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Дослідження сучасних науковців [1-4] свідчать, що в управлінні 

інноваційною діяльністю сучасних підприємств використовуються багато 

різних підходів: маркетинговий, адміністративний, системний, комплексний, 

поведінковий, інтегральний, ситуаційний, функціональний та ін. 

Проте на наш погляд, найбільш цілісним підходом є системний підхід, 

оскільки «…з позиції системного підходу в управлінні, система управління 

інноваційною діяльністю є сукупністю взаємопов’язаних елементів, які 

забезпечують цілісність цієї системи, з притаманними їм взаємозв’язками між 

собою і зовнішнім середовищем, що спрямовані на досягнення цілей діяльності 

на засадах оптимізації ризиків, витрат і результатів діяльності» [1, c. 21]. 

Системний підхід в управлінні інноваційною діяльністю застосовують 

для того, щоб виконувати такі першочергові завдання: встановлення чітких 

цілей функціонування системи управління інноваційною діяльністю, які 

повинні оновлюватись у часі і не суперечити загальним цілям підприємства; 

визначення кількісних і якісних параметрів, які виражають цілі даної системи 

(величина прибутку, обсяг реалізації продукції (послуг), частка ринку, 

підвищення іміджу і конкурентоспроможності підприємства загалом); вибір 

найкращих шляхів досягнення цілей; поширення достовірної інформації за 

малий проміжок часу; швидке пристосування елементів системи до змін у 

внутрішньому і зовнішньому середовищі системи управління інноваційною 

діяльністю і організації загалом; забезпечення прямого і зворотного зв'язку для 

виявлення й усунення відхилення в інноваційній діяльності та запобігання 

виникненню таких відхилень[1, c. 22]. 
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