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РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

Анотація. У статті наведені результати оцінювання розподілу ролей учасників 

процесу формування стратегій інноваційного розвитку підприємств машинобудування. 

Метою статті є аналіз розподілу ролей учасників процесу формування стратегій 

інноваційного розвитку підприємств машинобудування, що передбачає реалізацію 

управлінських, інформаційних, виробничих, фінансових, маркетингових, логістичних та 

бізнес-процесів управління якістю. Для аналізу формування стратегій інноваційного 

розвитку підприємств було досліджено його етапи, що передбачають взаємодію певного 

кола осіб, які відіграють у цьому процесі певні ролі. У основу дослідження покладено 

авторський підхід, який отримав назву “процесний”. Розглянуто кожну ролей окремо 

та визначено, яке місце займає кожна серед усієї їх сукупності. Автором розглянуто 

розподіл ролей у процесі впровадження ERP-системи на підприємстві від моменту 

виникнення ідеї до реалізації проекту і його фінансування. 

Ключові слова: стратегічне управління, інноваційний розвиток, ролі, бізнес-процеси, 

машинобудування. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРАТЕГИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье приведены результаты оценки распределения ролей 

участников процесса формирования стратегий инновационного развития предприятий 

машиностроения . Целью статьи является анализ распределения ролей участников процесса 

формирования стратегий инновационного развития предприятий машиностроения, 

которая предусматривает реализацию управленческих, информационных, 

производственных, финансовых, маркетинговых, логистических и бизнес-процессов 

управления качеством. Для анализа формирования стратегий инновационного развития 

предприятий было исследовано его этапы, предусматривающие взаимодействие 

определенного круга лиц, которые играют в этом процессе определенные роли. В основу 

исследования положен авторский подход, который получил название "процессный". 

Рассмотрены каждая из ролей отдельно и определено, какое место занимает каждая среди 
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всей их совокупности. Автором рассмотрены распределение ролей в процессе внедрения 

ERP-системы на предприятии с момента возникновения идеи до реализации проекта и его 

финансирования. 

Ключевые слова: стратегическое управление , инновационное развитие , роли , 

бизнес- процессы , машиностроения. 
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ROLES IN THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
FORMATION 

 

Abstract. The article presents the results of evaluation the roles in strategies innovative 

development formation at engineering enterprises. The aim of the article is to analyze the roles of 

participants forming process innovation development strategies of engineering enterprises, 

provided for the implementation of management , information , production, financial , marketing , 

logistics and quality management business processes. Steps involving interaction with certain circle 

of people who play in this process, certain roles were studied to analyze the formation of innovation 

development  strategies. The research is based on the author's approach , which was called the 

"processing" . Each of the roles were considered separately and the place of each in their totality 

were determined. The author examined the distribution of roles in the implementation process of 

ERP-systems at the enterprise from the idea inception to project implementation and its financing. 

Keywords: strategic management; innovation development; roles; business processes; 

engineering. 
 

Постановка проблеми. Для аналізу формування стратегій інноваційного розвитку 
підприємств необхідно дослідити його етапи, що передбачають взаємодію певного кола осіб, 
які відіграють у цьому процесі певні ролі. Кожна інновація, залежно від цілей і характеру 
проекту, буде вимагати унікальних та спеціальних процесів їх послідовності. Це допоможе у 
пошуку нових можливостей та виявленні конкурентних переваг діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що проблематика стратегічного 
управління інноваційним розвитком підприємств (СУІРП) є багатоаспектною та 
(незважаючи на суттєві напрацювання зарубіжних і вітчизняних науковців) досі актуальною 
для подальших досліджень. Наукові пошуки авторів присвячені визначенню елементного 
складу СУІРП, чинників, що формують конкурентні переваги підприємства, ролі персоналу у 
досягненні стратегічних позицій тощо. 

Серед основоположників СУІРП слід назвати Г. Мінцберга, який визначив «п'ять П» 
стратегії, довів їх тісний взаємний зв'язок і обґрунтував доцільність їх комплексного 
використання [9].  

У працях Г. Хамела та К. Прахалата превалює думка, що СУІРП – це галузеве 
лідерство і створення конкурентних переваг на ринках майбутнього за рахунок формування 
компетенцій працівників [10]. І. Нонака та Х. Такеучі як основне завдання підприємства 
визначили поступову трансформацію неформалізованого знання окремих співробітників у 
загальний масив формалізованих знань підприємства [6]. 

