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Черноіванова Г. С. Науково-методичний підхід до управління інноваційною працею на підприємстві
Метою дослідження є обґрунтування науково-методичного підходу до управління інноваційною працею на підприємстві. Інноваційна праця як 
складова інноваційної діяльності розглядається як одна з важливих передумов забезпечення економічного зростання й одержання конкурент-
них переваг. Методологію управління інноваційною працею як динамічною складовою пропонується розглядати на основі комплексного підходу. 
Теоретичний базис управління підприємством, орієнтованим на інновації, спирається на сучасне розуміння сутності управління інноваційною 
працею як системи, яка потребує обґрунтування принципів та функцій управління на основі розуміння нового характеру інноваційної праці й 
особливостей сучасного етапу розвитку економічної системи. Обґрунтовано взаємозв’язок етапів життєвого циклу та типів організаційних 
структур, які можуть найбільш ефективно працювати на цих етапах. Слід зазначити, що на таких етапах, як наукові дослідження та конструк-
торські розробки, придбання інновацій – кращими, переважними оргструктурами є лінійна, функціональна, лінійно-функціональна. У результаті 
узагальнення було зроблено висновок, що на всіх стадіях життєвого циклу найкращими є такі оргструктури: матрична, проєктна, дивізійна. Для 
забезпечення максимально ефективного управління інноваціями на підприємстві сформовано науково-методичні положення щодо управління 
інноваційною працею, в основу якого покладено комплексний підхід, який є інтеграцією процесного, функціонального, системного, ситуаційного 
та стратегічного підходів до управління. Методичні положення цього підходу розроблені з урахуванням побудови організаційних структур і їх-
ньою сприйнятливістю до різних видів інновацій. Використання комплексного підходу сприяє обґрунтуванню набору організаційних структур для 
різних етапів життєвого циклу інновацій і вибору адекватних методів оцінки ефективності інноваційної праці.
Ключові слова: інноваційна праця, управління інноваційною працею, інновація, організаційна структура, функції управління.
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Chernoivanova H. S. The Scientific and Methodological Approach to the Management of Innovative Labor at the Enterprise
The purpose of the study is to substantiate the scientific and methodological approach to the management of innovative labor in the enterprise. Innovative 
labor as a component of innovation activity is considered as one of the important prerequisites for ensuring economic growth and obtaining competitive advan-
tages. The methodology of management of innovative labor as a dynamic component is proposed to be considered on the basis of an integrated approach. The 
theoretical basis of enterprise management, focused on innovation, is based on a modern understanding of the essence of innovation labor management as a 
system that requires the substantiation of the principles and functions of management based on an understanding of the new nature of innovative labor and the 
features of the modern stage of economic system development. The relationship between the stages of the life cycle and the types of organizational structures 
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that can most effectively provide labor at these stages are substantiated. It should be noted that at such stages as scientific research, design developments, 
and the acquisition of innovations – the best, preferred organizational structures are linear, functional, and linear-functional. As result of the generalization, 
it is concluded that at all stages of the life cycle, the best possible are the following organizational structures: matrix, project, divisional. To ensure the most 
effective management of innovations at the enterprise, scientific and methodological provisions for the management of innovative labor are formed, based 
on an integrated approach, which represents an integration of the process, functional, systemic, situational and strategic approaches to management. The 
methodological provisions of this approach are developed taking into account the construction of organizational structures and their susceptibility to various 
types of innovations. The use of an integrated approach facilitates the substantiation of a set of organizational structures for different stages of the life cycle of 
innovation and the choice of adequate methods for assessing the efficiency of innovative labor.
Keywords: innovative labor, management of innovative labor, innovation, organizational structure, management functions.
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Успішне функціонування підприємств у високо-
ефективній і високоінтелектуальній економіці 
неможливе без інноваційної діяльності, якість 

якої залежить від формування та використання ін-
новаційно спрямованого персоналу. Безумовно, люд-
ський капітал є найважливішим ресурсом у забезпе-
ченні інноваційної діяльності на підприємстві, гене-
ратором інноваційної праці та гарантом забезпечення 
конкурентоспроможності й ефективності розвитку 
економіки. Отже, ефективність управління людським 
капіталом сприяє не лише ефективному його нагро-
мадженню, але й відтворенню шляхом стимулюван-
ня та розвитку інноваційної праці. Усе це свідчить 
про необхідність розробки комплексного підходу до 
управління інноваційною працею на підприємстві.

