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ПІСЛЯМОВА 
 
Перше десятиріччя ХХІ ст. вказує на зміну змісту інновацій, 

особливо в частині реалізації попиту на інновації в умовах відкритості 
й віртуальності ринків, що прискорює процес формування техно-
логічної інфраструктури й вимагає перегляду організаційно-інституційного 
механізму господарюючих систем. Особливо актуальною для країн у 
посткризовий період стає проблема інновацій в контексті того, як 
конвертувати знання про технології, ринки і т.ін. в соціальне та 
фінансове багатство.  

Дослідження показали, що хоча інноваціний фактор як один із 
провідних у забезпеченні конкурентоспроможності України визнано 
на всіх щаблях суспільства, багато аспектів реалізації цього положення 
(особливо в частині врахування інтересів регіонів) слабко опрацьовані 
як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Сьогоднішній етап 
характеризується розумінням актуальності задач інноваційного 
зростання регіонів практично усіма базовими структурами українського 
суспільства, але реальна інноваційна діяльність усе ще носить 
фрагментарний характер і не стала масштабним явищем. 

Ефективний розвиток будь-якого суб’єкта господарюючої системи 
пов’язаний з наявністю не тільки ринкового, фінансового, виробничого, 
кадрового, інноваційного й інших потенціалів, але й організаційного 
потенціалу. Актуальність питання щодо зазначеного потенціалу виникає 
щоразу, коли говорять про здійснення нових стратегій і про вихід на 
нові ринки, про готовність до упровадження нововведень у різних 
сферах діяльності, що в свою чергу викликане необхідністю адаптації 
системи управління до нових умов діяльності.  

Основу організаційного потенціалу складає організаційний ресурс 
її керівників – функція повноважень, влади, лідерських якостей, 
використовуваного стилю управління та ціннісних установок. Сукупний 
організаційний ресурс у загальному випадку може представляти 
інтегровану суму ресурсів керівництва (для досягнення цілей організації). 
В умовах розбудови економіки знань важливо визначити такий 
взаємозв’язок, де метою формування та реалізації організаційного 
ресурсу й організаційного потенціалу є організаційний капітал.  
Глобалізаційні виклики вимагають використання знаннєвого потенціалу як 
фактора конкурентоспроможності країни, її господарства й, відповідно, 
економічної системи. З цих позицій знання можна кваліфікувати як 
організаційний ресурс, що проявляється в наявності процесу  
управління знаннями в організаціях, їх організаційними формами 
керування, механізмами і структурою керування, механізмами формування 
й розвитку інтелекту, відповідними алгоритмами прийняття інтелектуального 
управлінського рішення. 
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Результати емпіричних досліджень також вказують на те, що 
заходи політики, зокрема спрямовані на забезпечення відкритості 
торгівлі, макроекономічну стабілізацію і на управління обмінним 
курсом, самі по собі, поза зв’язком з якістю національних інститутів, 
не здійснюють якого-небудь незалежного впливу на показники 
довгострокового економічного зростання. Посилення акценту на ролі 
інститутів покладено і в основу так званого «розширеного Вашингтонського 
консенсусу». Однак у цих дослідженнях і відповідних публікаціях не 
зовсім чітко визначається роль організаційного ресурсу в забезпеченні 
взаємозв’язку НІС та інноваційної політики.  

В умовах української дійсності стратегічним завданням постає 
посилення уваги усіх рівнів управління економічною системою до 
процесу упровадження організаційних інновацій, оскільки саме 
відсутність сучасних методів організації інноваційної діяльності,  
адекватних викликам зовнішнього середовища організаційних структур, 
організаційних навичок в інноваційній сфері, на наше переконання, 
негативно впливає на динаміку реалізації державної інноваційної політики і 
таким чином гальмує інноваційний розвиток економіки.  

Упровадження технологій управління, адекватних умовам розбудови 
економіки знань, сприятиме перетворенню знання на завершений 
продукт з високою споживчою вартістю. Створюване при цьому 
інтерактивне середовище спілкування підвищує креативну здатність 
генерації нових знань, що одразу потрапляють до корпоративної 
пам’яті для подальшого використання. За допомогою системи  
управління знаннями підприємство спроможне перетворитися на 
організацію, що самонавчається. Вдосконалення процесу трансферу 
знань та побудова організаційної структури, адекватної принципам 
самонавчання, підвищить коефіцієнт охоплення повноважень за функціями 
менеджменту і знизить коефіцієнт дублювання управлінських робіт та 
коефіцієнт концентрації зазначених робіт у межах функцій управління, 
збільшить результативність роботи та швидкість прийняття рішень. 

В умовах переходу до інноваційної економіки організаційні зміни 
виступають як узагальнена характеристика процесу використання 
організаційних факторів розвитку та підвищення економічної ефективності 
виробництва та ступеня інноваційності підприємства. Тому постає 
завдання удосконалення існуючих та застосування нових методів і 
форм організації інноваційного процесу, елементів господарського 
механізму в усіх ланках управління економікою підприємства. Однією 
із таких форм організації може бути організаційна платформа, що 
методологічно являє собою проект із реалізації конкретної схеми 
взаємодії, при цьому вона вміщує тільки конкретні функції для одного 
із суб’єктів взаємодії.   