На думку Ч. Кіма, суб`єкт господарювання має створювати свій унікальний товар чи 
послугу, заповнювати незайняті ніші і бути унікальним, що забезпечить йому безперечне 
виживання та ефективне позиціювання в умовах жорсткого конкурентного тиску [2]. К. 
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Крістенсен стверджує, що ключовими у процесі стратегічного управління є фактори 
«підривного» зростання [1].  

Шершньова З. Є. наголошує, що кожна із згаданих концепцій акцентує увагу 
на певних моделях і методах розробки стратегій [12]. Однак, практика використання 
стратегічного управління доводить, що, з одного боку, немає єдиного «ідеального» підходу, а 
з іншого, – існують елементи, що їх використовують усі автори.  

Невирішені частини проблеми. Успіх стратегічного управління інноваційним 
розвитком залежить від правильності розуміння керівництвом принципів його реалізації (їх 
комплексу та порядку) та бачення шляхів розв’язання основних проблем, які було виявлено у 
діяльності підприємств залізничного машинобудування (недостатній рівень розвитку 
сучасних технологій залізничного машинобудування, низький рівень сервісу, велика 
кількість рухомого складу залізничного транспорту, у якого закінчився нормативний термін 
експлуатації, недостатній розмір інвестицій в основний капітал тощо), їх здатності 
знаходити, на яких ланках ланцюга відбулися збої (сконцентрована неефективність), оцінити 
ступінь впливу та розробити заходи для їх мінімізації або навіть нівелювання. 

Мета статті – проаналізувати розподіл ролей учасників процесу формування 
стратегій інноваційного розвитку підприємств машинобудування, що передбачає реалізацію 
управлінських, інформаційних, виробничих, фінансових, маркетингових, логістичних та 
бізнес-процесів управління якістю. 

Об’єктом дослідження став процес стратегічного управління бізнес-процесами 
діяльності підприємства, через ролі його учасників. 

Основні результати дослідження. Етапи формування та реалізації стратегії 
інноваційного розвитку підприємства передбачають взаємодію певного кола осіб, що 
відіграють у цьому процесі певні ролі. Кожна інновація, залежно від цілей і характеру 
проекту, буде вимагати унікальних та спеціальних процесів їх послідовності.  

У рамках запропонованого нами процесного підходу, ролі є конкретизованими, а 
процес формування стратегії інноваційного розвитку є результатом взаємодії цих ролей. 
Доцільність обраного нами підходу пояснюється тим, що інноваційні процеси складно 
піддаються параметризації.  Проте, спочатку проведемо аналіз дефініцій бізнес-процесу, що 
наводяться різними авторами. 

Репин В.В. під бізнес-процесом розуміє «структуровану послідовність дій щодо 
виконання відповідного виду діяльності на всіх етапах життєвого циклу предмета 
діяльності» [6]. 

Хаммел М. визначає бізнес-процес як сукупність різних видів діяльності, в межах якої 
«на вході» використовується один або декілька ресурсів, а в результаті цієї діяльності «на 
виході» створюється продукт, що має цінність для споживача [10]. 

Деякі автори розглядають бізнес-процес як множину внутрішніх кроків (видів) 
діяльності зі створення продукції, необхідної клієнту, вартість, довговічність, сервіс та якість 
якої задовольняє споживача [5, 7, 11]. 

За Людоговським А., «бізнес-процес – це логічний, послідовний, взаємопов'язаний 
набір заходів, який споживає ресурси, створює цінності та видає результат» [4]. Д. Мартін 
запропонував замінити термін на інший – «потік цінностей», щоб уникнути, як він вважав, 
непорозумінь, пов'язаних із різним трактуванням процесу» [5, с. 18]. У стандарті систем 
управління якістю (ISO 9001:2008) бізнес-процес визначається як стійка, цілеспрямована 
сукупність взаємопов'язаних видів діяльності, яка за певною технологією перетворює входи 
у виходи, що матимуть цінність для споживачів [8]. 

