
Банк ідей – 
шлях до інноваційного прориву

Наш світ змінюється динамічно і кардинально, що обумовлює постійну потребу в 
розробці та впровадженні нових принципів і механізмів управління. Адже систем-
ність сучасного виробництва зростає, що проявляється у суттєвому збільшенні кіль-
кості зв’язків у сучасному виробництві. Якщо лише півстоліття тому виробництво 
являло собою сотні і тисячі системоутворюючих зв’язків, то в наш час високотех-
нологічних виробництв таких зв’язків уже сотні тисяч і мільйони. (Наприклад, лі-
так 1920-х років – це відносно простий літальний апарат, а в сучасному літаку сотні 
електронних систем.) Неврахування хоча б одного з таких зв’язків може завдати не-
поправної шкоди конкурентоспроможності виробництва. 

При цьому поступово скорочується «життєвий цикл» знань, тобто період, протягом 
якого знання залишаються актуальними і не заміщуються більш сучасними.

Цілком зрозуміло, що за сучасних умов жоден керівник чи фахівець (група фахівців) 
не може володіти всіма знаннями і повною інформацією щодо системоутворюючих 
зв’язків, необхідних для швидкого прийняття ефективних управлінських рішень у 
зовнішньому і внутрішньому середовищах, які постійно змінюються. Нині для ефек-
тивного управління потрібно створювати і впроваджувати механізми, що надають 
змогу максимально використовувати креативний потенціал якомога більшої кіль-
кості співробітників підприємства.

Одним із таких механізмів є Банк ідей з пріоритетною функцією збереження, що діє 
в Університеті економіки та права «КРОК». Цей банк створений на основі наукових 
розробок завідувача кафедри економіки та менеджменту підприємства Університе-
ту, докт. екон. наук, проф. І.О. Галиці, які в свою чергу базуються на дослідженнях 
Р.В. Калитича, Р.А. Андрощука, В.І. Джелалі. Цей Банк ідей, на відміну від інших по-
дібних утворень в інших підприємствах чи бізнес-структурах, має завдання акуму-
лювати та зберігати всі ідеї, а щонайперше – комерціалізувати кращі з них. Банк ідей 
«КРОК» надає можливість студентам і навіть їхнім батькам, співробітникам і парт-
нерам Університету зареєструвати і зберегти будь-яку ідею, пов’язану з розвитком 
навчального закладу. Подані проекти реєструються, проходять ретельну експертизу. 
Кращі з них, такі, що отримали найвищі оцінки, реалізуються, при цьому авторам 
ідей чи проектів виплачується матеріальна винагорода.

Створення Банку ідей «КРОК» дало змогу істотно активізувати креативний потенці-
ал студентів і співробітників Університету, а також знаходити подальші нові й ефек-
тивні шляхи розвитку навчального закладу.
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