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А. І. Щербатюк

ІННОВАЦІЙНА ПРАЦЯ В РОЗРІЗІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІННОВАЦІЙ

Вступ. Сучасний стан соціально-економічних процесів зумовлює необхідність детального ви-
вчення інноваційних процесів. Інновації та інноваційна праця зокрема – базові категорії сучасності.
Аналіз інноваційної праці в розрізі життєвого циклу інновацій є не освітленою ланкою, що з огляду на
актуальність підлягає вивченню. Мета: проаналізувати життєвий цикл інновацій з подальшим визна-
ченням місця інноваційної праці в загальній його структурі. Результати: Згенеровано структуру життє-
вого циклу інновації, що базується на застосуванні тріадного критерію цілісності, шляхом виділених
трьох сегментів діяльності, з урахуванням тріади типів праці, притаманних будь-якому суб’єктові гос-
подарювання. Висновки: отримані результати дозволяють позиціонувати інноваційну працю як ін-
струмент забезпечення безперервної діяльності суб’єкта господарювання (на прикладі вищого навча-
льного закладу).

Ключові слова: інноваційна праця, інновація, життєвий цикл, творча праця, технічна праця,
тріада сегментів діяльності, сегменти діяльності вищого навчального закладу.

А. И. Щербатюк

ИННОВАЦИОННЫЙ ТРУД В РАЗРЕЗЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИННОВАЦИЙ

Введение. Современное состояние социально-экономических процессов предопределяет не-
обходимость детального изучения инновационных процессов . Инновации и инновационный труд в
частности - базовые категории современности. Анализ инновационного труда в разрезе жизненного
цикла инноваций является не освещенным звеном, и учитывая актуальность, подлежит изучению.
Цель: проанализировать жизненный цикл инноваций и определить место инновационного труда в
общей его структуре. Результаты: сгенерировано структуру жизненного цикла инновации, базирую-
щейся на применении триадного критерия целостности, путем выделенных трех сегментов деятель-
ности, с учетом триады типов труда, присущих любому субъекту хозяйствования. Выводы: получен-
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ные результаты позволяют позиционировать инновационный труд как инструмент обеспечения не-
прерывной деятельности предприятия (на примере высшего учебного заведения).

Ключевые слова: инновационный труд, инновация, жизненный цикл, творческий труд, техниче-
ский труд, триада сегментов деятельности, сегменты деятельности высшего учебного заведения.

А. I. Shcherbatiuk

INNOVATIVE LABOR IN THE LIFE CYCLE INNOVATION

Introduction. Modern state of socio-economic processes determines the need for a detailed study of
the innovation processes. Innovation and innovative labor in particular – basic categories of modernity. Inno-
vative labor in the context of the life cycle of innovation should be studied. Objective: To analyze the life
cycle of innovation and determine the location of innovative labor in its general structure. Results: generated
structure lifecycle innovation, based on the use of triadic criterion of integrity, dedicated by three business
segments, based on the triad types of labor inherent in any business entity. Conclusions: results allow you
to position the innovative labor as a tool for continuous activity of the enterprise (for example, higher educa-
tion institution).

Keywords: innovative labor, innovation, life cycle, creative labor, technical labor, the triad business
segments.

Постановка проблеми. Світові тенденції інноваційних зрушень є джере-
лом сучасних перетворень у всіх галузях соціально-економічного простору. Без-
перервний розвиток – єдиний шлях до забезпечення успішного функціонування
будь-якого сегменту діяльності. Головним двигуном сучасної економіки є іннова-
ція та інноваційна праця як невід’ємний компонент її життєвого циклу. Позиціону-
вання інноваційної праці у загальній системі життєвого циклу інновацій є сьогодні
актуальним напрямом науки, що потребує аналізу та опрацювання в зв’язку з не-
достатністю досліджень даного напрямку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інновації – найпоширеніша на-
правленість наукових праць сьогодення. У наукових працях інновації висвітлю-
ються з позиції різногалузевого спрямування. Безліч авторів вивчає інноваційну
діяльність в цілому (наприклад, [4, 5, 6]). Життєвий цикл інновації висвітлений та-
кож у дуже великій кількості праць (наприклад, [7, 8, 9, 10]). Та незважаючи на
наявність вже значних розробок стосовно категорії інноваційна праця [14, 15, 16],
позиціонування інноваційної праці у загальній структурі життєвого циклу інновацій
не висвітлено.