На основі проведеного аналізу представлених у літературі тлумачень поняття “бізнес-
процес”, запропонували власну дефініцію, у якій в узагальненому вигляді представлені всі 
його найважливіші ознаки у контексті формування стратегій інноваційного розвитку: бізнес-

процес – це формалізована система знань, щодо застосування методів і засобів певного рівня 
інноваційності, а також компетенцій у процесі реалізації мети підприємства, установи, 
закладу. 
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Таким чином, адаптувавши класифікацію, запропоновану у [3, с. 71], до потреб 
підприємств ЗМ, ми розробили власний розподіл ролей, необхідних для реалізації 
процесного підходу (табл. 1). З метою ефективного формування, сформулювавши мету, 
встановивши терміни і визначивши ресурси, дозволити вільну взаємодію для реалізації 
процесу. 

Нижче наведена характеристика визначених нами ролей. 
Активатори – особи, які ініціюють процес формування стратегії інноваційного 

розвитку підприємства. Експерти – займаються пошуком інформації. Їх місія полягає в 
аналізі і забезпеченні інформацією, що необхідна на усіх стадіях від початку і до 
впровадження стратегії. 

Автори – менеджери, які виробляють ідеї для іншої частини групи. Їх функція полягає 
у генеруванні нових концепцій і можливостей, пошуку нових рішень.  

Розробники – менеджери, які спеціалізуються на втіленні ідей в продукти та послуги, 
вони надають форму концепції та розробляють приблизний план маркетингу. Автори 
придумують ідеї; розробники винаходять речі. Їх функція полягає в перетворенні ідей у 
рішення.  

Виконавці – менеджери, які відповідають за реалізацію та виконання процесу 
формування стратегії інноваційного розвитку підприємства. Їх функція полягає в реалізації, 
тобто стратегію зі стадії розробки втілити на підприємстві. 

Таблиця 1 

Розподіл ролей процесу формування СІРП за функціями відповідно до процесного 
підходу* 

 * Розроблено автором. 

Ролі 
Активатори 

(джерела 

ідей)* 

Експерти Автори Розробники Виконавці Інвестори 

У
п

р
а

в-

лі
н
сь

к
і 

Топ-
менеджмент 

Аналіз валідної 
інформації та 
стратегічних 
альтернатив 

Вибір СІРП 
Ухвалення 
операційних 
стратегій 

Контроль та 
моніторинг СІРП 

Прийняття 
рішень щодо 
джерел та 
обсягів 
інвестування 

Ін
ф

о
р

м
а

-

ц
ій

н
і НДІ 

Дослідники та 
винахідники 

Збір та забезпе-
чення доступу до 
інформації 

Вибір 
інформаційної 
стратегії 

Інформаційна 
підтримка 

Забезпечення 
інформаційної 
взаємодії 

Оцінка 
ефективності 
інформаційних 
потоків 

В
и

р
о

б
н
и

ч
і 

Персонал 
Оцінка 
виробничого 
потенціалу 

Вибір 
виробничої 
стратегії 

Проведення 
НДДКР 

Налагодження 
виробництва 

Надання 
пропозицій щодо 
якісних 
характеристик 
продукції 

Ф
ін

а
н
-

со
ві

 

Замовники 
Прогноз 
фінансової 
ефективності 

Вибір фінансової 
стратегії 

Розрахунок 
майбутніх витрат 

Забезпечення 
безперебійного 
фінансування 

Розрахунок 
доцільності 
внесення змін 

М
а

р
к
е-

т
и

н
го

ві
 

Дистриб'ютор 
Конкуренти 

Дослідження 
ринкових 
можливостей 

Вибір 
маркетингової 
стратегії 

Проведення 
маркетингових 
досліджень 

Просування на 
ринок 

Аналіз потреб 
споживачів 

Л
о

гі
с-

т
и

ч
н
і 

Постачальники 

Аналіз здатності 
логістичних 
технологій 
забезпечити ІД 

Вибір 
логістичної 
стратегії 

Пошук нових 
постачальників 

Постачання 
сировини та 
матеріалів 

Пропозицій 
щодо якісних 
характе-ристик 
сировини та 
матеріалів 

Б
із

н
ес

-п
ро

ц
ес

и
 

У
п

р
а

вл
ін

н
я
 

я
к
іс

т
ю

 

Відділ якості 

Вивчення 
потенційних 
якісних 
характеристик 
продукції 

Вибір стратегії 
управління 
якістю 

Забезпечення 
відповідності 
стандартам 

Контроль 

Надання 
пропозицій щодо 
якісних 
характеристик 
продукції 
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* Примітка: Роль “Активатори” замість функцій містить джерела генерування ідей 
для процесу формування стратегії інноваційного розвитку, оскільки ця роль передбачає 
виконання лише однієї функції, а саме – ініціювання процесу. 

