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Анотація
Розкрито основні принципи управління інноваційним розвитком підприємства.
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Abstract
The basic principles of innovative development of enterprise have been considered.
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Вступ
Інноваційний розвиток підприємств є безперервним процесом комплексної взаємодії матеріально-

ресурсної, виробничо-технологічної, науково-технічної, маркетингової та інвестиційної активності,
від яких залежать особливості здійснення інноваційних процесів та які впливають на ефективність
розвитку підприємства. Обґрунтування основних принципів управління інноваційним розвитком
підприємств сприятиме практичному використанню інтелектуального потенціалу підприємства з
метою забезпечення потреб ринку у конкурентоспроможній продукції та послугах.

Результати дослідження

Формування основних засад системи управління інноваційного розвитку підприємства повинно
бути першочерговим управлінським рішенням керівництва, використання якого дасть змогу
сформувати й реалізовувати конкретну послідовність заходів, що спрямовані на стійкий,
перспективний інноваційний розвиток [1, с. 225].

Дослідження різних аспектів інноваційного розвитку здійснили вітчизняні та зарубіжні науковці
Амоша О.І., Гриньова В.М., Захарченко В.І., Забарна Е.М., Крупка М.І., Ілляшенко С.М., Волков О.І.,
Кузьмін О.Є., Космидайло І.В., Федулова Л.І., Філлипова С.В. та ін.

Виходячи з понятійного змісту терміну «принцип», що визначає це явище як те, що лежить в
основі певної теорії, вчення, науки, світогляду, є першоосновою, а також – особливість, покладена в
основу створення або діяльності чого-небудь [2, с. 720], нами було визначено та узагальнено основні
принципи управління інноваційним розвитком підприємства як сукупності класичних та специфічних
принципів функціонування.

Принцип системності управління інноваційним розвитком передбачає розгляд всіх складових
системи у взаємозв’язку і взаємозалежності один з одним в просторі і в часі.

Принцип динамічності забезпечує динамічне приведення у відповідність цілей і спонукальних
мотивів (стимулів) діяльності підприємства (у тому числі його власників, менеджерів, фахівців,
працівників) [3, с. 44].

Принцип комплексності в управлінні інноваційним розвитком підприємства передбачає
використання у взаємозв’язку всіх складових елементів, факторів та умов інноваційного розвитку
підприємства як єдиного комплексу в межах державного та регіонального регулювання.

Принцип адаптивності, що полягає в самопідтримці обміну ресурсами між елементами виробничо-
збутової системи підприємства, а також між підприємством і зовнішнім середовищем; коригуванні
системи управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства відповідно до змін умов
функціонування; самовдосконаленні з метою забезпечення умов тривалого виживання підприємства
відповідно до його місії і прийнятої мотивації діяльності [4].

Принцип координації передбачає узгодження та пошук найкращих способів взаємодії всіх
елементів організаційно-економічного забезпечення системи управління інноваційним розвитком
відповідно з метою виконання поставлених перед ними завдань.



Принцип відкритості означає спроможність системи управління залучати зовнішні джерела
фінансування інноваційного розвитку і забезпечувати ефективне використання інвестиційних
ресурсів.

Принцип ефективності орієнтує на вибір та реалізацію таких умов, факторів, джерел і напрямків
інноваційного розвитку підприємства, які в результаті призведуть до досягнення поставленої мети
підприємства, а саме отримання максимального прибутку.

Принцип орієнтації на створення конкурентних переваг підприємства реалізується шляхом
формування і реалізації інноваційних програм на підприємстві. Це передбачає наявність
обґрунтованих досліджень щодо стану розвитку підприємства, визначення його
конкурентоспроможного потенціалу відповідно до світових стандартів.

