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Постановка проблеми. Високий ступінь конкурентоздатності підприємства 

й можливість забезпечення стабільного доходу в сучасних умовах  значною мірою 
залежать від активності здійснення інноваційної діяльності. При цьому в той час, 
як у розвинених країнах (наприклад, Німеччина) питома вага промислових підп-
риємств, що здійснюють інноваційну діяльність, ще в 1999 році досягла 70%, і 
спостерігається тенденція до зросту, то в Україні він, наприклад, у 2006 році пе-
ребував на рівні 10%. Таке становище значною мірою обумовлюється не тільки 
дефіцитом фінансування, невизначеністю й ризиком інноваційної діяльності, але 
й відсутністю належного досвіду в управлінні нововведеннями.  

Стан вивчення проблеми. Дослідженню питання управління інноваційною 
діяльністю приділяють увагу багато вчених (П.І. Гайдуцький, В.М. Геєць, А. М. 
Власова, Н. В. Краснокутська, А.В., О.О. Лапко, П.Т Саблук, Н.М. Сіренко, 
П.Шеко та інші), які внесли значний вклад у формування теорії управління інно-
ваційною діяльністю. Однак у більшості випадків авторами розглядаються лише 
окремі аспекти управління інноваційним процесом. Таким чином, можна казати 
про відсутність систематизації, а в деяких випадках і врахування специфіки інно-
ваційної діяльності як об'єкта управління. Зазначене негативно позначається на 
результативності впровадження нововведень і обумовлює необхідність подаль-
ших досліджень впливу інноваційної діяльності в управлінні розвитком підприєм-
ства. Це дозволить створити теоретичну основу для формування практичних ре-
комендацій, упровадження яких буде сприяти збільшенню ефективності іннова-
ційних процесів. 

Завдання і методика досліджень. Метою статті є дослідження та вивчення 
процесу інноваційної діяльності як засобу антикризового управління підприємст-
вом. Методологія дослідження ґрунтується на фундаментальних роботах вітчиз-
няних та іноземних вчених, де розглянуто сучасні наукові погляди на проблеми 
інноваційної діяльності в управлінні розвитком підприємством. 

Результати досліджень. Досліджуючи економічні перетворення у світовому 
масштабі, доходимо висновку, що суспільство перебуває на тому етапі свого роз-
витку, коли більшість проблем вирішують на базі швидкої розробки та викорис-
тання у виробництві нових технологічних і організаційних ідей, нової техніки або 
інакше - інновацій. Відповідно до міжнародних стандартів, інновація визначаєть-
ся як кінцевий результат інноваційної діяльності, який дістав втілення у вигляді 
нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або удо-
сконаленого технологічного процесу, що знайшов використання у практичній 
діяльності. Однак більшість економістів стоять на позиціях вузького підходу. 
Вони обмежують галузь інновації науково-технічними технологічними питання-
ми. При цьому, згідно з однією точкою зору, інновація — це процес застосування 
нових технологій, виробів, згідно з іншою, — результат у вигляді нових методів, 
продукції, технологічних процесів [1]. 
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Найприйнятнішим для прикладного використання є вужчий підхід до визна-
чення інновацій, який враховує науково-технічний та економічний аспекти. Це 
пояснюється визначальною роллю науково-технічних проблем у вирішенні соціа-
льно-економічних, господарських завдань як на підприємствах, так і в народному 
господарстві в цілому. Найважливішим фактором на сучасному етапі є швидке та 
масштабне отримання економічних результатів при виконанні інноваційних прое-
ктів. Крім того, зазначене коло проблем глибше досліджено порівняно з організа-
ційними та соціальними аспектами інновацій.  

Невід'ємною властивістю інновації є науково-технічна новизна та практичне 
застосування у виробництві. Можливість комерційної реалізації задуму виступає 
як потенційна властивість, для досягнення якої потрібні певні зусилля. В умовах 
ринкової економіки основною складовою інноваційної діяльності, як вже зазначе-
но, є нововведення, новизна та інвестиції.  

Інноваційна діяльність пов’язана з трансформацією наукових досліджень і 
розробок, винаходів і відкриттів у новий продукт або новий технологічний про-
цес, які впроваджуються у виробничий процес, або в новий підхід до соціальних 
послуг. Інноваційна діяльність передбачає створення цілого комплексу наукових, 
технологічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, які у своїй су-
купності ведуть до створення інновації «під ключ», тобто повністю готової до 
реалізації на ринку. Вихідним посиланням, згідно з теорією Й. Шумпетера, є те, 
що множина суб’єктів інноваційного процесу (підприємств) поділяється на дві 
категорії: новаторів, які прагнуть якнайшвидше створити та впровадити нові тех-
нології, нові продукти й послуги, та консерваторів, що експлуатують існуючі 
технології, виробляючи відомі «старі» види продукції[3]. 

