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СТАН і ПЕРСПЕКТИВИ

MANAGERIAL INNOVATIONS
IN DOMESTIC ENTERPRISES:
SITUATION AND PROSPECTS

Анотація: Розглянуто основні
чинники, що впливають на
впровадження управлінських
інновацій на українських під-
приємствах, і проблеми, на ви-
рішення яких вони спрямовані.
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Summary: the main factors af-
fected on implementation of
managerial innovations in
Ukrainian enterprises and prob-
lems, the solution of which they
are directed are examined.
Key words: managerial innova-
tions, domestic enterprises, in-
fluence factors, management
problems.

У сучасних умовах господарювання виживання компаній за-
лежить від їх здатності адаптуватися до зовнішнього середовища.
Адаптивність може приймати різні форми та стосуватися різних
функцій, зокрема, вона вимагає від підприємств активного здійс-
нення інноваційної діяльності в управлінській сфері.

На жаль, вітчизняні підприємства не приділяють належної
уваги впровадженню управлінських інновацій. Згідно оцінкам
Economist Intelligence Unit, за показником інноваційної динаміки
починаючи з 2000-х років Україна посідає серед 82 країн 51-ше
місце та 59-е за показником дієвості чинників, що сприяють ін-
новаціям. У рейтингу Світового економічного форуму за критері-
єм «інноваційні фактори» Україна посідала 52 місце серед 134
країн [1].
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Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні характеризу-
ється такими тенденціями:

— по-перше, низький рівень інноваційної активності підпри-
ємств;

— по-друге, звуження інноваційного потенціалу інвестицій.
Відсутня помітна кореляція між інвестиційною діяльністю та фі-
нансуванням інноваційних проектів;

— по-третє, недосконалість структури інноваційних витрат.
Найбільшу частку у загальних витратах на інноваційну діяль-
ність — 70 % — становлять витрати на придбання машин та об-
ладнання.

Ці тенденції є спільними для розвитку як технологічних інно-
вацій в Україні, так і управлінських інновацій. Але, якщо основні
перешкоди розвитку технологічних інновацій пов’язані із неста-
чею фінансування та структурними особливостями української
економіки, то поширення управлінських інновацій стримується і
більш широким рядом причин.

Зокрема, стримує розвиток інноваційної сфери відсутність на-
лагоджених, взаємовигідних горизонтальних зв’язків між проми-
словими підприємствами, науковими та фінансовими організаці-
ями. У промисловості України лише 5 % підприємств займаються
дослідженнями та розробками, витрачаючи на них незначні суми
коштів. При цьому не розробляються стратегічні питання розвит-
ку підприємств, внутрішньофірмові дослідження орієнтовані, як
правило, на вирішення короткострокових технічних завдань ви-
робництва.

В Україні недостатньо розвинута інноваційна культура, тому
потрібні значні зусилля для просування не тільки нових, але і
звичайних рішень. Для зміни такого положення необхідне забез-
печення конструктивного відношення до нововведень у суспільс-
тві та виховання інноваційної сприйнятливості.

Щодо сил, які сприяють впровадженню інновацій, забезпечу-
ють ефективність їх реалізації, керівники вітчизняних підпри-
ємств вказують на такі (в порядку зменшення значущості):

— активніша інноваційна політика підприємства в цілому;
— широка внутрішня кампанія по роз’ясненню персоналу

сутності змін, що пропонуються;
— наявність «політичної волі» у вищого керівництва;
— участь співробітників компанії у спеціальних тренінгах, се-

мінарах, спрямованих на адаптацію до управлінських інновацій;
— попереднє обговорення управлінських інновацій (дискусії,

форум на сайті компанії і т.д.);
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— адекватність змін корпоративній культурі компанії;
— вдосконалення нормативної бази, що регулює інноваційну

діяльність підприємств;
— впровадження та використання управлінських інновацій

конкурентами [2].
При всіх труднощах впровадження управлінських інновацій,

керівники українських підприємств визнають їх важливість іа
значення для подальшого розвитку та забезпечення успіху під-
приємства. Це знайшло відображення у результатах досліджен-
ня ставлення українських менеджерів до інновацій, згідно яким,
у цілому, управлінські інновації здатні забезпечити компанії до-
вгострокову конкурентну перевагу, оскільки їх складно відтво-
рити. Це пов’язано із тим, що такі інновації часто невід’ємні від
особистості лідера та людей, що працюють у компанії, від куль-
тури підприємства, а також стосуються всіх бізнес-процесів у
цілому.

Специфіка ведення бізнесу в Україні, особливості діяльності
вітчизняних підприємств визначають ті управлінські інновації,
які найчастіше використовуються. Cеред найпопулярніших
управлінських інновацій, що були реалізовані в останні два роки
на українських підприємствах, найпоширенішими виявилися:

 — упровадження нових принципів стимулювання персоналу і
оплати праці (44 % від опитаних);

— розробка стратегії (43 %);
— впровадження бюджетування (41 %).
Найменша увага приділялась впровадженню систем управ-

ління якістю (17 %) і системи збалансованих показників
(19 %) [3].

Використання нових управлінських інструментів суттєво під-
вищує якість та оперативність надходження інформації, необхід-
ної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, зменшує
витрати часу на її обробку, знижує потребу у менеджерах, що ви-
конують рутинну роботу.

Отже, в Україні впровадження управлінських інновацій має
свою специфіку, яка визначається факторами загальноекономіч-
ного характеру та внутрішньоорганізаційними факторами. Щодо
перспектив поширення управлінських інновацій, слід зазначити,
що в контексті євроінтеграційних процесів, що відбуваються в
економіці України, а також підвищення рівня управлінської
культури вітчизняних менеджерів, можна припустити, що управ-
лінські інновації стануть популярним інструментом забезпечення
ефективної діяльності підприємств.
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ПОКАЗНИКИ ВПЛИВУ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ

ОБОРОТНИХ КОШТІВ
УКРАЇНСЬКИХ

АГРОХОЛДИНГІВ

INDICATORS OF INFLUENCE
ON EFFICIENCY OF USE
OF CURRENT ASSETS

OF UKRAINIAN
AGROHOLDINGS

Анотація. Оборотні кошти ві-
діграють ключову роль в діяль-
ності будь-якого підприємства.
Стратегічна ціль — оцінити
ефективність менеджменту ви-
користання оборотних коштів
(ЕВОК) і показників, які на неї
впливають.
Ключові слова: ЕВОК, рента-
бельність оборотних коштів,
«стабілізаційні показники», «по-
казники прямого впливу».

Summary. Current assets play
key role in the activity of any
firm. Strategical aim of man-
agement — to value efficiency of
use of current assets (EUSA) and
indicators, which influence it.
Key words: EUSA, return on
current assets, the indicators of
«stabilization» the indicators of
«direct influence».

Ми виокремили такі показники, що застосовуються в управ-
лінні оборотними коштами для забезпечення їх ефективного ви-
користання: 1) частка оборотних коштів у загальних активах; 2)
тривалість операційного циклу; 3) тривалість фінансового циклу;
4) коефіцієнт оборотності оборотних коштів; 5) коефіцієнт забез-




