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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ОСНОВІ ПЕРЕВАГ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Управління інноваційною діяльністю – один з напрямків стратегічного керування, здійснюваного на вищому рівні 

керівництва компанії. Основним вектором діяльності є визначення головних шляхів вдосконалення науково-

технічної і виробничої діяльності фірми в таких областях: розробка і впровадження нової продукції (інноваційна 

діяльність); модернізація продукції; подальший розвиток виробництва традиційних видів продукції; зняття з 

виробництва застарілої продукції. Під інноваціями в широкому розумінні вбачають прибуткове використання 

нововведень у вигляді нових технологій, видів продукції та послуг, організаційно-технічних і соціально-

економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру. Задля 

використання всіх переваг управління інвестиційною діяльністю, слід відрізняти інновації від незначних видозмін 

у продуктах, товарах чи технологічних процесах, що залишають за собою непомітний вплив на основні 

параметри, властивості, вартість. Ефективність управління інноваційною діяльністю оцінюють через 

конкурентоздатність нової продукції, успішне представлення її на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Ключові  слова:  інноваційна діяльність, інновації, інноваційний менеджмент, нововведення, інноваційні 

процеси, управлінська діяльність, інноваційні ризики. 

 

Постановка проблеми. За сучасних умов 

орієнтації економіки України на підвищення 

конкурентоспроможності надзвичайно важли-

вого значення набуває активізація інноваційної 

діяльності, оскільки без цього неможливим є 

здійснення прогресивних структурних зрушень 

у країні, суттєве оновлення реального сектора 

й загалом забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку держави. Вагоме  

значення для підвищення ефективності 

управлінської діяльності має комплекс заходів  

інноваційного менеджменту, що включає в 

себе сукупність економічних, мотиваційних, 

організаційних і правових засобів, методів і 

форм управління інноваційною  діяльністю 

конкретного об'єкта управління з метою 

одержання найоптимальнішим шляхом 

економічних результатів цієї діяльності. 

Аналіз  останніх  досліджень  та  

публікацій.   Використання  переваг менедж-

менту в управлінні інноваційною діяльністю 

широко висвітлені в роботах таких вчених-

економістів, як М.Мескон, М.Альберт, Ф. 

Хедоурі,  Р.Фатхутдінов,  С.Князь,  В.Гладун-

ський,  Б.Никифорук,  Б.Мізюк,  Н.Бондарь, 

О.Васюхин,  А.Голубєв,  В.Подлесних  та  

інші.  Проте  наукові  праці  цих  вчених  

недостатнім чином  розкривають  переваги 

менеджменту в  управлінні  інноваційною  

діяльністю. У розвиток інноваційного менедж-

менту  внесли свій вклад багато вітчизняних і 

зарубіжних  авторів,  в  їх  числі  І.А.  Белобже-

цкій,  В.П.  Суйц,  Ю.А.  Данилевський, А.С. 

Наринский, Н.Г. Гаджієв, А.Д. Шеремет та ін.  

Метою  статті є визначення переваг 

менеджменту в управлінні інноваційною 

діяльністю. 

Викладення  основного  матеріалу  

дослідження.  Тривалий час об'єктом 

управління інноваційною діяльністю був 

процес доведення наукової ідеї або технічного 

винаходу до стадії практичного використання, 

що приносить дохід, а також прив'язані з цим 

процесом техніко-економічні та інші зміни у 

соціальному середовищі. Інноваційний процес 

мав короткостроковий локальний характер і 

реалізувався завдяки знанням спеціалістів і 

керівників із залученням ресурсів і методів, 

сформованих для стабільних процесів. Проте, 

сучасні  економічні умови, вимагають інтен-

сивної інноваційної діяльності, підвищення 

уваги до ефективності організації досліджень і 

розробок, організації нововведень на всіх 

стадіях життєвого циклу продукції, зниження 

інноваційних ризиків, скорочення термінів 

упровадження інновацій [1, c. 115-117]. 

Економічна категорія “інновація” означає 

нововведення, тобто реалізований на ринку 
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результат діяльності по створенню нового 

продукту або нової технології. Великого 

значення набуває механізм управління 

створенням і впровадженням інновацій на 

ринку, тобто інноваційний менеджмент. 

Інноваційний менеджмент - один з напрямків 

стратегічного керування, що здійснюється на 

вищому рівні організації, що визначає основні 

шляхи науково-технічної й управлінської 

діяльності [2, c. 84-85].  

Опанування механізму управління іннова-

ційними процесами є передумовою суттєвих 

радикальних рішень у сфері господарського, 

політичного і в цілому суспільного життя нашої 

держави. Управління інноваційною діяльністю – 

невід'ємна складова функціонування сучасного 

підприємства, що охоплює планування, 

організацію та стимулювання такої діяльності, 

реалізацію інноваційних процесів, розрахованих 

на здобуття конкурентних переваг і зміцнення 

ринкових позицій підприємства [3, c. 187]. 