Досліджуючи класифікацію інноваційних процесів в економічній літературі, 
доходимо висновку, що в кожному джерелі вона подається по-різному. Отже, нині 
в Україні немає єдиної прийнятої офіційною статистикою класифікації інновацій-
них процесів.  

Найповнішою, на наш погляд, є класифікація інноваційних процесів україн-
ських вчених А. М. Власової та Н. В. Краснокутської [1], які типологізують їх за 
такими ознаками (рис. 1): змістом і сферами застосування, масштабом перебігу, 
сферами розробки і поширення, ступенем новизни та глибини змін, ступенем 
впливу на зміни, рівнем розробки та поширення, етапами життєвого циклу новов-
ведень і спрямованістю дій. 

Наведену класифікацію можна використовувати при розв'язанні різних зага-
льних завдань економічного дослідження інноваційної діяльності. Зокрема, вона 
дає змогу пов'язати з типом інновацій той чи інший тип стратегії.  

Очевидним є те, що для розвитку інновацій необхідне створення критичної 
маси певних умов, стимулюючих чинників інноваційної діяльності. У зв’язку з 
цим вирізняють два типи поведінки підприємства: прирісний і підприємницький. 

Прирісна поведінка є характерною для більшості комерційних та виробничих 
підприємств. Вона спрямована на ствердження традиційної поведінки як усереди-
ні організації, так і в її відносинах з навколишнім середовищем.  За  такої поведі-
нки зміни не сприймаються, вони обмежуються та  мінімізуються.  Але  через те, 
що  соціальні  зміни  неминучі, організаціям не вдається виключити їх повністю. 
За умови прирісної поведінки реакція на зміни  відбувається  вже  після  того,  як  
необхідність  цих  змін  стала  явною та  нагальною.   Проте  необхідно зауважити, 
що більшість підприємств, діючи в прирісному стилі, водночас прагнуть до ефек-
тивності своєї діяльності. Меншість, яка працює неефективно, у довгостроковому 
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періоді не виживає. На багатьох підприємствах прирісна поведінка застосовується 
для забезпечення ефективного використання ресурсів, в інших організаціях вона 
спрямована на збереження певного статусу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Класифікація інноваційних процесів 
 

Інший тип поведінки — підприємницький — спричинює зовсім інше став-
лення до змін: підприємницька організація прагне до них. Замість намагання збе-
регти минуле, таке підприємство виступає за неперервну зміну досягнутого стану. 

Великі підприємства, які формувалися в умовах централізованого управлін-
ня, сьогодні стикаються з приголомшливим технологічним динамізмом, інформа-
ційною автоматизацією, не передбачуваним розвитком ринку, глобалізацією по-
питу та жорсткою конкурентною боротьбою. Такі підприємства можуть зберегти 
свої позиції лише у випадку, якщо будуть виявляти гнучкість, намагатися підви-
щувати ефективність у першу чергу за рахунок інноваційного підходу до своєї 
діяльності та вимагати від менеджерів не тільки високого рівня кваліфікації і від-
даності підприємству, а й ініціативного підприємництва. 

Зміна зовнішніх умов змушує підприємства переходити від орієнтації на тех-
нічне озброєння виробництва, централізоване управління та закриту корпоратив-
ну культуру до орієнтації на споживача, децентралізоване управління та відкриту 
корпоративну культуру [4]. Переваги підприємницького стилю поведінки разом з 

Класифікація ознак інновацій та інноваційних процесів 

За змістом та сферами 
застосування: 
- технічні; 
- екологічні; 
- соціальні; 
- організаційно-
управлінські 

За ступенем новизни та 
глибини змін: 
- абсолютна; 
- відносна; 
- умовна; 
- часткова; 
- новий вид; 
- нове покоління 

За масштабом перебі-
гу: 
- глобальні; 
- локальні; 
- внутрішньо-
організаційні; 
- міжорганізаційні 

За ступенем впли-
ву на зміни: 
- радикальні; 
- революційні; 
- модифіковані; 
- комбіновані. 

