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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ              

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Визначено основні складові, які значно впливають на формування та  

розвиток інноваційної культури підприємств. Обґрунтовано найбільш 

важливі механізми управління інноваційною культурою підприємств. 

Визначено головні аспекти, які сприяють впровадженню інноваційної 
культури вітчизняними управлінцями як ефективного методу        

управління. 

 

Определены основные составляющие, которые значительно влияют на 

формирование и развитие инновационной культуры предприятий. Обо-

снованы наиболее важные механизмы управления инновационной куль-

турой предприятий. Определены основные аспекты, которые способст-

вуют внедрению инновационной культуры отечественных управленцев 

как эффективного метода управления. 

 

The main components that affect the formation and development of 

innovation culture are considered.  The most important mechanisms of 

innovative enterprise culture in Ukraine is proved.  The key aspects that 

contribute to the implementation of the national innovation managers as an 

effective method of control are identified. 

 

Сучасні українські управлінці  виявляють значний  інтерес до питань 
формування інноваційної культури  підприємств як інструменту, що може за-
безпечити появу переваг, необхідних для успішної конкуренції на внутріш-

ньому і зовнішньому ринках. В умовах сьогодення комерційний успіх підп-

риємств залежить насамперед від здатності менеджменту забезпечити необ-

хідні умови для розвитку та ефективного впровадження новацій.  За цих умов 
виникає потреба дослідження питань формування інноваційної культури, що 

надає нові можливості розвитку і удосконалення діяльності сучасних підпри-

ємств. 
Проблемами інноваційної діяльності України займалися багато віт-

чизняних вчених, серед них Бажал Ю., Гриньов А., Пушкар О., Денисе-            
ко М., Мазур А., Новікова О., Онікієнко В., Крупка М., Туган-Барановсь-            
кий М., Федулова Л. та інші. Також значний внесок у вивчення проблем ін-

новаційної діяльності внесли закордонні учені: Друкер П., Санто Б., Твисс Б., 

Шумпетер Й., Томсон В. та інші. 
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Існують різні підходи сучасних науковців до визначення поняття “іннова-
ційна культура”. Розрізняють: культурологічний, соціально-психологічний, 

інтелектуальний та економічний підходи. 

Узагальнення опублікованих за даною проблематикою робіт дозволяє 
зробити висновок про те, що існуючі підходи до вирішення задач покращен-

ня інноваційної діяльності підприємств потрібно значно вдосконалювати в 
прикладних аспектах.  
Зміни в економіці України вимагають здійснення системних досліджень 

по визначенню механізмів формування інноваційного потенціалу підпри-

ємств та впровадження інноваційної культури з метою забезпечення конку-
рентоспроможності країни. 

Основними чинниками, які перешкоджають впровадженню управлінських 

інновацій на підприємствах,  які зазначаються в дослідженнях авторів, є:  
-         відсутність в достатньому обсязі фінансових можливостей для форму-
вання управлінського потенціалу;  
-         недостатня кваліфікація управлінського персоналу;  

-         відсутність інформації про ефективні нововведення у сфері управління 
та можливості одержати кваліфіковану допомогу і консультації. 
При цьому потребують більш детального вивчення питання ефективного 

функціонування та якісного залучення в роботу підприємств механізмів 
управління інноваційною культурою. 

Саме тому методикою нашого дослідження є визначення основних 

складових, які значно впливають на формування та розвиток інноваційної ку-
льтури підприємств, головних аспектів, які сприяють ефективному впрова-
дженню інноваційної культури. 

Ефективність інноваційної діяльності в значній мірі визначається ефекти-

вністю процесів, пов’язаних з генерацією новацій, наявності зворотного 

зв’язку з цих питань, мотивацією співробітників, балансом між наявністю ін-

новаційних ідей та їх втіленням в реальні інноваційні проекти тощо.  

Постановка завдання. Оскільки в основі кожної інновації закладена ідея, 
а головним генератором ідей є працівники, істотно, що одним з головних пи-

тань інноваційної культури на підприємстві є впровадження ефективних під-

ході і методів управління. 
Систематичний інноваційний процес полягає у цілеспрямованому і орга-

нізованому пошуку змін і в систематичному аналізі цих змін як джерела соці-
альних і економічних нововведень. 
Для того, щоб вести систематичну інноваційну діяльність на підприємст-

ві, потрібно мати значну базу корпоративних знань, великий потенціал спів-
робітників і ефективну систему управління людьми. Тільки тоді інноваційна 
діяльність буде процесом, кінцевим результатом якої буде інновація, впрова-
джена в діяльність підприємства, адаптована  з визначеною  економічною, 

науково-технічною та соціальною цінністю.  
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Саме тому ця проблематика і стала завданнями нашого дослідження. 
Результати нашого дослідження виявляють залежність стилю управлін-

ня і існуванням ефективної інноваційної діяльності на підприємстві. Керівник 
підприємства має бути не тільки менеджером, організатором, але й таким лі-
дером, який може через розвиток своїх підлеглих надихати їх на плідну інно-

ваційну працю, забезпечуючи при цьому всі необхідні організаційні процеси, 

які є підґрунтям реалізації інноваційних проектів. Домінуючим повинен ста-
ти шлях розвитку, що ґрунтується на використанні стратегії нарощування ін-

новаційного потенціалу. 
Досліджуючи категорію «інноваційний потенціал», слід відзначити, що це 

характеристика підприємства, яка відображає забезпеченість підприємства 
науковими кадрами і висококваліфікованими спеціалістами, сприйняття ін-

новацій зовні і можливість реалізації нововведень у виробництві або органі-
заційній структурі, ринковий потенціал, що влаштовує власника виробництва 
[3]. 

Інноваційний потенціал підприємства – комплексна категорія, яка харак-
теризує ефективністю впровадження на підприємстві інновацій, їх розробку, 
готовність співробітників до змін. Це важливий інформаційний ресурс в про-

цесі управління діяльності на підприємстві. 
Виходячи з практичного досвіду, зрозуміло, що найважливішим чинником  

є ресурс управління, тобто здатність управлінської ланки оперативно прий-

мати рішення, визначати ефективні стратегічні  інноваційні цілі, цінності , а 
також ефективно координувати виконання інноваційних проектів, створюю-

чи команду людей з різним рівнем кваліфікації, освіти, досвіду, орієнтованих 

як на творчість, так і на розроблення і впровадження нових ідей. На нашу ду-
мку, саме ці складові є основою інноваційної діяльності підприємства і відсу-
тність результативності відповідних складових робить інноваційну діяльність 
неефективною. 

Висновки: 

1. Результати підприємств вказують на об'єктивну потребу акцен-

тувати на  ефективне управління  людськими ресурсами  підпри-

ємства з метою досягнення ефективності інноваційної діяльнос-
ті. 

2. Формування ефективного механізму реалізації інноваційного по-

тенціалу підприємств неможливо без ефективної управлінської 
діяльності, спрямованої на розвиток співробітників. 

3. Інноваційні процеси охоплюють майже всі бізнес – процеси під-

приємства, ефективність яким насамперед визначається якістю 

та здатністю співробітників до інновацій та готовності до змін. 

4. Виявлено залежність стилю управління і існуванням ефективної 
інноваційної діяльності на підприємстві.  
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5. Керівник має бути не тільки менеджером, але лідером, який мо-

же через розвиток своїх підлеглих надихати їх на плідну іннова-
ційну працю. 
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