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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 

Економіка України й далі залишається несприйнятливою до науково-технічних 

нововведень через низький рівень виробничої бази промисловості та слабке 

фінансування державою науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок. 

Ось чому формування ефективної державної науково-технічної та інвестиційної 

політики, спрямованої на досягнення більш високих технологічних укладів, повинно 

здійснюватися на основі перетворення власних наукових і дослідно-конструкторських 

розробок у базовий елемент виробництва. Саме активізація інноваційної діяльності 

наукової і виробничої сфер є важливим завданням та умовою становлення 

економічної незалежності України. 

Таким чином, актуальність обраної проблеми полягає у доцільності та 

необхідності подальшого розвитку наукових і практичних підходів до удосконалення 

управління інноваційною діяльністю підприємств з метою орієнтації напрямків 

стратегічного розвитку і задоволення потреб і вимог споживачів. 

Про низьку інноваційну активність підприємств свідчать показники обсягів 

реалізованої інноваційної продукції в Україні. У загальному обсязі промислової 

продукції лише 3,8 % мають ознаки інновацій (в Євросоюзі – 75 %). Крім цього, 

спостерігається безупинне зниження рівня науко місткості вітчизняної продукції.  

Очевидним і зрозумілим є те, що вирішення проблем активізації інноваційної 

діяльності підприємств - головна запорука здійснення успішних ринкових реформ. 

Крім того, досвід розвинутих країн свідчить, що вихід з економічної кризи 

неможливий без активізації інноваційної діяльності. 

У сучасному світі економічний розвиток країн визначається не природними 

ресурсами і не обсягами промислового виробництва, а сукупною здатністю суб'єктів 

господарювання до впровадження нових ідей з метою задоволення споживчого 

попиту в певних товарах чи послугах. 

Для здійснення ефективної інноваційної діяльності підприємства необхідно 

визначити резерви збільшення інноваційної активності і забезпечити їх використання. 
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Реалізація резервів потребує поступової заміни застарілого обладнання, введення 

нових технологій, підготовки кадрів. Реалізація проектів з модернізації і 

реконструкції виробництва потребує чіткого уявлення про стан підприємства та 

ринку в цілому, фінансової та маркетингової організації інноваційної діяльності. З 

цього випливає інша проблема, що гальмує розвиток інноваційної діяльності, а саме: 

недостатнє інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, яке б 

охоплювало сукупність первинних і зведених даних, організацію збереження 

накопиченої інформації, способи її подання та методи перетворень, правила 

організації банку даних, методики кодування та пошуку інформації. Разом з тим, 

правильні управлінські рішення та відповідні висновки можна зробити лише на 

основі обстежень за принципом суцільного безперервного обліку. Тому при розробці 

інформаційного забезпечення, потрібно враховувати систему показників для 

визначення економічно ефективності інновацій, показники бізнес-планів та внутрішні 

інформаційні потреби. 

Методологічні та практичні засади інноваційної діяльності промислових 

підприємств в умовах перехідного періоду потребують детального опрацювання, 

оскільки зарубіжний досвід у цій сфері не може бути адаптований в Україні без 

урахування особливостей розвитку вітчизняної економіки. 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