За сферами розробки 
і поширення: 
- промислові; 
- торговельно-
посередницькі; 
- аграрні; 
- правові; 
- науково-педагогічні 

За спрямованістю дій: 
- розширюючі; 
- раціоналізуючі; 
- уповільнюючі 

За етапами життє-
вого циклу новов-
ведень: 
- діяльність вико-
ристання нововве-
день; 
- перегрупування 
- ліквідація 

За рівнем розробки та 
поширення: 
- державні; 
- регіональні; 
- галузеві; 
- корпоративні 
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перевагами інноваційного управління та корпоративною культурою стають відо-
браженням динамічних змін, які відбуваються в технологіях і на ринку, тому ко-
ординована політика підприємства спрямована на зміну ставлення до нововве-
день. У разі здійснення такої політики підприємство впроваджує нововведення, 
націлені на задоволення нових потреб замовників та кінцевих споживачів, що є 
неодмінною умовою виживання організації в конкурентній боротьбі. 

Отже, між нововведеннями й організаціями завжди існують певні зв’язки, 
особливість яких впливає на процес упровадження і поширення нововведень. 

Не викликає сумніву той факт, що управління являє собою складний процес, 
спрямований на досягнення поставлених цілей. При цьому проблеми виникають 
як у здійсненні самого процесу управління, так і у визначенні й урахуванні спе-
цифіки об'єкта управління - інноваційної діяльності. Проведені дослідження до-
зволяють виділити наступні основні причини неефективного управління впрова-
дженням нововведень.  

Так, однією із проблем управління інноваційною діяльністю є відсутність 
кваліфікованих кадрів. Як показує практика, питаннями управління на підприємс-
твах найчастіше займаються не менеджери по інноваціях, а інженери або вчені, 
які, як правило, талановиті, але не мають достатнього досвіду в здійсненні інно-
ваційної діяльності. У цьому зв'язку вони зазвичай готові відповісти на запитання 
що повинне вийти в результаті діяльності, однак як цього досягти знають лише 
деякі з них. Це у свою чергу може привести до провалу навіть найбільш перспек-
тивної ідеї.  

Особливістю управління інноваційною діяльністю є забезпечення якісного 
прийняття рішень в умовах невизначеності й ризику. Однак, успішному виконан-
ню даного завдання в більшості випадків заважає створення необхідної організа-
ційної структури, що особливо актуально для великих підприємств. У цьому зв'я-
зку останнім доцільно звернути увагу на гнучкість і адаптивність малих фірм до 
умов, що постійно змінюються. У таких випадках ефективність управління інно-
ваційною діяльністю можна було б значно підвищити шляхом створення спеціа-
льних підрозділів або структурних одиниць на постійній або тимчасовій основі, 
наприклад, таких як внутрішній венчур. Адаптація організаційної структури вели-
кого підприємства до специфіки інноваційної діяльності сприятиме підвищенню її 
ефективності й результативності. 

Способи і методи оцінки ефективності інноваційної діяльності широко опи-
сані в економічній літературі. Практично всі вони базуються на співвідношенні 
ефектів і витрат (коефіцієнт економічної ефективності або його зворотна величи-
на - термін окупності додаткових витрат) з подальшим їх порівнянням з нормати-
вною величиною. Але кінцевий результат може досягатися різними шляхами і 
врахування цього має важливе значення при комплексній оцінці інноваційної 
діяльності підприємства. Кількість і сукупність показників, котрі доцільно вико-
ристовувати при комплексній оцінці інноваційної діяльності, здебільшого зале-
жать від обсягу виробництва підприємницької структури. З огляду на сказане, 
перед керівництвом підприємства виникає ряд оригінальних завдань, котрі необ-
хідно вирішувати, щоб оцінити інноваційну діяльність. Ось чому при виборі пер-
спективних напрямків діяльності підприємства керівнику слід здійснювати оцінку 
інноваційних процесів. Різнобічна оцінка є необхідним і водночас дуже важким 
завданням. При цьому виникають аспекти, пов'язані між собою, які треба розгля-
дати окремо. До них належать: по-перше - оцінка науково-інформаційного рівня 
підприємства, по-друге - оцінка технічного рівня підприємства і, по-третє - оцінка 
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техніко-економічної ефективності інноваційних проектів. Позитивний висновок 
щодо перших двох аспектів є важливою базою для отримання високих кінцевих 
результатів. 

Перший аспект передбачає оцінку науково-інформаційного рівня забезпече-
ності підприємства. При цьому до критеріїв оцінки інноваційної діяльності, тобто 
тих характеристик, які найбільшою мірою впливають на її ефективність, нале-
жать: науковий рівень підприємства, рівень інформаційного забезпечення і кон-
курентоспроможність розробок, що забезпечують можливість досягнення постав-
леної підприємством мети. 

