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Анотація. Розглянуто основні тенденції формування системи управління інноваційною діяльністю під-
приємства. Наведені принципи управління інноваційною діяльністю рекомендуються до використання інно-
ваційною системою будь-якого рівня.
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Особливостями інвестиційного забезпечен-
ня реалізації інноваційних проектів підприємств 
займались такі науковці, як Г. Возняк, А. Кузнє-
цова, Е. Забарная, О. Коюда. В. Колесніченко, 
П. Микитюк. Праці А. Загороднього, В. Іжев-
ського, П. Корда, В. Костевка, В. Коюди, Л. Ли-
сенка, Й. Петровича, Р. Скалюка, М. Чорної, 
О. Шпикуляк присвячені методичним підходам 
до оцінювання економічної ефективності іннова-
ційної діяльності підприємств.

Незважаючи на велику кількість наукових 
праць в галузі управління інноваційним роз-
витком залишаються питання, які є постійним 
об’єктом дискусій: побудова моделей моніторин-
гу параметрів, які характеризують ефективність 
системи управління інноваційною діяльністю 
підприємства; вибір методичного підходу до при-
йняття рішення щодо застосування методу роз-
витку інноваційної діяльності на підприємстві; 
перелік і зміст показників, які характеризують 
ефективність системи управління інноваційною 
діяльністю підприємства тощо.

Значною мірою протиріччя виникають через 
фрагментарність концептуальних засад форму-
вання й оцінювання системи управління іннова-
ційною діяльністю підприємств.

Метою статті є дослідження процесу форму-
вання системи управління інноваційною діяльністю 
підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. У 
сучасному геополітичному просторі нагальний, а 

Постановка проблеми. Забезпечення конку-
рентоспроможності вітчизняної продукції вима-
гає від підприємств упровадження інновацій, зо-
крема оновлення технологічного обладнання, яке 
було б більш енергоощадним і дозволяло виро-
бляти високотехнологічну продукцію. Виконання 
цього завдання вкрай ризикове, оскільки потре-
бує значного обсягу інвестицій і постійного ви-
вчення зміни попиту споживачів. За всі роки не-
залежності України не більше 17 % промислових 
підприємств впроваджували інновації, що вказує 
на те, що більшість підприємств не має досвіду 
з формування систем управління інноваційною 
діяльністю, а також не володіє особливостями 
оцінювання ефективності цих систем, що є при-
чиною проблематичності прискорення іннова-
ційного розвитку підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У на-
уковій літературі значну увагу приділено про-
блемам управління інноваційним розвитком 
та інноваційним потенціалом підприємств. У 
цьому напрямку відомими є праці І. Алєксєєва, 
Л. Антонюка, Ю. Бурєнікова, В. Власенка, В. Ге-
єця, В. Гончарова, М. Єрмошенка, В. Гриньова, 
В. Занька, С. Ілляшенка, І. Карпуня, С. Князя, 
Н. Краснокутської, Є. Крикавського, О. Кузьмі-
на, О. Лапко, О. Мельник, П. Перерви, О. Пєтухо-
вої, Ж. Поплавської, Н. Прокопенка, М. Римара, 
К. Савенко, Г. Сілакової, О. Собко, В. Соловйова, 
В. Стадника, Л. Федулової, Н. Чухрай, Ю. Шипу-
ліної, П. Харіва та інших.
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також реальний шлях поступального розвитку під-
приємства — інновація. Виходячи з того, що для 
кожного суб’єкта господарювання існує потреба 
зростання продуктивності праці, яку можна задо-
вольнити за рахунок безперервної інноваційної 
діяльності, велику кількість наукових досліджень 
присвячено інноваціям та їх ролі у подальшому 
розвитку світового господарства. При розгляді но-
вацій слід розрізняти поняття «нововведення» та 
«інновації». Під терміном «нововведення» розумі-
ють оформлений результат фундаментальних, при-
кладних досліджень, розробок експериментальних 
робіт у певній сфері діяльності з підвищення її 
ефективності [1, с. 56]. Учені-економісти, які за-
ймаються вивченням інновацій, формулюють своє 
бачення цього терміна, саме тому поняття «інно-
вації» має свої варіації. Слід зазначити, що термін 
«інновація» як економічну категорію ввів у широ-
кий ужиток Й. Шумпетер, зазначивши, що це не 
просто дефініція, а будь-яке нововведення, нова 
функція виробництва [2, с. 4].