 
Інвестори – особи, які схвалять нові пункти витрат та інвестицій, необхідних для 

процесу формування стратегії інноваційного розвитку підприємства. Вони також керують 
реалізацією процесу та займаються інструментарієм. 

Інноваційний процес буде формуватися на основі взаємодії всіх описаних ролей. 
Також умовний розподіл ролей відповідно до процесного підходу можна представити у 
процесі формування СІРП на кожному з етапів (рис. 1).  

Процесний підхід та управління за допомогою ролей передбачає, що між усіма 
працівниками підприємства перерозподіляються не окремі бізнес-процеси, а кластери бізнес-
процесів. Кластер бізнес-процесів – це сукупність взаємозалежних бізнес-процесів, що 
використовуються як єдиний і неподільний комплекс під час виконання певних функцій 
підприємства і можуть розглядатися як самостійна одиниця якій притаманні певні 
властивості. Керівництво підприємства перерозподіляє кластери бізнес-процесів між 
виконавцями, виходячи з того, хто може привнести найбільшу вигоду та користь під час 
виконання певних функцій та завдань. Таким чином, у інноваційний процес або процес 
формування СІРП будуть залучені усі працівники з усіх кластерів бізнес-процесів. Цього 
можна досягти і шляхом створення команд. Втім якщо спеціальна група була організована на 
основі процесного підходу та управління за допомогою ролей, то основні функції будуть 
реалізовуватися в процесі без етапів. 

 

 
 

Рис. 1. Розподіл ролей у процесі формування стратегій інноваційного розвитку 
підприємств (розроблено автором) 

 

Процеси, що складаються з визначених етапів досить жорсткі. А етапи, які є 
результатом групової динаміки серед шести типів ролей забезпечують природну і спонтанну 
гнучкість, звільняючи активаторів інноваційного процесу від необхідності дотримуватися 
запропонованого сценарію. 

Також наведемо ілюстрацію розподілу ролей у процесі впровадження ERP-системи на 
підприємстві від моменту виникнення ідеї до реалізації проекту і його фінансування (рис. 2).  

За відсутності жорстких сценаріїв на різних етапах процес розвивається у результаті 
групової динаміки, ця послідовність етапів не відбувається лінійно, а також зможе 
просуватися вперед і повертатися назад за необхідності. 
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Рис. 2. Розподіл ролей у процесі формування та реалізації стратегії впровадження ERP-

системи (розроблено автором) 
 

Тобто, активатори проекту (у наведеному прикладі ними виступає керівництво 
компанії – “топ-менеджмент”) лише зініціювали проект з впровадження ERP-системи на 
підприємстві і далі у сам процес його реалізації не втручаються, а займаються іншою 
роботою. Така методика дозволяє залучати на певних етапах тільки тих осіб, які 
безпосередньо зацікавлені у ньому та мають відповідні компетенції. Так, активатори 
інновації потім знову можуть бути залучені на якомусь з етапів впровадження ERP-системи, 
наприклад, встановлення обсягів фінансування або як експерти з різних питань. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи викладене, 
зазначимо, що у сучасних умовах світової динаміки головною тенденцією економічного та 
соціального розвитку є інноваційна діяльність. У більшості країн відбувається перехід від 
фрагментарного розвитку окремих галузей економіки до впорядкованого спланованого 
формування та реалізації державних програм інноваційного розвитку виробничої та 
соціальної областей. Однак, такий підхід не тільки провокує позитивні зміни, але й ставить 
принципово нові завдання, зокрема: управлінські, інформаційні, виробничі, фінансові, 
маркетингові, логістичні та управління якістю, вирішення яких – необхідна умова 
досягнення успіху реалізації програм інноваційного розвитку. З’явилася практична 
необхідність у якісно нових, системно узгоджених принципах і методах виявлення 
можливостей оцінювання перспектив та тенденцій розвитку світової економіки, її галузей, у 
т.ч. залізничного машинобудування. 
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