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Організаційна структура інноваційної компанії. 

1. Розмір і структура організації. 

2. Модульні і слабкопов’язані компанії  

3. Управління інноваційною діяльністю на міжнародному рівні 

 

1. Розмір і структура організації. 

Переваги великих фірм у розробці інновацій: 

1) ринки капіталу недосконалі і великі фірми можуть легше отримати фінансування 

для наукових розробок;  

2) фірми з більшими обсягами продажів, на які можна розподілити витрати НДДКР, 

будуть демонструвати кращу віддачу, ніж фірми з низькими обсягами продажів.  

3) великих фірм краще розвинені доповнюючі види діяльності, наприклад, 

фінансове планування чи маркетинг 

4) великі фірми отримують більше інформації та інших ресурсів. 

5) ефекти масштабу і навчання.  

6)великі фірми можуть собі дозволити взятись за великі чи ризиковані інноваційні 

проекти 

Недоліки великих фірм: 

1) ефективність НДДКР може знижуватись через надмір управлінського контролю.  

2) великим фірмам важче реагувати на зміни через бюрократичні процедури 

3) великій фірмі важче змінити курс через велику кількість працівників, фіксованих 

активів і велику базу існуючих контрактів  

 

Таблиця 1 – Практичний приклад парадоксу Ікара 

Xerox і парадокс Ікара 

У давньогрецькому міфі, коли король Мінос ув’язнив видатного майстра Дедала і 

його сина Ікара, Дедал створив крила з воску і пір'я, щоб полетіти з сином з полону. 

Ікар був в такому захоплені від польоту, що незважаючи на батьківські перестороги, 

залетів занадто високо. Сонце розплавило віск у крилах і Ікар мертвий упав в море. 

Цей міф дав назву відомому парадоксу Ікара – те, в чому ти найкращий, врешті-решт 

стає причиною твоєї загибелі.  Успіх породжує самовпевненість, легковажність і 

безумовну відданість перевіреним методам дій. 

Наприклад, у 60-70-х рр. ХХ ст. Xerox мав таке панування на ринку 

фотокопіювальних апаратів, що навіть не звернув уваги, коли нові японські виробники 

почали проникати на ринок з малими недорогими пристроями. Менеджмент  Xerox 

відмовлявся вірити, що конкуренти коли-небудь зможуть виробляти машини, спів 

ставні з Xerox за якістю та вартістю. Однак Xerox небезпечно помилявся. Уже до кінця 

70-х рр. Xerox почав втрачати ринкову частку з жахливою швидкістю. Коли Canon 

представив копіювальний апарат, який коштував навіть дешевше, ніж виробничі 

витрати Xerox, стало ясно, що в Xerox проблеми і він повинен зайнятись вивченням 

досвіду конкурентів і зосередити всі зусилля, щоб змінити курс компанії. 
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Структурні аспекти компанії впливають і на здатність впроваджувати інновації і на 

ефективність цих інновацій. Вони включають формалізацію, стандартизацію і 

централізацію. 

Формалізація фірми – це ступінь, до якого фірма використовує правила, 

процедури, письмову документацію, щоб впливати на поведінку окремих осіб чи груп 

у межах організації.  

Стандартизація – це ступінь, до якого всі види діяльності в межах фірми 

проводяться однаково.  

Централізація – ступінь, до якого влада приймати рішення утримується на вищих 

рівнях компанія (а децентралізація – це відповідно, ступінь до якого процес прийняття 

рішень передається на нижчі рівні).  

  
Рис. 1 – Централізація і децентралізація НДДКР 

Комбінацію формалізації і стандартизації часто називають механістичною 

структурою.  

Органічні структури є більш вільними, вони характеризуються низьким рівнем 

формалізації та стандартизації.  

Симетрична організація (амбідекстр) – це фірма зі складною організаційною 

формою, яка складається з численних внутрішньо несумісних структур, які спільно 

можуть досягти і короткострокової ефективності і довгострокової інноваційності.  

 

2. Модульні і слабкопов’язані компанії  

Ще один спосіб досягти балансу між ефективністю і гнучкістю – це впровадити 

стандартизовану виробничу платформу і компоненти, які можна комбінувати в різних 

поєднаннях у модульній виробничій системі. Це дозволяє досягти переваг 

стандартизації (таких як ефективність і надійність) на рівні запчастин, при цьому 

забезпечивши собі різноманітність і гнучкість на рівні кінцевого продукту. 

Модульність стосується того, наскільки частини системи можуть бути відокремлені 

і перекомбіновані.  
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У слабко пов’язаній організаційній структурі дії щодо розробки і виробництва не 

є міцно інтегрованими. Натомість координація здійснюється через спільні цілі і 

стандарти.  

 

3. Управління інноваційною діяльністю на міжнародному рівні 

Централізована глобальна стратегія передбачає проведення усієї інноваційної 

діяльності у централізованому хабі. Потім інновації застосовуються глобально по 

каналам компанії. Централізація інновацій дозволяє: 

- Глибоко координувати усі НДДКР (по проектам і функціонально) 

- Досягати більшої спеціалізації та економії масштабу на НДДКР, при цьому 

уникаючи дублювання діяльності у численних відділеннях. 

- Розвивати і захищати ключові компетенції 

- Забезпечувати стандартизацію інновацій і їхнє втілення у різних відділеннях 

компанії.  

Локальна стратегія – це протилежність до централізованої глобальної стратегії. В 

кожні країні дочірні підприємства використовують власні ресурси, щоб створювати 

інновації і реагувати на потреби свого місцевого ринку. Недоліки: дублювання 

діяльності, відсутність ефекту масштабу у НДДКР, ризик, що цінна інновація не буде 

поширена у всіх підрозділах.  

Стратегія локального поширення. Компанія, що втілює стратегію локального 

поширення, намагається запозичити найбільш креативні і інноваційні елементи з 

кожного підрозділу і поширити їх на всю фірму.  

Ще один підхід – це стратегія глобальних зв'язків, що передбачає створення 

системи децентралізованих науково-дослідних підрозділів, які пов'язані між собою.  

Завдання ТНК – зробити централізовану інноваційну діяльність більш ефективною 

(тобто, такою, що може краще обслуговувати відмінні локальні ринки), а 

децентралізовану діяльність зробити більш продуктивною (тобто, зняти дублювання і 

використовувати синергію між підрозділами). Тому вчені пропонують 

використовувати так званий транснаціональний підхід, при якому ресурси і 

потужності, що існують в регіонах, в яких функціонує ТНК, можуть бути використані 

для використання усіх можливостей, що їх пропонує міжнародний ринок. Цього 

можна досягти через: 

 Заохочення взаємної залежності між підрозділами фірми (тобто кожен підрозділ 

має усвідомлювати свою залежність від інших підрозділів) 

 Використання інтеграційних механізмів, наприклад спільних дослідницьких 

команд, переміщення персоналу між відділеннями і т.д. 

  Балансування між національними брендами і глобальним іміджем. 

 

Словник 

Disaggregated 

Formalization 
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Standardization 

Centralization/ decentralization 

Mechanistic structure 

Organic structure 

Ambidextrous organization 

Skunk Works 

Center-for-global strategy 

Local-for-local strategy 

Locally leveraged strategy 

Globally linked strategy 

 

 


