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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ
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Проаналізовано тенденції інноваційної активності промислових підприємств
України.
Вивчаються
особливості
управління
інноваційною
діяльністю
машинобудівних підприємств. На підставі аналізування наукових досліджень
вітчизняних та зарубіжних вчених виділено та розглянуто основні методи управління
інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств.
The tendencies of innovative activity of industrial enterprises of Ukraine are analyzed in
the article. The features of management by innovative activity of machine-building enterprises
are studied. On the basis of analysis of scientific researches of domestic and foreign scientists it
is selected and considered the basic methods of management by innovative activity of machinebuilding enterprises.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. В умовах глобальної світової кризи важливого значення набуває
проблема інноваційної діяльності підприємств, зокрема й машинобудівних. У період обмеженості
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вільних коштів знижується насамперед потенціал вкладення їх у нові технології, оскільки, як
відомо, інноваційна діяльність нерозривно пов’язана із ризиком. Інновації та ризик взаємозалежні.
Тому для ефективної інноваційної діяльності машинобудівних підприємств важливо ефективно
управляти інноваційним ризиком.
За останні роки знизилася питома вага промислових підприємств України, які впроваджують
інноваційні проекти та тих, що займаються інноваціями (див. рис. 1). Ця тенденція є негативною,
особливо в умовах світової фінансової кризи, коли обмеженість інвестиційних коштів, спрямованих
на інновації, значно зменшується.
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Рис. 1. Інноваційна активність промислових підприємств України, 2000–2007 рр.*
* за даними статистичного щорічника України за 2007 рік

Індекс промислового виробництва, у
% до попереднього року

Як бачимо з рис. 1, різке падіння інноваційної активності українських промислових
підприємств припадає на 2003 рік. Починаючи з цього року, інновації впроваджують менше десятої
частини промислових підприємств країни, що є доволі низьким показником.
Що стосується машинобудування, то незважаючи на кризові явища в економіці України
(однак, не враховуючи світову кризу, що розпочалася у 2008 році та її наслідків, які не встигли
відобразитися на статистичних даних), ця галузь протягом останнього десятиріччя позитивно
виділялася за показником індекса промислового виробництва на фоні промисловості загалом, а
також зростанням обсягів реалізованої продукції за останні роки (див. рис. 2, 3).
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Рис. 2. Індекси промислового виробництва в Україні, 2001–2008 рр.*
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Рис. 3. Обсяг реалізованої продукції машинобудування в Україні, 2004–2007 рр.*
* за даними статуправління України

