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Сучасним підприємствам, що функціонують у складному соціально-
економічному середовищі, слід постійно створювати і впроваджувати різноманітні 
інновації для забезпечення ефективної діяльності у ринковій економіці. Необхідність 
інноваційної діяльності зумовлена загальною закономірністю розвитку та прогресу 
індивідуального й суспільного відтворення.  

Вихід з економічної кризи будь-якого підприємства неможливий без здійснення 
інноваційно-інвестиційної діяльності, спрямованої на оновлення виробництва на 
принципово новій, конкурентній основі. 

 У науковій літературі описано велику кількість підходів до визначення 
інновації. Наприклад, деякі автори інноваційну діяльність фірми зводять до освоєння 
нових продуктів і технологій, інші – впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу у виробничі процеси. 

У сучасних умовах макроекономічної нестабільності підприємцям необхідно 
зрозуміти, що криза економіки може підвищити інноваційну активність їхнього бізнесу. 
Погіршення стану компанії породжує потужний стимул до інновацій. Незважаючи на 
те, що прибуток у фазі депресії малий, власники вбачають в інвестиціях в інновації 
менше ризику, ніж в інвестиціях у стару продукцію і технологію чи боргові 
зобов’язання.  

Сучасні компанії ведуть свою діяльність у надзвичайно складних умовах: 
зниження попиту на продукцію, високий рівень конкуренції, позики під високі 
відсоткові ставки. Це означає, що кожне підприємство, яке прагне залишатися 
стабільним, повинно стати новатором, але про творчу працю персоналу та 
стимулювання інноваційної діяльності керівники компаній не думають і намагаються 
врятувати власні прибутки за допомогою зменшення непрямих витрат. Зміни в 
управлінні на більш авторитарні варіанти стали частиною нових корпоративних бізнес-
правил.  

Як зазначає професор менеджменту Віджай Говінарджан, проблема полягає в 
людях, які звикли виконувати свої функції. Кожна організація має ключовий бізнес, 
який можна назвати рушієм результативності.  

 Менеджмент інновацій, або нововведень, – це управління комерціалізацією 
нових наукових знань, товарів, послуг, технологічних і організаційних ідей.  

Отже, для успішного перебігу інноваційного процесу необхідно, щоб виконавці 
мали досвід і необхідну кваліфікацію, володіли необхідними знаннями та методами 
розв’язання задач на визначених етапах інноваційного процесу. В Україні доцільно  
застосовувати концепцію радикального вдосконалення інноваційних процесів, так як 
результатом цього стане швидке зростання економічних показників та управлінських 
послуг, що вкрай необхідно у зв’язку з сучасною економічною ситуацією. 
 
 
 


