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ВСТУП
У теперішній складний період розвитку економіки, саме

впровадження інновацій забезпечує підприємствам здатність

до конкурентної боротьби. Для ефектного управління інно*

ваційною діяльністю необхідна досить налагоджена систе*

ма управління інноваційною діяльністю. Як показують про*

ведені дослідження, на більшості підприємствах системи

управління інноваційною діяльністю не відповідають те*

перішнім вимогам. Саме це і спонукає керівництво до пошу*

ку шляхів ефективного розвитку системи управління інно*

ваційною діяльністю підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення основних шляхів розвитку

системи управління інноваційною діяльністю для забезпе*

чення ефективності підприємства загалом.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Підприємство в процесі свого функціонування керуєть*

ся певними цілями. Для досягнення цих цілей система уп*

равління інноваційною діяльністю повинна перебувати в

стані постійного розвитку. Розвиток — це процес, унаслі*

док якого відбувається зміна якості чого*небудь, перехід від

одного якісного стану до іншого, вищого [1, с. 1043]. Роз*

виток системи — це незворотна, направлена і закономірна

її зміна, при якій виникає нова якість і досягається нова ціль.

Наявність наведених трьох властивостей відрізняє процеси

розвитку від інших змін: зворотність змін характерна для

процесів функціонування (циклічне відтворення деяких
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функцій); відсутність закономірності характеризує випадкові

процеси катастрофічного типу; при відсутності направле*

ності зміни не можуть нагромаджуватися і тому процес поз*

бавляється характерної для розвитку єдиної, внутрішньої

взаємопов'язаної лінії [4, с. 38]. Процес розвитку передба*

чає зміну цілей і якості системи, саме тому система реалізує

перехід з одного стану рівноваги в інший.

Г. Одінцова вважає, що під розвитком системи уп*

равління слід розуміти такі зміни її елементів, зв'язків між

ними, функцій (з низу до верху по рівню складності), які

орієнтовані на усунення виникаючих вагомих відмінностей

(між елементами системи управління і об'єкта управлін*

ня), забезпечують досягнення об'єктом управління макси*

мальних кінцевих результатів при мінімальних витратах в

найкоротші терміни і узгоджені з цілями систем більш висо*

кого рівня по відношенню до даного об'єкта. За досліджен*

ням авторів монографії [6, с. 14], постійний розвиток систе*

ми управління — це процес структурних, кількісних і якіс*

них змін всієї сукупності її елементів (виведення старих, пе*

реформування існуючих, поява нових) з метою приведення

даної системи у відповідність з рівнем розвитку продуктив*

них сил і виробничих відносин. Автори вважають, що на про*

цес розвитку системи управління найбільш суттєвий вплив

здійснюють: досягнутий рівень і темпи розвитку продуктив*

них сил; зміна структури і виробничих відносин; більш по*

вне врахування об'єктивних факторів економічного розвит*

ку, зумовлених наявністю внутрішніх суперечностей (не*

відповідність між суб'єктом і об'єктом управління, недо*

статній рівень оптимального співвідношення централізації і
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децентралізації управління); зростання міри свідомого ви*

користання економічних законів і закономірностей управл*

іння. Розвиток продуктивних сил впливає як на об'єкт уп*

равління, викликає необхідність відповідних змін в системі

виробничих відносин, так і на суб'єкт управління, перефор*

мовуючи структурні елементи в системі управлінських відно*

син та внутрішні і зовнішні зв'язки [6, с. 14]. Не менш важ*

ливою умовою ефективного розвитку системи управління є

розвиток самого підприємства. Як зазначає А. Зєніна*

Біліченко: "… стратегія розвитку системи управління повин*

на бути підпорядкована і взаємопов'язана із стратегією роз*

витку самого підприємства, розроблятись одночасно і уз*

годжено" [3].