Сьогодні кожне підприємство функціонує 
в конкурентних умовах. Ринки машинобудівної 
продукції є насиченими і різноманітними, саме 
тому кожна організація намагається не тільки 
втримати свої позиції (частка ринку, обсяги про-
дажів, розмір прибутку), а й певним чином їх по-
кращити за рахунок зміни кадрової, товарної, 
цінової, інвестиційної, маркетингової стратегій і 
тактик. Досить значних результатів у забезпечен-
ні конкурентоспроможності досягають ті підпри-
ємства, які впроваджують інновації. Інноваційна 
діяльність передбачає розроблення, створення, 
доведення до комерційного використання інно-
вацій.

Загалом інноваційна діяльність охоплює: пе-
рейняття передового досвіду провідних вітчиз-
няних і зарубіжних підприємств у розв’язанні 
виробничо-господарських проблем, отримання 
технологій і прав на виробництво нових видів 
продукції і використання якісно нових матеріа-
лів на ліцензійних, франчайзингових, лізингових 
та інших умовах; розроблення креативних ідей, 
перетворення їх у прототипи, зразки інновацій-
ної продукції, технології; налагодження експери-
ментального і, залежно від виду продукції, оди-
ничного, серійного або масового виробництва 
інноваційної продукції; поширення на ринку 
інноваційних продуктів, технологій, інновацій 
управлінського характеру, а також ліцензій і ноу-
хау [3].

Використання інновацій дозволяє з високим 
рівнем вірогідності збільшити тривалість життє-
вого циклу як підприємства загалом.

Також використання підприємством іннова-
цій дає можливість забезпечити стійкі позиції на 
ринку, знизити собівартість виготовленої продук-
ції і наданих послуг, збільшити обсяг реалізова-

ної продукції. Інноваційний розвиток організації 
часто супроводжується використанням енерго-
ощадного устаткування, нових матеріалів, які за 
якісними параметрами кращі за традиційні, авто-
матизацією технологічних процесів виготовлення 
готової продукції. Інновації допомагають підпри-
ємству оптимізувати витрати, досягти зниження 
ринкової ціни товарів та послуг.

Тобто підприємство, яке впроваджує інно-
вації, має більші шанси набути високого рівня 
конкурентоспроможності порівняно з іншими 
підприємствами. Тут важливим є вибір тієї інно-
вації, яка забезпечить підприємству найбільшу 
ефективність. «Радикальні інновації є одним із 
таких шляхів, який приводить до економічного 
зростання за рахунок створення нових напрямків 
бізнесу, які приносять у світ нові характеристики 
товарів і послуг на ринок і можуть привести до 
створення абсолютно нових ринків» [4].

Розвиток інноваційної діяльності зумовлює 
підвищення рівня поінформованості працівни-
ків підприємства про цілі організації, стратегічні 
і тактичні плани розвитку, тенденції у галузі, про-
блеми інженерно-технологічного та управлін-
ського характеру. Інноваційна діяльність спону-
кає керівників системи управління підприємства 
до чітко спланованих дій щодо управління проце-
сами акумулювання інноваційних ідей, створення 
інноваційних продуктів і технологій, комерціалі-
зації інновацій, у тому числі їх трансферу і дифу-
зії. Управління інноваційною діяльністю вимагає 
обґрунтування впровадження всіх інновацій, осо-
бливо тих, які в перспективі мають бути найбільш 
успішними. Таке оцінювання нововведень дає 
змогу економістам та менеджерам вибрати і впро-
вадити ту інновацію, яка створить підприємству 
конкурентні переваги на ринку, а також забезпе-
чить такий рівень доходу, який перевищуватиме 
витрати на її реалізацію.

З позиції функціонального підходу управ-
ління інноваційною діяльністю є конкретною 
функцією менеджменту підприємства, яка реа-
лізовується через загальні функції управління, а 
саме: планування, організування, мотивування 
суб'єктів управління до розроблення і впрова-
дження інноваційний ідей, контролювання і регу-
лювання процесу виконання побудованих планів 
інноваційного розвитку.

Прийняття рішення про впровадження інно-
вації вимагає ретельного дослідження місткості 
ринку, визначення цільового сегменту, встанов-
лення стадій життєвого циклу нового товару, 
аналізування витрат, прогнозування цін, обсягу 
виробництва і продажу продукту, розрахунку еко-
номічного ефекту від використання нововведень, 
оцінювання економічної вигоди підприємства від 
вкладання коштів у інноваційну діяльність порів-
няно з доходами, які вона йому забезпечить, і ви-
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тратами, які будуть понесені. Якщо рішення про 
впровадження інновації економічно обґрунтова-
не, то необхідно здійснювати моніторинг дифузії 
інновації, відстежити зміну рівня інноваційності 
запропонованого продукту. Моніторинг необхід-
ний для виявлення рівня реакції споживачів на 
цінову політику, якість інноваційної продукції, її 
сервісне і гарантійне обслуговування.

