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Було виявлено, що перед стратегічним інноваційним 
менеджментом ставиться завдання формування внутрішньої та 
зовнішньої стратегії інноваційного розвитку. Таким чином, 
взаємозв’язок функцій стратегічного й інноваційного 
менеджментів дозволяє розробити ефективні напрями 
стратегічного управління інноваційним розвитком за рахунок 
формування інноваційної стратегії.  
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Аналіз процесів розвитку в різних галузях людської діяльності 

свідчить, що вони ґрунтуються на різного роду нововведеннях – у 
науці, техніці, організації і т.п., – втілених в нових або 
модернізованих виробах, послугах, технологіях, методах 
організації виробництва і збуту, тобто на інноваціях. Загалом, з 
економічного погляду, інновації – це засоби підвищення 
ефективності використання наявних ресурсів, тоді як для окремих 
суб'єктів господарської діяльності вони є засобами адаптації до 
змін зовнішнього середовища, що здатні забезпечити тривале 
виживання і розвиток відповідно до обраної місії [1]. 

Запровадження ефективних інноваційних технологій дає 
змогу, з одного боку, підприємству отримати конкурентні 
переваги: покращити конкурентну ситуацію на ринку свого 
продукту та фінансовий стан, якісно підвищити виробничий 
потенціал та потенціал персоналу тощо, а з іншого – потребує 
значного часу та ресурсів. Щоб забезпечити високу ефективність 
інноваційних заходів, сьогодні зростає актуальність системного, 
своєчасного та комплексного аналізу інноваційної діяльності 
підприємства. 

Інноваційна діяльність - це діяльність, що спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень 
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та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентноздатних товарів і послуг [2].  

Взагалі, сутністю інновацій і інноваційної діяльності є зміни, 
які розглядаються як джерело доходу. Виявлення доцільності 
проведення змін, належне їх обґрунтування з урахуванням 
наявних і перспективних ринкових можливостей, а також 
технічної і економічної спроможності конкретного суб’єкта 
господарювання розвиватися інноваційним шляхом, управління 
розробкою, впровадженням та комерціалізацією цих змін є 
основними завданнями інноваційного менеджменту [1]. 

У сучасному світі все більшою мірою відбувається перехід від 
конкуренції на основі фінансового капіталу, факторів 
виробництва та інвестицій до конкуренції на основі нововведень 
[3]. З позиції конкретних підприємств інноваційну діяльність 
необхідно розглядати як один з основних засобів їхньої адаптації 
до постійних змін умов зовнішнього середовища.  

Слід зазначити, що в загальному випадку перехід суб’єкта 
господарювання на інноваційний шлях розвитку дозволяє йому: 
адаптуватися до змін умов господарювання; підвищити якість 
продукції і повніше задовольняти запити споживачів; 
застосовувати стратегію першовідкривача ринку і цінові стратегії 
"зняття вершків"; посилити ринкові і конкурентні позиції, 
створити умови для виживання і розвитку; підтримувати високу 
ефективність виробництва і збуту продукції; зміцнити фінансовий 
стан; посилити імідж продукції і товаровиробника тощо [1].  

Для українських підприємств активізація інноваційної 
діяльності стає не лише ключовим фактором успіху в конкуренції, 
але і умовою виживання на ринку. Модернізація технологій, 
оновлення і модифікація товарного асортименту, вдосконалення 
систем організації і управління дозволяють підприємствам 
адаптувати свою продукцію до вимог ринку, підтримувати 
необхідний рівень попиту, скорочувати витрати, стабілізувати і 
покращувати фінансово-економічні результати діяльності. 
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