Головним джерелом трактування категорійного апарату стосовно інновацій
є Керівництво Осло [11]. За ним інновації визначаються як введення у вживання
будь-якого нового або значно поліпшеного продукту (товару або послуги) або
процесу, нового методу маркетингу або нового організаційного методу в діловій
практиці, організації робочих місць або зовнішніх зв'язках. Тож інновації – це про-
цес, а кожен процес розміщується у часі, що дозволяє відокремити його конкретні
етапи.

Метою статті є аналіз життєвого циклу інновацій з подальшим визначенням
місця інноваційної праці в його загальній структурі.

Виклад основного матеріалу. Будь-який сектор соціально-економічної ді-
яльності сьогодення трансформується завдяки інноваціям. Виділимо тріаду сег-
ментів діяльності: науковий, освітній та прикладний [12]. Одним з елементів освіт-
нього сектору є вищий навчальний заклад (ВНЗ). Сьогодення – епоха інновацій,
тож функціонування ВНЗ як прогресивного сполучного елементу усього фунда-
менту соціально-економічної системи має будуватися шляхом впровадження,
адаптації та підтримки інновацій за допомогою використання інноваційної праці.
Тому доцільно розглянути саме ВНЗ як приклад для аналізу життєвого циклу ін-
новації.

Керуючись [11] та достатністю тріадної цілісності [1], сформуємо такі етапи
життєвого циклу інновації (рис. 1).



Економіка Менеджмент Підприємництво, № 25 (IІ) / 2013 129

Рис. 1. Життєвий цикл інновації з позиції тріадної метрики

На рис. 1 чітко відображено шлях інновації в процесі її існування. Ство-
рення базується на некомфортному стані конкретного сегменту діяльності або
його ланки, що викликаний зростаючими потребами. Процес створення є творчо
містким, що свідчить про домінуючу роль у ньому творчої праці. Запорукою ус-
пішного використання інновації є кваліфіковане її впровадження, адаптація та
підтримка – це головні завдання інноваційної праці [3]. Як третій етап життєвого
циклу ми виділяємо використання інновації, тобто безпосередню шаблонну, се-
рійну її експлуатацію до наступного виникнення некомфортного стану, коли на-
явна інновація буде поліпшеною або заміненою новою інновацією, що буде за-
довольняти зростаючі потреби сегменту діяльності. Третій етап є платформою
технічної праці.

Будь-який суб’єкт господарювання, на нашу думку, є елементом відповідного
сегменту діяльності: наукового, освітнього чи прикладного. Тому в його структурі
також є згадані три сектори, що можуть доповнюватися за необхідності четвертим
елементом. З урахуванням тріади сегментів діяльності побудуємо структуру ВНЗ,
що є елементом освітнього сектору більш укрупненої системи (рис. 2).

Структура вищого навчального закладу, побудована з урахуванням тріади
сегментів діяльності, з огляду на важливість процесів прийняття рішень повинна
бути доповненою адміністративним сектором, що позиціонується у праці виключно
як незалежний керуючий орган. Тож з огляду на структуру ВНЗ як компоненту осві-
тнього сектору більш укрупненої системи, з урахуванням особливостей інновації за
керівництвом Осло, життєвого циклу інновації та відповідності кожному з його ета-
пові конкретного типу праці, можна підсумувати таке. Інновації – головне джерело
успішного функціонування вищого навчального закладу. Головним зосередженням
джерел подальших інноваційних напрацювань є прикладний сектор, що являє со-
бою налагоджену до автоматизму систему дії його учасників. Виникнення у прикла-
дному сегменті необхідності створення інновацій спонукає до діяльності науковий
сектор. Створені інновації шляхом використання інноваційної праці мають впрова-
джуватися, адаптуватися та підтримуватися у освітньому секторі ВНЗ при наданні
освітніх послуг слухачам та трансфері нових знань.
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Рис. 2. Структура ВНЗ на базі тріади сегментів діяльності

Процес кожного етапу життєвого циклу інновації базується на використанні
людського ресурсу, а саме його праці, яка потребує більших чи менших інтелек-
туальних затрат. На рис. 3 відображено особливості кожного етапу життєвого ци-
клу інновації у розрізі відповідного сегменту діяльності та типу праці.

