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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Для конкурентоспроможного, ефективного розвит"

ку підприємства необхідно розвивати інноваційну
діяльність. Тому інноваційна діяльність на підприємствах
харчовій промисловості потребує постійного аналізу для
ефективного розвитку. Управління інноваційним розвит"
ком підприємства дасть можливість виявити та ефектив"
но використовувати фактори, що збільшать ефект від
інноваційної діяльності на підприємстві.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом опубліковано ряд робіт українських

дослідників, які аналізували особливості формування
системи управління інноваційним розвитком підпри"
ємств, зокрема це Череп А.В., Алиева Т.М., Гасанова
Н.М., Вовканич С., Нєтяжук М., Бойко Є.Г., Гречаник
Б.В., Ілляшенко С.М., Микитюк П.П., Н.М. Польова, В.О. Шпи"
льова та інші.

Метою наукової статті є обгрунтування механізму
управління інноваційною діяльністю підприємства, що
є частиною загальної системи управління підприємством
та забезпечує ефективний розвиток підприємства хар"
чової промисловості.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Оцінка результативності інноваційної діяльності

повинна враховувати вивчення факторів, що перешко"
джають її впровадженню. Аналіз проблем має важливе
значення для виявлення вузьких місць в інноваційному
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процесі, розробці заходів щодо збільшення її ефектив"
ності. Вона передбачає вивчення значимості факторів,
економічних, пов'язаних з фінансовими ресурсами
підприємства, попитом на нову продукцію, ціною, ризи"
ками та строками окупності інновацій, виробничих, спро"
можності підприємства забезпечити необхідний іннова"
ційний потенціал, кваліфікаційні кадри, інформації,
можливостей наукової та виробничої кооперації; а та"
кож інших причин, що стримують інноваційну діяльність
(відсутність необхідності в нововеденнях, недостатність
правової бази, нерозвинутість інноваційної інфраструк"
тури) [1].

Інноваційний розвиток визначають як процес госпо"
дарювання, що спирається на беззупинний пошук і ви"
користання нових способів і сфер реалізації потенціалу
підприємства у мінливих умовах зовнішнього середови"
ща в рамках обраної місії та прийнятої мотивації діяль"
ності і який пов'язаний з модифікацією існуючих і фор"
муванню нових ринків збуту.

Характерною ознакою інноваційного суспільства є
генерування нових знань і цінної інформації, в ході якої
виробляеться конкурентоспроможний продукт у вигляді
не лише нових технологій, відкриттів, винаходів, товарів,
послуг, і й оригінальних підходів (парадигм, концепцій,
ноу"хау) в підприємництві [3, с. 42—48].

Процес інноваційного розвитку необхідно розгля"
дати з позицій окремого підприємства, що здійснює гос"
подарську діяльність у взаємодії з постачальниками
вихідної сировини і матеріалів, конкурентами, торгови"
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ми і збутовими посередниками, споживачами та інш., у
конкретних економічних, політичних, екологічних, пра"
вових та інших умовах. При цьому кожна взаємодія має
імовірнісний характер і не піддається однозначній оцін"
ці.

Управління інноваційним розвитком орієнтоване на
досягнення визначених цілей (завоювання більшої час"
тки ринку, збільшення прибутку в поточному періоді чи
в перспективі, забезпечення високих темпів сталого еко"
номічного розвитку та інш.) в умовах конкурентного се"
редовища [5].

При оцінці ефективності освоєння інновацій вва"
жаємо доцільним використовувати систему показ"
ників у відповідності з критеріями і видами ефектив"
ності технологічної, економічної, соціальної та еко"
логічної.

Технологічна ефективність передбачає ступінь ви"
користання ресурсів. Під економічною ефективністю ро"
зуміється ступінь реалізації виробничих відносин. В рин"
кових умовах вона є головною серед інших. Вважаєть"
ся економічна ефективність отриманням певного ефек"
ту, перевищенням доходу від виробництва над витрата"
ми на нього. Соціальна ефективність передбачає покра"
щення умов життя, ступінь соціального розвитку. Еко"
логічна ефективність розглядається як збереження еко"
логічної обстановки при підвищенні продуктивності ви"
робництва і забезпеченні населення екологічно безпеч"
ними продуктами харчування [4].

Хліб є основою раціону харчування населення Ук"
раїни, продуктом першої необхідності. Його продоволь"
ча доступність — запорука соціальної стабільності сус"
пільства. Тому держава постійно контролює хлібний ри"
нок, застосовуючи, головним чином, адміністративні ме"
тоди регулювання процесів ціноутворення. При цьому
завдання державних органів зводяться до підтримання
мінімального рівня роздрібних цін.