Проведені дослідження і вивчення досвіду зарубіжних вчених дають змогу 
зробити висновок про те, що на багатьох підприємствах, котрі ефективно працю-
ють, як джерело інноваційних ідей найактивніше використовують персонал. В 
Україні працівники підприємства беруть незначну участь у формуванні іннова-
ційних ідей, що видно з табл. 1 [3]. 
 
Таблиця 1 - Структура інформаційних джерел формування інноваційних ідей 

Джерело інформації Частка в загальній структурі, % 
Споживачі 11,5 

Власні та сторонні науково-технічні кадри 76,5 
Діяльність конкурентів 8,0 
Торговельні посередники 1,0 
Консультаційні фірми 0,5 

Працівники підприємства 2,5 
 

Це в умовах ринкових відносин є негативним моментом у діяльності підпри-
ємства, оскільки саме високий рівень внутрішньої активності забезпечує певні 
переваги для підприємства. Так, висока частка виконання і впровадження власних 
науково-дослідних розробок у виробництво може забезпечувати підприємству за 
його рішенням на певний час чи назавжди монополізм у даній сфері діяльності. 
Цим і пояснюється важливість даного критерію для оцінки ефективності іннова-
ційної діяльності підприємств. 

Висновок. Відомо, що найбільшу віддачу дають інвестиції у науку при 
впровадженні у виробництво результатів досліджень. Це дає змогу зробити ви-
сновок про те, що саме інноваційна діяльність та її активізація забезпечать швид-
кий вихід економіки країни з кризового стану. Проблема підвищення ефективнос-
ті діяльності підприємств державного і підприємницького секторів для забезпе-
чення високих темпів їх економічного розвитку набуває особливої актуальності в 
сучасних умовах розвитку національної економіки. Це економічне зростання мо-
жна забезпечити шляхом активізації інноваційної діяльності всіх ланок народного 
господарства. При цьому помітно зростає потреба в знаходженні науково-
обґрунтованої методики оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності, 
оскільки розробка і впровадження у виробництво нововведень вимагають значних 
витрат, що мають високий ступінь ризику. Методика розрахунку економічної 
ефективності інноваційної діяльності повинна базуватися на певній теоретичній 
концепції, а організовувати її мають відповідні організаційні структури. Економі-
чна оцінка ефективності інноваційної діяльності передбачає вирішення комплексу 
таких питань, як: вибір і обґрунтування стратегічного напрямку досліджень; ви-
значення критеріїв і показників її економічної ефективності; оцінки її впливу на 
ефективність діяльності підприємства, а також вибір ефективного методу її здійс-
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нення. Ураховуючи, що витрати на інноваційну діяльність надзвичайно великі та 
ризикові, важливою є розробка такої методики, яка б давала змогу приймати рі-
шення про доцільність інноваційної діяльності, починаючи з ранніх її етапів. 
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Постановка проблеми. З переходом до засад ринкової економіки актуаль-

ними стають питання розвитку інноваційних технологій. Україна є членом СОТ, і 
тому наукове забезпечення інновацій треба розглядати як один із стратегічних 
напрямів держави. Саме розвиток інноваційних технологій дасть змогу нашій 
державі зміцнити свій суверенітет. Проте, принципова позиція інноваційного 
розвитку України полягає у виборі інноваційної стратегії. Насамперед, повинна 
бути чітко сформульована позиція держави - чи прагне Україна відродити статус 
передової науково-технологічної держави, що породжує нові технологічні знання 
та інновації, або погодитися із роллю економіки, що запозичує і імпортує іннова-
ції із зовнішнього світу. Фундаментальні дослідження сучасного соціально-
економічного і політичного менеджменту показують, що нині науково-
технологічні інновації відіграють вирішальну роль у формуванні і підвищенні 
конкурентоспроможності виробництва. 

Для правильного вибору орієнтирів та пріоритетів розвитку національної 
економіки потрібно детально вивчити проблеми, які існують у сфері інновацій, та 
розробити комплексну державну інноваційну стратегію, що дасть змогу здійснити 
інноваційний прорив та оновити структуру промисловості на користь 
високотехнологічної продукції. Європейський вибір України на шляху інтеграції 
у високотехнологічне конкурентне середовище зумовив необхідність формування 
та запровадження інноваційної моделі розвитку,  яка повинна була забезпечити 
високі та стабільні темпи економічного зростання, вирішити певні соціальні й 
екологічні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність національної 