Рис. З. Життєвий цикл інновації ВНЗ
(метод зворотних логістичних кривих надано Россошанською О.В.)
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На рис. 3 чітко відображено структуру інтелектуальних затрат людського
ресурсу та часу у кожному відповідному сегментові та для кожного відповідного
типу праці, проаналізувавши яку, можна виділити таке співвідношення інтелекту-
альних затрат Q у кожному сегментові діяльності, відповідно, та затрат часу t:
Qp<Qn<Qo та tn<to<tp.

Висновки. Сучасна тенденція до інноватизації світових соціально-
економічних процесів зумовила необхідність деталізації вивчення та поглиблення
наукових розробок в області інновації та інноваційної праці. Дані категорії є не-
від’ємними одна від одної, тому потребують спільного розгляду. Керуючись мето-
дами логічної індукції, використовуючи аналіз та синтез інновації як явища, отри-
мано структуру життєвого циклу інновації ВНЗ, що базується на застосуванні трі-
адного критерію цілісності шляхом виділених трьох сегментів діяльності, з ураху-
ванням тріади типів праці, притаманних будь-якому суб’єктові господарювання.
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К. В. Шеховцова

ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
НА ЛАВИНОПОДІБНІ ПРОЦЕСИ

Вступ: Успішне функціонування підприємств в сучасних умовах визначається рядом чинників,
до яких належить випереджаючий характер управління підприємством, особливо актуальний для ла-
виноподібних соціально-економічних процесів, які є зазвичай швидкими. В таких умовах своєчасна
інформація про можливість виникнення певного різновиду ЛСЕП, його загрози для підприємства стає
визначальним фактором, необхідною умовою своєчасної реакції суб’єкта господарювання на такі за-
грози. Мета: розробка і обґрунтування інструментарію досліджень реакції підприємства на лавинопо-
дібні процеси. Методи: абстрактно-логічний, монографічний метод та соціологічний Результати:
розробка анкети для підприємства, за допомогою якої оцінюється вплив лавиноподібних процесів на
діяльність підприємства. Висновки: розроблена анкета дозволяє визначити реакцію підприємства на
швидкі, лавиноподібні процеси. Перспективою подальшого дослідження є формування класифікація
реакцій підприємства на лавиноподібні процеси.

Ключові слова: підприємство, лавиноподібний процес, анкета, реакція підприємства, зовніш-
не середовище.

Е. В. Шеховцова

ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ЛАВИНООБРАЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Введение: Успешное функционирование предприятий в современных условиях определяется
рядом факторов, к которым относится опережающий характер управления предприятием, особенно
актуален для лавинообразных социально-экономических процессов, которые являются обычно быст-
рыми. В таких условиях своевременная информация о возможности возникновения определенного
вида ЛСЕП, его угрозы для предприятия становится определяющим фактором, необходимым услови-
ем своевременной реакции предприятия на такие угрозы. Цель: разработка и обоснование инструме-
нтария исследований реакции предприятия на лавинообразные процессы. Методы: абстрактно-
логический, монографический метод и социологический. Результаты: разработка анкеты для пред-
приятия, с помощью которой осуществляется оценка влияния лавинообразных процессов на деяте-
льность предприятия. Выводы: разработанная анкета позволяет определить реакцию предприятия
на быстрые, лавинообразные процессы. Перспективой дальнейшего исследования выступает форми-
рование классификации реакций предприятия на лавинообразные процессы.

Ключевые слова: предприятие, лавинообразный процесс, анкета, реакция предприятия,
внешняя среда.
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