Через відсутність у хлібопекарських
підприємств фінансових ресурсів для інвес"
тування інноваційного розвитку вони зде"
більшого працюють на морально застаріло"
му обладнанні, виробничий процес характе"
ризується великою енерго" і трудомісткістю.
Коефіцієнт спрацювання технологічного
парку галузі дуже високий, а початкова
вартість основних виробничих фондів у ре"
зультаті численних індексацій та переоцінок
за умов інфляції істотно знижена порівняно
з вартістю нового обладнання. Відповідно
амортизаційні відрахування як едине дже"
рело інвестицій не забезпечують навіть про"
сте відтворення основних фондів.

Важко акумулювати достатню кількість
фінансових ресурсів і за рахунок прибутку,
який залежить від директивно встановлено"
го рівня рентабельності. А отже, на власні
кошти хлібопекарським підприємствам як на
дійовий механізм переоснащення та розвит"
ку галузі розраховувати не доводиться. [6,
с. 63—65].

Інноваційну діяльність підприємства
формує інноваційний потенціал підприєм"
ства, тобто виникнення специфічних якісних

змін в загальному економічному потенціалі підприєм"
ства [2, с. 42].

Система управління інноваційним розвитком госпо"
дарюючого суб'єкта є відкритою системою.

ЇЇ вхід — інформація про зовнішне середовище гос"
подарювання (економічну, політичну, соціальну, демо"
графічну, екологічну та інш. її складові), а також про
потенційні можливості підприємства.

Інформація зовнішнього середовища (економічна,
політична, соціальна) + можливості підприємства (ре"
сурси: інноваційний потенціал, фінансові можливості,
кваліфікований склад) = інноваційний розвиток та
підвищення конкурентоспроможності [розробка авто"
ра].

Головною особливістю організаційно"економічно"
го механізму управління інноваційним розвитком під"
приємства є те, що він орієнтований не тільки на внутріш"
ньовиробничі відносини, а на те, що орієнтувати підприє"
мство на всебічне використання існуючих та перспек"
тивних ринкових можливостей інноваційного розвитку
з метою досягнення успіху в конкуренції, максимізації
поточних та перспективних доходів, забезпечення ста"
лого розвитку.

Управління інноваційним розвитком підприємства
має складатись з таких структурно"функціональних си"
стем: прогнозування і планування розвитку, мотивації,
організації, а також системи інформаційного забезпе"
чення [4, с. 156].

Механізм управління інноваційною діяльністю
підприємства є частиною загальної системи управління
підприємством, що забезпечує вплив на чинники, від
стану яких залежить результат діяльності підприємства
харчової промисловості. Процес формування механіз"
му управління інноваційною діяльністю підприємства
можна представити у вигляді послідовних етапів (рис.
1).

Рис. 1. Етапи управління інноваційним розвитком
підприємства [авторська розробка]
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Механізм враховує цілі, послідовність та значимість
кожного з етапів [7, с. 130—134].

Для ефективного конкурентоспроможного розвит"
ку підприємства пропонується застосовувати поетапний
підхід інноваційного розвитку підприємства.

На першому етапі розглядається діяльність підпри"
ємства, аналізується поточний стан на основі аналізу ос"
новних показників стійкості господарської та фінансо"
вої діяльності підприємства.

Наступним етапом є виявлення та аналіз чинників,
що впливають рівень інноваційного розвитку підприєм"
ства (аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів), наскільки
підприємство готове до інноваційного розвитку. Су"
купність внутрішніх та зовнішніх чинників розглядаєть"
ся як рушійна сила формування механізму до іннова"
ційного розвитку підприємства.

На третьому етапі планування інноваційного розвит"
ку підприємства розглядаються засоби за допомогою
яких буде формуватись інноваційний розвиток підпри"
ємства.

Формування інноваційного потенціалу підприємства
полягає у встановленні чинників впливу розвитку під"
приємства, отриманий аналіз застосовується надалі для
розробки стратегічного напряму інноваційного розвит"
ку підприємства.

Розробка механізму управління інноваційною діяль"
ністю підприємства здійснюється за допомогою річних
планів, що дає змогу поетапно формувати механізм інно"
ваційного розвитку підприємства.

Отриманий механізм дозволить виявити здатність
підприємства скористатись інноваційними можливостя"
ми, а також наскільки ефективно внутрішні чинники роз"
витку підприємства відреагують на інноваційний розви"
ток.

При врахуванні чинників зовнішнього та внутріш"
нього середовища розвитку підприємства, ефективно"
му його інноваційному розвитку дасть можливість підви"
щити конкурентоспроможність підприємства.

Інноваційна діяльність на підприємстві підвищить
ефективність ресурсного потенціалу підприємства його
економічного розвитку. В умовах зростання конкуренції
інноваційний розвиток забезпечить фінансову стабіль"
ність підприємства.

ВИСНОВКИ
Інноваційна діяльність підприємства харчової про"

мисловості залежить від інноваційного потенціалу
підприємства, спроможності та готовності підприємства
впроваджувати інновації, зовнішніх чинників впливу на
підприємство та його фінансового стану.
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