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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Побережний Р.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Гарантією ефективної фінансово-господарської діяльності кожного
підприємства беззаперечно є активізація інноваційної діяльності [1-5], яка
цілеспрямована на формування (або залучення ззовні) тих новацій, що
забезпечуватимуть зростання конкурентних позицій на ринку, продуктивності
праці й прибутковості господарювання [1, с. 26].
Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність» інноваційною є
діяльність спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних
товарів та послуг. Вважаємо доцільним виокремити такі фактори впливу на
систему управління інноваційною діяльністю підприємства [2, с. 99-100]:
рівень забезпечення матеріальними і фінансовими ресурсами;
соціально-психологічний клімат;
стиль керівництва (взаємодія керівництва та персоналу);
кадровий потенціал системи (структура та рівень кваліфікації персоналу,
організаторські здібності, дисциплінованість, творча активність);
система оцінювання результатів праці та ефективність стимулювання
(мотивація персоналу);
рівень гнучкості та мобільності системи управління інноваційною
діяльністю (швидке реагування на зміни);
комунікаційні процеси та інформаційна база системи (інформаційне
забезпечення, структура інформаційної системи, інформаційні шуми);
рівень виконання управлінських та регулюючих рішень.
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