 Теоретичні та методологічні аспекти управлін-
ня інноваційною діяльністю та інноваційною працею 
на сучасному підприємстві знайшли відображення в 
роботах багатьох вітчизняних і закордонних учених, 
серед яких: Турило А. А., Ілляшенко С. М., Єрмошен-
ко М. М., Ганущак-Єфіменко Л. М., Колот А. М., Нова-
ківський І. І., Друкер П. та ін. Однак єдиної точки зору 
щодо змісту цих економічних категорій досі немає.

 Так, Турило А. А. [11] досить ґрунтовано роз-
глядає управління інноваціями з визначенням оцінки 
та планування ефективності підприємства. Нова-
ківський І. І. [8] підкреслює, що управління сучас-
ним підприємством необхідно розглядати в умовах 
становлення інформаційного суспільства. Ілляшен- 
ко С. М. [5; 9] розглядає тільки концептуальні заса-
ди управління інноваціями підприємства. Єрмошен-
ко М. М., Ганущак-Єфіменко Л. М. [4] включають 
до механізму управління інноваціями обґрунтовані 
принципи, методи й організаційні оргструктури. Але 
автори, на жаль, залишають поза увагою категорію 
«управління інноваційною працею на підприємстві».

У всіх цих роботах не визначено підходу до 
управління інноваційною працею на підприємстві, 
що свідчить про актуальність розробки методичного 
підходу до управління інноваційною працею на під-
приємстві.

Метою дослідження є обґрунтування науково-
методичного підходу до управління інноваційною 
працею на підприємстві.

Основні положення запропонованого науко-
во-методичного підходу до управління інно-
ваційною працею засновані на сучасній пара-

дигмі управління, яка передбачає цілісність, систем-
ність, взаємодію і самоорганізацію елементів систе-
ми, а також використання управлінської методології 
для досягнення необхідного рівня її організації.

Сутність запропонованого науково-методич-
ного підходу до управління інноваційною працею на 
підприємстві зводиться до такого.

Положення 1. Інноваційна праця як складо-
ва інноваційної діяльності розглядається як одна 
з важливих передумов забезпечення економічно-
го зростання й одержання конкурентних переваг. 
Об’єктивна необхідність посилення інноваційного 
характеру виробничої діяльності в період трансфор-
маційних процесів обумовлює особливу значущість 
проблеми активізації інноваційної складової підпри-
ємства, насиченості процесу управління, змісту інно-
ваційної праці, її наповнення новими компонентами. 
У дефініцію «інноваційна складова» включаємо спо-
лучення інновацій та інноваційної праці, яка набуває 
нових властивостей у сучасних умовах.

Слід погодитися з Колотом А. М. і Герасимен-
ко О. О., які у статті [7] дуже докладно проаналізу-
вали вплив сучасної економічної парадигми на зміст 
та особливості праці в цілому, виділивши окремо 
зміни в характері та змісті інноваційної праці. Так,  
у [7, с. 10] зазначено, що «в новій економіці та постін-
дустріальному суспільстві розвиваються компанії не 
самі собою, а цьому сприяє насамперед креативний 
потенціал компанії, її персонал, трудова діяльність 
якого усе більше пов’язана з інноваційною працею».

Упродовж останнього сторіччя економічна па-
радигма епохи індустріального розвитку стверджу-
вала, що основними рушійними силами є праця та ка-
пітал. Спираючись на результати дослідження Гера-
сименко О. О. [1] та Колота А. М. [6], вчені трактують 
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сучасний етап розвитку як «економіку розвитку», 
або «економіку знань», в умовах якого провідними 
рушійними силами розвитку є інноваційна праця та 
інтелектуальний капітал.