Тому надзвичайно важливо зберегти тенденцію зростання, а також забезпечити зростання
частки інноваційно-спрямованих машинобудівних підприємств України. Для цього потрібно вміло
здійснювати процес управління інноваційною діяльністю.
Аналіз останніх досліджень і результатів. Питання пов’язані з управлінням інноваційною
діяльністю висвітлюються в наукових працях І.В. Алексєєва, Е.А. Бєльтюкова, В.В. Вітлінського,
Г.І. Великоіваненко, Г.В. Возняк, Л. Гохберг, Е.Н. Забарної, С.В. Князя, А.Г. Кузнєцової, О.Є.
Кузьміна, О.О. Лапко, И.С. Лапіної, В.Г. Мединського, І.Ф. Мухарь, Л.І. Нейкової, А.А. Пересади,
Н.С. Поповенко, М.А. Рогова, М.В. Сидоренко, Л.С. Тревого, Н.В. Тувакової, В.А. Фльорко, Д.М.
Черваньова, Г.В. Чернова, К.П. Янковського та інших [1–17]. Однак, розглядаючи управління
інноваційною діяльністю, недостатньо уваги відведено методам управління цією діяльністю.
Цілі статті. Ціллю статті є вивчення методів управління інноваційною діяльністю
машинобудівних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Продумане та обґрунтоване управління інноваційною
діяльністю промислових підприємств (зокрема машинобудівних) дасть змогу вирішувати цілий
комплекс соціально-економічних завдань та створювати сприятливі умови для реформування
економіки та її реструктуризації. Саме управління інноваційною діяльністю є ключовим елементом,
від ефективності якого залежить розвиток економіки, загалом, та активізація підприємницької
діяльності, зокрема.
Інноваційна, як ніяка інша діяльність тісно пов’язана із ризиками. До ризиків інноваційної
діяльності прийнято зараховувати такі: науково-технічні, правові, комерційні, людського фактора
тощо [17].
Одним із можливих шляхів зниження інноваційних ризиків виступає диверсифікація.
Машинобудівні підприємства можуть розподілити інвестиції між кількома взаємонепов’язаними
інноваційними проектами. У результаті настання непередбачуваних негативних подій і настання
збитків за одним із проектів можливим є шлях переключення на інші перспективніші проекти. Цей
шлях є достатньо привабливим, однак, для його реалізації підприємство потребуватиме значних
фінансових ресурсів (оскільки реалізація кількох інноваційних проектів відразу вимагає
одночасного вилучення з обігу і вкладання необхідних фінансових, а також людських,
інформаційних та інших видів ресурсів). Крім того, невиключеним (згідно з теорією ймовірностей)
є випадок негативного результату за всіма започаткованими інноваційними проектами.
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Інакшим способом зниження інноваційного ризику може виступати передавання його
частини іншій організації. Потрібно укласти угоду на виконання певної частини інноваційного
проекту з іншою організацією, яка би взяла на себе всі можливі ризики. Особливо якщо здійснення
робіт під час реалізації цієї частини інноваційного проекту тягне за собою неприйнятну для
організації величину ризику.
Найдієвішим способом уникнення інноваційних ризиків є їх страхування. Але страхування
інноваційних ризиків машинобудівними підприємствами вимагає значних коштів для сплати
страхового внеска, відсутність послуг зі страхування деяких ризиків інноваційної діяльності у
національних страхових компаніях, небажання страховика брати на страхування інноваційні
ризики.
Вибір оптимального розподілу ризиків інноваційної діяльності за даними напрямками
повинен здійснюватися в системі управління машинобудівним підприємством, зокрема його
інноваційною діяльністю.
Ефективність управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств залежить
від методів управління (способів і прийомів цілеспрямованого впливу суб’єкта на керований об’єкт
для досягнення встановлених цілей) [18, 21].
Методи управління інноваційною діяльністю є доволі різноманітними. Насамперед
виділяють методи за напрямком впливу: методи прямого та непрямого впливу. Іншою ознакою
поділу виступає характер впливу. За нею виділяють такі методи: економічні, технологічні,
соціально-психологічні та адміністративні, організаційні, маркетингові та математичні [18, 19, 21].
На нашу думку, доцільно виділяти лише чотири групи методів, а саме: економічні,
технологічні, соціально-психологічні та адміністративні [20, 21]. Оскільки організаційні методи
управління включені у групі адміністративних, маркетингові та математичні, відповідно, містяться
у економічних методах. Тому відпадає необхідність їх дублювання.
Деталізуємо ці методи управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств.
Економічні методи полягають у використанні різноманітних економічних важелів: ціни, заробітної
плати, кредиту, прибутку, податку, премії, а також економічних планів (стратегічних, а також
маркетингову та інші стратегії, поточних, а також, безперечно, бюджет інноваційної діяльності, та
оперативних) та інших видів економічних стимулів (дотацій, різноманітних пільг та ін.) тощо.
Технологічні методи полягають у використанні технологічних та конструкторських
документів. Деякі економісти випускають ці методи зі свого поля зору. Однак, для інноваційної
діяльності, особливо це стосується саме машинобудівних підприємств, ці методи є надзвичайно
важливими, оскільки переважаюча більшість інновацій відображена саме в технологічних та
конструкторських документах і відсутність використання цих методів в управлінні інноваційною
діяльністю підприємства призводить до зниження ефективності цього процесу. Оскільки просто
неможливо уявити собі інноваційну діяльність будь-якого машинобудівного підприємства без
технологічної та конструкторської документації. Ця документація є основною складовою
інноваційного процесу підприємств галузі.
Соціально-психологічні методи спрямовуються на підвищення активності персоналу
машинобудівного підприємства. Ці методи управління інноваційною діяльністю машинобудівного
підприємства повинні включати соціальні плани та моральні стимули, а також формувати
соціально-психологічний клімат у колективі. Налагодження соціально-психологічного клімату в
колективі підприємства забезпечить високу віддачу працівників.
Адміністративні методи об’єднують організаційні, розпорядчі та дисциплінарні способи
впливу. Ці методи управління інноваційною діяльністю здійснюються за посередництвом законів,
положень, статутів, норм, інструкцій, правил, вимог, наказів, розпоряджень, вказівок, зауважень,
доган тощо. Ці методи управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств повинні
насамперед базуватися на централізованому управлінні. Прийняте рішення, що стосується
інновацій, повинно безапеляційно виконуватися на нижчих ланках, керованою підсистемою.
Використовувати перелічені методи управління інноваційною діяльністю можна не лише на
машинобудівних, але й також на підприємствах інших галузей промисловості.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Вміле поєднання економічних,
технологічних, адміністративних та соціально-психологічних методів управління інноваційною
діяльністю дасть змогу досягнути поставлених цілей машинобудівних підприємств. Перспективи
досліджень вбачаються в подальшій розробці методів управління інноваційною діяльністю, а також
процесу прийняття на їх основі управлінських рішень інноваційної діяльності машинобудівних
підприємств.
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