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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
аспірант Савченко О. Ю., аспірант Кириченко Т. В.
На даний момент в Україні проблемам розвитку інноваційно-орієнтованих
підприємств приділяється значна увага. Інноваційна політика промислового
підприємства має на меті підвищення показників діяльності компанії за
рахунок впровадження новітніх технологій та методів управління
підприємствами.
Перехід до інноваційної моделі розвитку зумовлює створення
оптимальних умов для запровадження інновацій. Усе більший розвиток
різнобічних галузей економіки зумовлює актуалізацію питань управління
інноваційною діяльністю на всіх ланках управління економікою. Особливу
актуалізацію дане направлення набуває у сфері менеджменту промислових
підприємств, як головної ланки світової економіки.
Успішний досвід діяльності зарубіжних підприємств диктує умови
переходу на інноваційно-орієнтований принцип ведення бізнесу.
Інноваційна діяльність – це вид діяльності, що передбачає створення
нових або появу принципово нових рішень з метою поліпшення виробничого
процесу, покращення якості надаваних послуг, зростання прибутковості
господарюючого суб’єкта.
Особливо актуальна ця проблема для галузей економіки України з
традиційно високим інтелектуальним і промисловим потенціалом. Однак і в
них не можна констатувати помітних успіхів у сфері інновацій, особливо за
показником впровадження інновацій в практику, що призводить до
невпинного відставання від технічного і технологічного рівня розвитку
індустріальних держав. У цьому контексті необхідно виділити такі негативні
явища існуючої інноваційної політики країни:
- невисокий показник радикальних, економічно значимих нововведень;
- висока тривалість освоєння нововведень виробництвом, що істотно
скорочує період їх життєвого циклу;
- невелика кількість розробок, які користуються високим попитом на
вітчизняних і зарубіжних ринках.
Інноваційна активність промислових підприємств характеризується
підвищенням обсягів реалізованої інноваційної продукції (табл. 1).

308

Рік

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Табл. 1 – Динаміка основних показників інноваційного розвитку
промисловості України
Питома
вага
Питома вага Питома
вага
виконаних
Питома вага
підприємств,
підприємств,
наукових
і
реалізованої
що займалися що
науковоінноваційної
інноваціями,
впроваджували
дослідних робіт у
продукції, %
%
інновації, %
ВВП, %
0,9
13,0
10,8
5,9
0,95
12,8
10,7
4,8
0,9
13,8
11,5
3,8
0,79
16,2
12,8
3,8
0,8
17,4
13,6
3,3
0,81
16,8
13,6
3,3
0,7
16,1
12,1
2,5
0,68
15,8
11,8
2,3

Інвестування інноваційної діяльності в Україні залишається на дуже
низькому рівні, хоча в нашій державі вона може бути важливим важелем
усунення багатьох кризових явищ:
- стимулом у розвитку фундаментальної науки;
- протидією втрати наукового потенціалу внаслідок виїзду вчених за
кордон;
- вирішенням екологічних проблем, сприянням прискоренню конверсії
військового виробництва з максимальним ефектом для перетворення
технологічних основ громадянського виробництва.
Відставання України за кількістю інновацій представляє серйозну загрозу
економічній незалежності, а, отже, безпеки країни.
Для забезпечення високої ефективності впровадження інноваційної
політики важливу роль відіграє якісна методологія та новітні методики
управління інноваційного потенціалу промислових підприємств на всіх
етапах його формування. При цьому необхідно враховувати не тільки
матеріальну, але й нематеріальну складову.
Таким чином, ресурсне забезпечення інноваційної діяльності повинне є
важливою функцією реалізації інноваційної політики організації. Вдале
поєднання наявних ресурсів та їх розвиток збільшують конкурентоздатність
підприємства.

309