У роботі [7, с. 14] ці ж автори зазначають:  
«В умовах становлення нової економіки зі знаннєвою 
та інформаційною домінантами кожна складова про-
цесу праці стає інтелектуально насиченою. У предме-
тах та знаряддях праці, в технологіях діяльності зна-
ходять втілення продуктові та технологічні інновації 
як результат уречевленої інноваційної праці». Саме 
тому можна констатувати, що інноваційна праця за-
знає докорінних змін у своїх елементах, змісті, наси-
ченості.

П. Друкер писав, що «...центр тяжіння… швид-
ко зміщується від ручної праці до праці інновацій-
ної, до працівників знань, тобто до тих, хто створює 
нове знання й активно його використовує» [3, с. 10]. 
Отже, вищезазначене дозволяє погодитись з тим, що 
для інноваційної праці «…характерна висока частка 
знаннєвої, інтелектуальної, творчої компоненти, яка 
здатна задовольнити суспільні потреби з більшим ко-
рисним ефектом» [7, с. 17].

У процесі організації необхідно враховувати 
сутність інноваційної праці. У цей час існують 
різні підходи до трактування дефініції «інно-

ваційна праця». Під інноваційною працею ми розумі-
ємо специфічну форму трудової діяльності творчого 
змісту, в процесі якої працівники знаходяться в по-
стійному науковому пошуку нових рішень, підходів 
до вирішення наявних проблем, результатом чого 
є творчий доробок, який матеріалізує в собі творчі 
ідеї на всіх етапах життєвого циклу, що втілюються 
у створенні нової техніки, технології, продукції, по-
слуг; поширенні номенклатури; поліпшенні якості 
продукції; удосконалення технології; методів управ-
ління тощо. 

Інновації пов’язані з інтелектуальною працею. 
Інноваційна діяльність, на відміну від інших видів ді-
яльності, має свої особливості. Розробка інновацій 
завжди пов’язана з високим ризиком і вимагає вели-
ких витрат. У зв’язку з цим необхідна наявність висо-
кокваліфікованих кадрів, які зможуть більш ретельно 
прогнозувати та здійснювати інноваційну діяльність 
на різних етапах розробки інновацій. 

Інноваційна праця має свої особливості: 
1. Неможливо заздалегідь визначити її резуль-

тат, проте він повинен завжди мати матері-
альну форму. 

2. Невизначеність і ризик.
3. Унікальність.
4. Поєднання розумової та фізичної праці.
5. Новизна й оригінальність виконуваних робіт.
6. Індивідуальний, творчий характер.
7. Результатом або продуктом праці є «нові знан-

ня, наукова інформація».

8. Складність і трудомісткість виконуваних ро-
біт.

9. Потребує висококваліфікованого персоналу.
10. Складність вимірювання праці.
11. Потребує певних здібностей (особистісні 

якості, інтенсивність мислення, тривале розу-
мове напруження, глибокі наукові знання).

12. Предметом праці здебільшого виступають ко-
лишні, раніше накопичені знання.

Таким чином, інноваційна праця в сучасних 
умовах набуває нових властивостей, охоплю-
ючи різні види діяльності, які, своєю чергою, 

набувають креативного (творчого) характеру. 
Положення 2. Теоретичний базис управління 

підприємством, орієнтованим на інновації, спирається 
на сучасне розуміння сутності управління інновацій-
ною працею як системи, яка потребує обґрунтування 
принципів і функцій управління на основі розуміння 
нового характеру інноваційної праці й особливостей 
сучасного етапу розвитку економічної системи.

 Ефективне управління підприємством на базі 
інноваційного підходу передбачає детальний пе-
регляд наявних визначень категорій «інновація», 
«управління», а також вироблення специфічних під-
ходів і принципів управління. Для цього було уточ-
нено формулювання понять «інноваційна праця», 
«організаційно-економічне забезпечення управлін-
ня інноваційною складовою підприємства» та про-
аналізовано загальноприйняті підходи та принципи 
управління; виділено підходи та принципи, які без-
посередньо впливають на розвиток підприємства на 
основі інновацій. Управління підприємством на базі 
інноваційного характеру його розвитку вимагає розу-
міння його особливостей, формування специфічних 
підходів і принципів.