Підприємства використовують різні підходи 
до управління інноваційною діяльністю, зокре-
ма системний, маркетинговий, функціональний, 
відтворювальний, нормативний, комплексний, 
інтеграційний, процесний, кількісний та якіс-
ний, адміністративний, поведінковий, ситуацій-
ний тощо.

В управлінні інноваційною діяльністю най-
ефективнішим є системний підхід, адже він до-
зволяє: знайти можливі альтернативні рішення 
складних проблем і задач та вибрати найефек-
тивніший з них; розробити і впровадити в органі-
зації постійно діючі традиції і правила розвитку; 
ідентифікувати причинно-наслідкові зв'язки між 
вже досягнутим і очікуваним станом технологій, 
якості продукції, професійності кадрів; передба-
чає можливість відсутності стандартних рішень 
складних ситуацій і пошук нових — нестандарт-
них; приводити до більш ефективного викорис-
тання всіх ресурсів підприємства; набувати кон-
курентних переваг шляхом впровадження змін в 
управлінні.

Системний підхід в управлінні інноваційною 
діяльністю застосовують для того, щоб виконува-
ти такі першочергові завдання:

— встановлення чітких цілей функціонуван-
ня системи управління інноваційною діяльністю, 
які повинні оновлюватись у часі і не суперечити 
загальним цілям підприємства;

— визначення кількісних і якісних параме-
трів, які виражають цілі певної системи: розмір 
прибутку, обсяг реалізації продукції (послуг), 
частка ринку, підвищення іміджу і конкуренто-
спроможності підприємства загалом;

— вибір найкращих шляхів досягнення цілей;
— поширення достовірної інформації за ма-

лий проміжок часу;
— швидке пристосування елементів системи 

до змін у внутрішньому і зовнішньому середови-
щі системи управління інноваційною діяльністю і 
організації загалом;

— забезпечення прямого і зворотного зв'язку 
для виявлення й усунення відхилення в іннова-
ційній діяльності та запобігання виникненню та-
ких відхилень.

Управління інноваційною діяльністю дає 
можливість підприємству забезпечувати стійкий 
розвиток і міцні конкурентні позиції. Конкурен-
ція сьогодні дедалі більше стає боротьбою ідей, 
а не боротьбою ресурсів. На ринку перемагають 

компанії, що постійно пропонують нові іннова-
ційні рішення. При цьому надзвичайного значен-
ня набуває швидкість практичного втілення ідей.

Метою формування системи управління ін-
новаційною діяльністю підприємства є побудова 
системи управління, яка забезпечує економічну 
ефективність вкладення коштів у інновації та ра-
ціональність інженерно-технічних процесів ви-
робництва, а також процесів управління на висо-
кому організаційному рівні.

Кожна система управління формується під 
дією певних економічних законів.

На формування системи управління інно-
ваційною діяльністю підприємства найбільший 
вплив здійснюють закони розвитку економічної 
організації. До цих законів належать: 1) закон си-
нергії; 2) закон цілісності; 3) закон пропорційнос-
ті; 4) закон поетапного розвитку; 5) закон само-
збереження; 6) закон зростання інформованості; 
7) закон економії часу [5, с. 575].

Основні завдання, які мають бути досягну-
ті при формуванні системи управління іннова-
ційною діяльністю підприємства, це: чіткість 
формулювання цілей інноваційної діяльності 
підприємства та їх зрозумілість для команди; спів-
робітництво членів команди; оптимальне інфор-
маційне забезпечення; обмін ідеями й інформаці-
єю між членами команди; участь кожного члена 
команди в процесі досягнення цілей інноваційної 
діяльності, усвідомлення своєї значущості; раці-
ональний розподіл і кооперація праці, спеціалі-
зація робіт; неприпустимість нав'язування ідей 
керівника членам команди; спрямованість інно-
вацій на підвищення прибутковості коштів, вкла-
дених у застосування нових технологій і створен-
ня інноваційних продуктів.

Існують принципи формування системи 
управління інноваційною діяльністю, викорис-
тання яких є необхідною умовою ефективного 
функціонування підприємств (табл. 1).