Принцип ефективності розвитку і використання інноваційного потенціалу підприємства
реалізується шляхом захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності, що забезпечується
системою державних гарантій. Так, статтею 329 Господарського кодексу України [5] держава
гарантує суб'єктам інноваційної діяльності:
 підтримку інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію економічної та

соціальної політики держави;
 підтримку створення та розвитку суб'єктів інфраструктури інноваційної діяльності;
 охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції у

сфері інноваційної діяльності;
 вільний доступ до інформації про пріоритети державної економічної  та соціальної політики, про

інноваційні  потреби  та результати науково-технічної діяльності, крім випадків, передбачених
законом;
 підтримку щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері

здійснення інноваційної діяльності.
Принцип сприяння розвитку інноваційної інфраструктури підприємства здійснюється шляхом

підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури, яка передбачає наступні
складові підсистеми: виробничо-технологічну, фінансово-економічну, збутову, інформаційну,
кадрову та організаційну.

Принцип саморегулювання виявляється за допомогою застосування спеціалізації функцій, що
виконуються системою управління, а також уніфікації та стандартизації елементів системи
управління тощо.

Доцільно до розглянутих принципів додати ще такі принципи управління інноваційним розвитком
підприємства.

Принцип повноти циклу управління об’єднує всі окремі елементи системи в загальне ціле і
забезпечує взаємодію цілісної системи управління з іншими елементами зовнішнього середовища.

Принцип альтернативності передбачає вибір певних напрямів з альтернативних варіантів
інноваційного розвитку на основі відповідності їх критеріям оптимальності. Основним засобом
реалізації пріоритетних напрямів інноваційного розвитку підприємства можна визначити
концентрацію науково-технічного потенціалу підприємства для розв'язання найважливіших
організаційних, виробничих, технічних і соціальних проблем.

Принцип ієрархічної організації передбачає здійснення інноваційного розвитку підприємства з
врахуванням підпорядкованості нижчих ланок управління вищим та оптимального використання
наявних ресурсів на підприємстві: матеріальних, трудових, виробничих.

Принцип етапності передбачає фінансування виконання інноваційних проектів, створення
сприятливих фінансових умов для розробки, виробництва та реалізації різних видів інноваційної
продукції, забезпечення можливості доступу до фінансових ресурсів, використання інструментів, що
знижують фінансові ризики, кредитування інноваційної діяльності під заставу майна підприємства,
фінансування з використанням коштів венчурного фінансування тощо.

При цьому найбільш актуальними напрямками для державної підтримки можна визначити ті види
інноваційної діяльності підприємства, що спрямовані технічне переозброєння та оновлення
виробництва, на випуск конкурентоспроможної інноваційної продукції як на внутрішньому, так і на
світовому ринках. Згідно з Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні» такі напрямки інноваційної діяльності поділяються на  стратегічні та середньострокові [6].
Стратегічні напрямки інноваційної діяльності передбачають розробку заходів по забезпеченню
соціально-економічного зростання держави, розраховані на тривалу перспективу (більше десяти



років) та визначаються за допомогою проведення науково-прогнозного аналізу тенденцій світового
розвитку з урахуванням можливостей вітчизняного інноваційного потенціалу. Середньострокові
напрямки інноваційної діяльності передбачають розробку заходів щодо інноваційного оновлення
виробництва та сфери послуг, орієнтовані на освоєння виробництва нової наукоємної продукції та
послуг з високою конкурентоспроможністю на внутрішньому та зовнішньому ринках і розраховані на
реалізацію протягом трьох - п'яти років.

Потрібно враховувати той факт, що при стимулюванні інноваційної діяльності повинно
забезпечуватись ефективне та цільове використання державних коштів з метою підтримки інновацій
та недопущення зловживань використання коштів несумлінними суб'єктами інноваційної діяльності.
Досягти цього можливо шляхом розробки комплексу заходів, основними з яких є реєстрація та
проведення науково-технічної експертизи інноваційних проектів, що регулюються Законом України
«Про наукову і науково-технічну експертизу» [7]. Відповідно до законодавства обов’язкова науково-
технічна експертиза проводиться для інноваційних проектів за пріоритетними напрямами
інноваційної діяльності та для інноваційних проектів, які спрямовані на отримання законодавчо
визначених податкових, амортизаційних та митних пільг.

Висновки

Реалізація принципів управління інноваційним розвитком дозволить сформувати ефективну
систему управління інноваційним розвитком підприємства, яка буде враховувати зміну умов
діяльності підприємства та сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень щодо
інноваційного розвитку підприємства.
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