Важливим елементом методології розвитку системи

управління постає неперервність її розвитку, тобто послідов*

на реалізація довгострокових концепцій в плани і проекти

при уточненні самих концепцій на базі новітніх досягнень

науки і практики управління [5, с. 23]. Запорукою успіху

діяльності щодо вдосконалення системи управління іннова*

ційною діяльністю підприємства є її планомірний характер,

що реалізується, по*перше, при систематичній роботі в да*

ному напрямі; по*друге, при узгодженій роботі на всіх рівнях

управління; по*третє, при злагодженому розвитку організа*

ційних структур, матеріально*технічної бази і економічного

механізму управління, в першу чергу розвиток форм стра*

тегічного та поточного планування [5, с. 22].

Здатність до розвитку є важливою характеристикою

системи управління. В. Верба виділяє [2, с. 65]: прогресив*

ний (перехід до більш високого рівня якісного стану) та рег*

ресивний розвиток (зниження рівня); еволюційний (супро*

воджується плавними, поступовими змінами характеристик)

та революційний (різкий або скачко подібний перехід із од*

ного стану в інший) розвиток. Система управління іннова*

ційною діяльністю може розвиватись у таких напрямах:

1) кількісне зростання (розширення та більш ефективне ви*

конання поставлених завдань працівниками системи), ре*

зультатом якого є зростання обсягу виробництва та реалі*

зації продукції; 2) якісний розвиток (активізація використан*

ня зусиль працівників, досягнення якісно нового сану сис*

теми управління інноваційною діяльністю), який призводить

до створення конкурентних переваг на тривалий проміжок

часу. Під час процесу розвитку необхідно враховувати всі

умови та чинники, стимули та механізми, що

забезпечують тривалість та безперервність

темпів економічного розвитку, достатніх

для досягнення встановлених цілей.

Для визначення шляхів розвитку систе*

ми управління інноваційною діяльністю не*

обхідно визначити реальний стан даної си*

стеми. Недостатньо розвинута система уп*

равління не може якісно виконувати уп*

равлінські функції в необхідному обсязі, що

є причиною збоїв виробничо*господарської

діяльності підприємства. Надмірна чи*

сельність апарату управління і невиправда*

но високі витрати на її утримання мають

негативний вплив на фінансово*економічні

показники діяльності підприємства. Основ*

ними цілями системи управління іннова*

ційною діяльністю є цілі самого підприєм*

ства. Розвиток системи управління іннова*

ційною діяльністю повинен бути направле*

ний на реалізацію даних цілей.

Процес розвитку управління інновацій*

ною діяльністю підприємства представляє

собою сукупність заходів, які направлені на

розвиток форм, методів, структур, техніки

та технології управління інноваційними

підприємствами. Він визначає рівень показ*

ників організації, економічності управління і ефективності

виробництва, які повинні бути досягнуті в результаті впро*

вадження регулюючих рішень. Основною ціллю такого пла*

ну є забезпечення відповідності системи управління іннова*

ційною діяльністю рівню і задачам розвитку промислового

виробництва, підвищення ефективності і якості роботи всіх

ланок управління. План розвитку повинен охоплювати всі

елементи механізму управління інноваційною діяльністю і

забезпечувати проведення науково*дослідних робіт з даної

проблеми, розвиток оргструктур, методів, техніки, техно*

логії управління, підвищення кваліфікації кадрів і рівня

організації їхньої праці, забезпечення системи правління не*

обхідними ресурсами і інформацією.

Проведені дослідження показали, що процес розвитку

системи управління інноваційною діяльністю повинен вклю*

чати такі етапи:

— визначення і оцінка фактичного рівня основних па*

раметрів і показників функціонування системи управління

інноваційною діяльністю підприємства:

— визначення пріоритетів розвитку та можливостей

удосконалення системи управління інноваційною діяльні*

стю;

— виявлення проблемних ситуацій та вибір шляхів їх

вирішення;

— реалізація заходів, які зумовлюють позитивний роз*

виток системи управління інноваційною діяльністю.

