єри, інноваційна діяльність стане більш 

успішною. 

5. «Святкування помилок». Нині в деяких 

інноваційно-активних компаніях практику-

ється заохочення працівників, дослідження 

яких не принесли очікуваного позитивного 

результату (ця практика дістала назву «Свят-

кування помилок»). Це дозволяє винахідни-

кам, раціоналізаторам і інноваційним коман-

дам не лякатися негативних результатів своїх 

досліджень. 
6. Можливість одержання нових знань 

членами команди. Нові знання – це основа 

інноваційної діяльності, необхідна умова 

процесу генерації нових ідей. Менеджмент 

підприємства повинен забезпечити потік ак-

туальної інформації в інноваційні команди 

усіма доступними способами. 

Нині, для того, щоби бути ефективним в 

інноваційній сфері, менеджмент повинен 

перемкнутися з управління людьми на уп-

равління знаннями. Це означає, що роль ме-

неджера полягає в тому, щоби надати необ-

хідні інструменти і сформувати організаційні 

структури, щоби зробити нове знання досту-

пним для працівників підприємства. 

Нові знання – це результати інтелектуаль-

ної діяльності, які мають новизну. Нові 

знання можуть мати державний захист як 

об'єкти інтелектуальної власності. Сучасне 

підприємство повинне мати як можливість 

генерувати і залучати нові знання, так і здат-

ність втілювати нові знання в інноваційні 

продукти. У зв'язку з цим особливого зна-

чення набуває рівень практичного викорис-

тання нових знань в інноваційній діяльності 

підприємств, а особливо організаційні інно-

вації. До організаційних інновацій відносять: 

-впровадження сучасних методів корпора-

тивного управління; вдосконалення існую-

чих і створення нових методів організації 

виробництва і праці; модернізація стратегії 

підприємства; вихід на нові ринки; злиття і 

поглинання;  

-установка нових пріоритетів; розробка 

дорожньої карти інноваційної діяльності; 

підбір «правильного» персоналу, здатного 

брати активну участь в інноваційній діяльно-

сті підприємства; створення нових систем 

виміру успішності інтелектуальної діяльнос-

ті працівників підприємства; гнучкість від-

носно ресурсів, призначених для інновацій-

ної діяльності; створення атмосфери творчо-

сті на підприємстві; різноманітність ціннос-

тей і заохочення викликів. 

На нашу думку, в організаціях повинні 

статися певні зміни для створення середо-

вища, сприятливого для розробки і викорис-

тання інновацій. 

Висновки. Таким чином, роль менеджера 

в інноваційній діяльності є подвійною. Для 

підлеглих роль менеджера повинна полягати 
в підтримці і стимулюванні інтелектуальної 

діяльності працівників. Стосовно вищого 

керівництва роль менеджера – бути захисни-

ком інновацій. Отже, менеджер повинен 

створити оптимальне внутрішнє середовище 

для інновацій, а потім захистити її від зовні-

шніх сил, які спробують їй протистояти. За-

хищати інновації буде значно легше, якщо 

інновації відповідають цілям і завданням 

розвитку підприємства. 
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