Під організаційно-економічним забезпеченням 
розуміємо сукупність організаційних та економічних 
методів, процесів та інструментів управління, яка 
розглядається в комплексі як система формування 
забезпечення та включає розробку функціональних 
підсистем для своєчасної реакції на зміни зовнішньо-
го та внутрішнього середовища з метою підвищення 
ефективності управління інноваціями та інновацій-
ною працею відповідно до встановлених цілей.

Положення 3. При побудові системи управлін-
ня інноваційною працею доцільне використання ком-
бінації підходів: функціонального, процесного, ситуа-
ційного, системного та стратегічного. 

Методологію управління інноваційною працею 
як динамічну складову пропонується розглядати на 
основі комплексного підходу, включаючи підсистеми 
організаційного, економічного, ресурсного, інформа-
ційного та функціонального забезпечення, а також 
процесний підхід для організації всіх потоків системи.

Оскільки методологія управління підприєм-
ством, що орієнтоване на інновації, спирається на 
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сучасне розуміння сутності управління як системи, 
було обґрунтовано підходи управління інноваційною 
працею.

Встановлено, що для управління інноваційною 
працею потрібно використовувати як загальні прин-
ципи управління: системності, цілеспрямованості, 
системності, цілісності, альтернативності, ієрархіч-
ності, динамічності, планомірності, так і специфічні 
принципи управління: комплексності, гнучкого реа-
гування, обґрунтованого ризику на всіх етапах жит-
тєвого циклу інновацій, структурності, орієнтації пе-
реважно на інновації. 

Положення 4. Управління інноваційною пра-
цею пропонується реалізовувати на основі виконан-
ня сукупності функцій. До функцій управління ін-
новаційною працею варто віднести загальні функції 
управління, такі як планування, організація, мотива-
ція, контроль, регулювання.

Положення 5. Організаційне забезпечення 
управління інноваційною працею потребує врахуван-
ня характеристики сучасних організаційних структур 
та їхньої сприятливості до інновацій. Типи організа-
ційних структур управління, їх переваги та недоліки 
певною мірою висвітлені в літературі та наукових 
дослідженнях [4; 10; 13]. Проаналізувавши наявні 
переваги та недоліки кожної оргструктури, було уза-
гальнено перелік якісних характеристик діючих орг-
структур.

У цей час в економічній літературі відсутня ар-
гументована характеристика видів оргструк-
тур та їх сприйнятливість до інновацій. Тому 

було обґрунтовано класифікацію видів оргструктур 
за такими критеріями, як: гнучкість; рівень управлін-
ня; комбінування; взаємодія між підрозділами під-
приємства; взаємодія всередині та із середовищем; 
тип і вид виробництва; реакція організації на певний 
фактор оточення (певний фактор оточення; характер 
зв’язків між елементами; наявність перевершеного 
виду оргзв’язків); впровадження, реалізація та по-
ширення інноваційних проєктів; цільова установка, 
на основі чого узагальнені характеристики діючих 
оргструктур, що дозволяє визначити інноваційну 
сприятливість оргструктури до типів інновацій, які 
існують на підприємстві (наприклад, проєктна та 
матрична – для революційних, базових, модифіка-
ційних, складних інновацій; лінійно-функціональна –  
для псевдо- та ординарних інновацій).

Підхід до обґрунтування вибору організацій-
них структур інноваційно-орієнтованих підприємств 
складається з: 
 урахування стадій життєвого циклу та типів 

інновацій, які існують на підприємстві; 
 визначення інноваційної сприятливості 

структури до саме цих типів інновацій;
 обґрунтування доцільності використання різ-

них типів організаційних структур за етапами 

та стадіями інноваційного процесу на підпри-
ємстві;

 побудова самої процедури трансформації на-
явної організаційної структури. 

Аналіз робіт [4; 10; 13] дозволив обґрунтувати 
взаємозв’язок етапів життєвого циклу і типи органі-
заційних структур, які можуть найбільш ефективно 
працювати на цих етапах. Слід зазначити, що на та-
ких етапах, як: 1 – наукові дослідження та конструк-
торські розробки, 2 – придбання інновацій кращими, 
переважними оргструктурами є лінійна, функціо-
нальна, лінійно-функціональна.

