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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

На сьогодні глобальні економічні системи досягли такого рівня розвитку,
коли особливу роль набувають наукові і технологічні знання, інновації. Таку еконо-
міку називають інноваційною, або економікою суспільства, заснованою на
«знаннях, інноваціях, на доброзичливому сприйнятті нових ідей, систем і техноло-
гій, на готовності їх практичної реалізації в різних сферах людської діяльності» [1]. 
У загальному розумінні, інноваційною економікою з позицій інституціоналізму
вважають «економіку з високим рівнем знань та високим духовно-моральним
наповненням, в якій суб’єкти господарства та галузі розвиваються з допомогою
генерації інноваторами інновацій, які трансформувалися з наукових та фунда-
ментальних розробок з метою отримання надприбутків» [2]. Отже, в умовах
інноваційної економіки розвиток суб’єктів господарювання набуває нового змісту,
що потребує ґрунтовних наукових досліджень з метою розробки дієвих механізмів
управління підприємством.
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Дослідження наукових джерел, аналіз та узагальнення різних точок зору
науковців, що досліджували сутність дефініції «управління розвитком», показало,
що не існує єдиного загальновизнаного трактування цієї економічної категорії.
Різноманітні тлумачення терміну «управління розвитком» визначають його як
процес, підсистему, цілеспрямований вплив, тому найбільш ґрунтовним можна
вважати наступне визначення: «управління розвитком – це процес, спрямований на
вдосконалення основних видів діяльності: виробничої, фінансової, інвестиційної,
що в результаті підвищить конкурентоспроможність підприємства та зумовить
довгостроковий успіх компанії на ринку за допомогою впровадження у діяльність
необхідних процедур та методів» [3]. 

В умовах інноваційної економіки розвиток підприємств набуває екстенсив-
ного характеру, так як представляє собою кількісні, якісні та структурні зміни
у часі та просторі, що відбуваються у наслідок інноваційних процесів на підприєм-
стві, отже вимагає вдосконалення існуючих механізмів управління з метою під-
вищення рівнів реалізації потенціалу та конкурентоспроможності підприємства.
Успіх запровадження та реалізації заходів, направлених на вдосконалення системи
управління розвитком підприємства залежить від сукупності факторів, одним із
яких є готовність персоналу до цих процесів. Саме працівники підприємства беруть
пряму участь в процесах розвитку, що полягає в ініціації інноваційних ново-
введень, виборі напрямків розвитку, впровадженні відповідних управлінських
рішень тощо. Крім того, інноваційні нововведення можуть пропонувати не тільки
науково-дослідницькі інституції, а й висококваліфіковані працівники підприємства,
що мають певну науково-теоретичну підготовку та професійний досвід.

Отже, розвиток підприємств на основі інноваційних процесів потребує
створення сприятливих умов для максимальної реалізації трудового потенціалу,
перш за все за рахунок підвищення кваліфікації персоналу та впровадження
дієвих механізмів його мотивації. При цьому найбільш складним та важливим
завданням є взаємоузгодження цілей розвитку підприємства із індивідуальними
цілями працівників задля максимізації ефективності господарської діяльності.

У загальному визначенні під мотивацією розуміють рушійні сили, які
направлені на спонукання людини до здійснення певних цілеспрямованих дій
Мотиваційні механізми дозволяють підвищувати зацікавленість персоналу у до-
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сягненні максимальної економічної і соціальної ефективності діяльності підприєм-
ства. Система мотивації управлінського персоналу, який приймає участь у процесі
управління розвитком підприємства, повинна мати специфічні відмінності від
загальної системи мотивації працівників виробничих підприємств. Така система
повинна «вимірювати результати роботи людини, оцінювати її на відповідність
заданим критеріям, формувати інформацію для прийняття рішень про надання
працівнику винагород у матеріальній і нематеріальній формах» [7]. Систему мо-
тивації управлінців та фахівців, основним видом діяльності яких є управління
розвитком, доцільно формувати у шість етапів: 1) визначення виду інтелектуальної
праці (репродуктивна, алгоритмічна, творча); 2) встановлення груп працівників,
їх потреб і мотивів; 3) формування комплексу стимулів, визначення та розрахунок
показників ефективності діяльності персоналу; 5) формування матриці стимулю-
вання; 6) обґрунтування джерел фінансування. При такому підході впроваджується
система диференціації стимулів для різних груп фахівців, що враховує особливості
їх діяльності, при цьому зростає дієвість мотиваційних механізмів, а це в свою
чергу має сприяти формуванню нового типу мислення управлінців, яке
носитиме інноваційний характер. Отже, удосконалення управління розвитком
на основі запропонованих заходів дозволить розв’язати проблеми опору персоналу
інноваційним змінам, зменшити терміні пошуку, обґрунтування, запровадження
інновацій, підвищити в цілому ефективність процесу розвитку підприємства.
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