Здійснення аналізування системи управління інновац*

ійною діяльністю дає можливість побачити реальний стан її

функціонування. Отже, аналізування дає можливість визна*

чити забезпеченість системи управління необхідними фінан*

совими, матеріальними, інформаційними та трудовими ре*

сурсами. Найважливішим в процесі аналізування є виявлен*

ня проблемних ситуацій та перешкод у діяльності системи уп*

равління. Такими перешкодами можуть бути: недостатнє за*

безпечення певними ресурсами, негативний вплив внутрішніх

і зовнішніх факторів, недостатньо сформований соціально*

психологічний клімат тощо. Також, під час аналізування си*

стеми управління інноваційною діяльністю підприємства роз*

криваються можливості і перспективи, реалізація яких може

позитивно вплинути на систему управління. Для реалізацій

можливостей та усунення перешкод менеджери системи уп*

равління інноваційною діяльністю здійснюють певні регулю*

Рис. 1. Процес розвитку системи управління інноваційною
діяльністю підприємства
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ючі заходи, від успішності впровадження яких і

залежить розвиток даної системи управління.

Схема процесу розвитку системи управління

інноваційною діяльністю підприємства наведе*

на на рисунку 1.

Керівники системи управління інноваційною

діяльністю під час процесу розвитку системи уп*

равління повинні: здійснювати моніторинг ста*

ну системи та виконання поставлених цілей; го*

тувати для вищого керівництва підприємства

аналітичні стосуються стану та розвитку систе*

ми; збирати та узагальнювати інформацію, що

стосується чинників розвитку системи; органі*

зовувати інформаційний обміну між працівни*

ками системи; розробляти для керівництва

підприємства можливі стратегій розвитку систе*

ми управління інноваційною діяльністю з ура*

хуванням існуючих цілей і завдань; обгрунтову*

вати регулюючі рішення та розробляти рекомен*

дації щодо їх впровадження; оцінювати можливі

наслідки реалізації регулюючих рішень, пов'я*

заних з розвитком системи управління; здійсню*

вати контроль за виконанням регулюючих

рішень та аналізувати причини невиконання цих

рішень.

Враховуючи вищезазначене, визначення та обгрунту*

вання шляхів розвитку системи управління інноваційною

діяльністю є складним процесом, який є орієнтується на от*

римання заздалегідь прогнозованих кінцевих результатів.

Проведені дослідження показали, що перспективними шля*

хами розвитку системи управління інноваційною діяльністю,

є (рис. 2): підвищення кваліфікаційних рівнів менеджерів та

працівників; вдосконалення системи оплати праці і стиму*

лювання; формування сприятливого соціально*психологіч*

ного клімату; підвищення ефективності комунікацій та

інформаційного забезпечення.

Для ефективної реалізації заходів, які сприяють розвит*

ку системи управління інноваційною діяльністю, менедже*

ри підприємства повинні забезпечувати:

— достовірність і надійність інформації про можли*

вості розвитку системи управління інноваційною діяльні*

стю;

— детальне дослідження проблемних ситуацій, адже

вирішення проблем і є однією з причин розвитку;

— реалістичність планів розвитку — забезпеченість ре*

сурсами (матеріальними, фінансовими, кадровими, часу

тощо);

— стимулювати зацікавленість усіх працівників систе*

ми управління інноваційною діяльністю в ефективній реалі*

зації методів розвитку;

— проведення аналізу, контролювання та регулювання

методів розвитку системи управління інноваційною діяльні*

стю підприємства.

ВИСНОВОК
Реалізація запропонованих заходів щодо розвитку си*

стеми управління інноваційною діяльністю дозволить ство*

рити умови для гармонійного функціонування інноваційної

діяльності та підприємства загалом. Забезпечення умов для

цілеспрямованого і ефективного управлінського впливу на

досягнення цілей розвитку системи управління інноваційною

діяльністю підприємства досягається за умови підвищення

відповідальності управлінського персоналу за кінцеві ре*

зультати діяльності підлеглих працівників, тобто керованої

системи. Розвиток системи управління інноваційною діяль*

ністю підприємства буде ефективним лише в тому випадку,

коли цього розвитку прагнутимуть і підтримуватимуть його

всі працівники даної системи: керуюча і керована підсисте*

ми.
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Рис. 2. Шляхи розвитку системи управління
інноваційною діяльністю підприємства