Для успішного керування інноваційною дія-

льністю необхідно ретельне вивчення інновацій 

та застосування на практиці переваг інновацій-

ного менеджменту. До них відносять наступні: 

 впорядкована система механізмів, 

документів, політик та процедур , яка дозволяє 

кожній організації структурувати свою роботу, 

щоб забезпечити доступ до необхідної 

інформації для своєчасного прийняття рішень 

її керівництвом; 

 використання професійних стандартів 

фінансового управління, які відповідають 

кращим міжнародним практикам; 

 нові технології організації виробництва 

та управлінської діяльності (дають переваги у 

витратах, продуктивності, якості); 

 розширення меж застосування 

управлінської діяльності; 

 упровадження нових видів виробництв, 

що реалізують інноваційний потенціал базової 

інновації [4, c. 44]; 

Велике значення для підвищення ефектив-

ності інновацій має комплекс використання та-

ких принципів інноваційного менеджменту, як: 

 створення атмосфери творчості, 

стимулюючої пошук і освоєння нових ідей; 
 націленість усієї інноваційної 

діяльності на потреби ринку; 

 визначення пріоритетних напрямів 

інноваційних змін, виходячи з цілей і завдань 

фірми; 

 скорочення кількості рівнів в управлін-

ській структурі з метою прискорення процесу; 

 прийняття рішень у системі 

“дослідження – виробництво – збут”. 

Керівництво підприємства має завжди 

аналізувати, який вид інноваційної діяльності 

принесе більшу вигоду. Для цього слід 

враховувати різні обставини: гостроту 

конкурентної боротьби, ресурсні можливості і 

конкурентні позиції тощо [5, c. 15-16]. 

Висновки.  У наш час інновації охоплюють 

усі сфери людської діяльності, радикально 

впливають на процес господарювання, 

змінюють соціально-економічні відносини в 

суспільстві. Інноваційний менеджмент у 

загальному вигляді — це складний механізм 

дії керуючої системи, яка створює для 

інноваційного процесу та інноваційної 

діяльності сприятливі умови й можливості для 

розвитку і досягнення ефективного результату. 

Інноваційне управління створює умови як 

виживання, так і зростання господарських 

організацій, формування наукомістких галу-

зей, що ведуть до корінних змін асортименту 

товарних ринків, зростання продуктивності 

праці, конкурентоспроможності підприємств, 

держави. Отже, інноваційні процеси охоплю-

ють усі зміни, що відбуваються внаслідок люд-

ської діяльності. Інновації – це інструмент 

впливу на соціально-економічний процес роз-

витку суспільства. Тому інноваціями 

необхідно управляти.  
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Юрченко Е.А., Городня В.А., 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ПРЕИМУЩЕСТВ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Управление инновационной деятельностью - одно из направлений стратегического управления, 

осуществляемого на высшем уровне руководства компании. Основным вектором деятельности является 

определение основных путей совершенствования научно-технической и производственной деятельности 

фирмы в следующих областях: разработка и внедрение новой продукции (инновационная деятельность); 

модернизация продукции; дальнейшее развитие традиционных видов продукции; снятие с производства 

устаревшей продукции. Под инновациями в широком смысле видят прибыльное использование новшеств в виде 

новых технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических решений 

производственного, финансового, коммерческого, административного или иного характера. Для использования 

всех преимуществ управления инвестиционной деятельностью, следует отличать инновации от 

незначительных видоизменений в продуктах, товарах или технологических процессах, оставляют за собой 

незаметный влияние на основные параметры, свойства, стоимость. Эффективность управления 

инновационной деятельностью оценивают через конкурентоспособность новой продукции, успешное 

представление ее на внутреннем и внешнем рынках. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, инновационный менеджмент, нововведения, 

инновационные процессы, управленческая деятельность, инновационные риски. 

 

Yurchenko KO, Gorodnya VA, 

MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY ON THE BASIS OF MANAGEMENT ADMINISTRATION 

Management of innovation activity is one of the strategic management directions implemented at the top management 

level of the company. The main vector of activity is the definition of the main ways of improving the scientific, technical 

and production activities of the company in the following areas: development and introduction of new products 

(innovative activities); product upgrades; further development of production of traditional types of products; 

withdrawal from outdated production. Under innovations in the broad sense, profitable use of innovations in the form 

of new technologies, types of products and services, organizational, technical and socio-economic decisions of a 

production, financial, commercial, administrative or other nature are seen. In order to take advantage of all the 

benefits of managing investment activities, it is necessary to distinguish innovations from minor modifications in 

products, products, or processes that leave behind the invisible influence on the basic parameters, properties, and cost. 

The effectiveness of management of innovation activities is assessed through the competitiveness of new products, the 

successful presentation of it in the domestic and foreign markets. 

Key words: innovation activity, innovations, innovation management, innovations, innovation processes, management 

activity, innovation risks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