Для формування та ефективного функціону-
вання механізму управління інноваційною діяль-
ністю науковці передбачають здійснення таких 
основних кроків: [7]

— визначення найбільш ризикованих напря-
мів діяльності підприємства;

— використання різноманітних джерел нова-
торських ідей;

— визначення кількісних цілей, на досягнен-
ня яких спрямований інноваційний проект;

— визначення основних етапів роботи з реа-
лізації інноваційного проекту, при цьому перехід 
до наступного етапу є неможливим, доки не за-
кінчений попередній.

Висновки. В умовах обмеженості перспектив 
економічного розвитку суб’єкти господарювання 
змушені застосовувати інновації. Такі обставини 
дозволяють підприємствам якісно вдосконалюва-
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Таблиця 1
Системи управління інноваційною діяльністю [6]

Принципи формування  
системи управління ІД

Характеристика принципів

Системності Передбачає врахування усіх елементів, компонентів, чинників, взаємозв’язків 
та взаємодії між ними у процесі формування системи управління інноваційною 
діяльністю та здійснення її оцінювання

Інтегрованості Характеризує нерозривність зв’язків системи управління інноваційною діяль-
ністю з іншими системами організації

Цілеспрямованості Репрезентує погодження цілей системи управління інноваційною діяльністю з 
цілями  загальної системи управління підприємством

Комплексності Взаємообумовлений і пропорційний взаємоузгоджений розвиток системи по-
винен відбуватися як єдине ціле, що забезпечує зв’язок усіх компонентів сис-
теми

Доцільності та ефективності Передбачає досягнення високого рівня використання наявних ресурсів і раціо-
налізацію всіх процесів під час формування й оцінювання системи управління 
інноваційною діяльністю

Адекватності та динамічності У процесі пристосування до зміни умов функціонування системи адаптаційні 
процеси повинні характеризуватися високою динамічністю

Повноти інформаційного 
забезпечення

Від повноти інформаційного забезпечення підприємств у системі управління 
інноваційною діяльністю залежить оперативність і раціональність прийнятих 
рішень

Систематичності Усі дії, пов’язані з формуванням і оцінюванням системи управління інновацій-
ною діяльністю, повинні виконуватися в певній послідовності, яка є певною 
технологією досягнення очікуваних результатів

Забезпечення оновлення знань Усі потенційні та дійсні елементи системи управління повинні безперервно 
оновлювати свої знання і вміння для того, щоб забезпечити ефективне форму-
вання і функціонування системи управління інноваційною діяльністю

Дисциплінованості Узгодження і своєчасне виконання відповідальними особами всіх рішень, які 
пов’язані з формуванням, функціонуванням і оцінюванням системи управлін-
ня, можливі лише тоді, коли ієрархія управління базується на певній системі 
субординації відносин між керівниками і підлеглими

Перманентності моніторингу Контролювання всіх процесів, пов’язаних із формуванням та оцінюванням 
системи управління інноваційною діяльністю повинно здійснюватися безпе-
рервно для уникнення будь-яких можливих відхилень

Критеріальності У процесі оцінювання системи мають бути визначені певні критерії, з якими 
буде порівнюватись реальний стан системи

Зворотність зв’язків Наявність зворотного зв’язку в системі управління є необхідною умовою для 
ефективного функціонування системи, адже інформація повинна рухатись, 
як від управлінців до виконавців, так і від виконавців до управлінців. На етапі 
формування системи управління інноваційною діяльністю окремі її елементи 
здійснюють певний вплив на інші елементи системи. Взаємний вплив та ціле-
спрямованість усієї сукупності елементів забезпечує досягнення необхідного 
стану системи

ти використовувані технології, готову продукцію, 
управлінські процеси. Розроблення й проваджен-
ня інновацій є високоризиковою діяльністю, тому 
управління інноваційною діяльністю вимагає за-
стосування системного підходу. Системам управ-
ління інноваційною діяльністю характерна низка 
властивостей, моніторинг за станом яких важливий 
з огляду на ефективне функціонування цих систем. 
Підприємствам, що обрали інноваційний шлях роз-
витку, слід більш суттєво переглянути свої стратегіч-
ні наміри, а також навчитися правильно управляти 
інноваційним розвитком та пам’ятати, що пере-
дові технології — це майбутнє, котре потрібне не 
тільки державі, але й підприємству, оскільки вони 
є одним із головних чинників у ефективному еко-
номічному механізмі розвитку України.
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