Однак необхідно підкреслити, що перший етап 
може також здійснити матрична оргструкту-
ра. Освоєння нових виробів у стислі терміни 

може також підтримати матрична оргструктура, ди-
візійна оргструктура – всі стадії від створення до ви-
користання. Проєктна оргструктура може здійснити 
освоєння технічно складного нового продукту та ре-
алізацію інновацій (у рамках лінійної, лінійно-функці-
ональної структур). Реалізацію інновацій може також 
підтримати функціональна оргструктура, а можли-
вість незначної зміни технологій – лінійно-функціо-
нальна структура. Розробку інноваційного проєкту 
можуть здійснити всі оргструктури, крім функціо-
нальної. У результаті узагальнення було зроблено ви-
сновок, що на всіх стадіях життєвого циклу найкращи-
ми є такі оргструктури: матрична, проєктна, дивізійна.

Положення 6. Для оцінки ефективності управ-
ління інноваційною працею як частини інноваційної 
сфери необхідний комплексний підхід, який базуєть-
ся на застосуванні кількісних і якісних методів роз-
рахунку та включає перелік критеріїв [14].

Можна погодитися з Гончаровою О. В. і Дуй-
сековою З. Г., які запропонували перелік критеріїв 
ефективності для просування науково-технічних 
розробок. До них автори включають [2]:
 інноваційний потенціал підприємства;
 рівень інноваційної активності;
 питому вагу інноваційної продукції в загаль-

ному обсязі;
 вплив інновацій на результати діяльності під-

приємства;
 вплив інновацій на використання виробничих 

ресурсів;
  показник інноваційної сприйнятливості пер-

соналу підприємства;
 ступінь технічної оснащеності та використан-

ня виробничих потужностей;
 рівень маркетингових комунікацій;
 показники ефективності використання об-

ладнання;
 створення малих інноваційних підприємств;
 можливість проведення маркетингових до-

сліджень;
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 наявність ресурсів, необхідних для здійснен-
ня інновацій;

 ступінь впливу факторів зовнішнього серед-
овища і наявність загроз.

Але, на наш погляд, доцільно було визначити 
ознаки цих критеріїв. Наприклад, виробничі критерії, 
маркетингові критерії тощо.

Федоренко В. Г., Федулова Л. І., Сотнікова О. В.  
також для оцінки ефективності інноваційної діяль-
ності використовують експертний метод оцінки. 
Автори підкреслюють, що експерти повинні давати 
чітко обґрунтовані відповіді, які мають бути підтвер-
джені відповідними документами.

Сотнікова О. В., Федоренко В. Г. також пропо-
нують проводити комплексну оцінку ефективності 
інноваційної діяльності за допомогою експертів. Екс-
перти повинні проходити «спеціальну підготовку по 
застосуванню методичних підходів» [12, c. 247]. Екс-
пертами повинні бути фахівці «з маркетингу, інтелек-
туальної власності, науки і техніки, що мають досвід з 
реальними проєктами» [12].

На наш погляд, до критеріїв оцінки ефектив-
ності управління інноваційною працею підприємства 
слід віднести такі кількісні показники: чистий дис-
контований дохід (NPV); індекс прибутковості (PI); 
внутрішня норма рентабельності (прибутковості) 
(IRR); термін окупності (DPP); модифікована ставка 
рентабельності (MIRR) і коефіцієнт ефективності ін-
вестицій (АRR), а також некількісні методи розрахун-
ку – експертний метод.

ВИСНОВКИ
Для забезпечення максимально ефективного 

управління інноваціями на підприємстві сформова-
но науково-методичні положення щодо управлін-
ня інноваційною працею, в основу якого покладено 
комплексний підхід, який є інтеграцією процесного, 
функціонального, системного, ситуаційного та стра-
тегічного підходів управління. Методичні положення 
цього підходу розроблені з урахуванням побудови 
організаційних структур і їхньою сприйнятливістю 
до різних видів інновацій.

Використання комплексного підходу сприяє 
обґрунтуванню набору організаційних структур для 
різних етапів життєвого циклу інновацій і вибору 
адекватних методів оцінки ефективності інновацій-
ної праці.                     
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