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Узагальнення результатів дискусії з теоретичних та практичних досліджень щодо 

стратегії та перспектив, розвитку менеджменту інноваційної діяльності у сфері 

управління підприємствами в умовах нестабільного розвитку держави показало 

необхідність удосконалення господарських, організаційно-економічних механізмів, та 

дало можливість виробити наступні висновки і рекомендації: 

1. Сучасні господарські організаційно-економічні механізми управління 

підприємствами в реформаційних умовах держави, організація виробництва та сфери 

послуг свідчить про необхідність системного удосконалення підходів як у державі 

загалом, так і в регіонах та, зокрема, на міні-, макро- та мезорівнях. 

2. Реформування національної економіки у постконфліктний період підтверджує 

правомірність та доцільність застосовування в Україні світового досвіду управління 

підприємствами у цій сфері діяльності.  

3. Рекомендувати органам державного управління повсякчас сприяти 

пріоритетному розвитку, впровадженню досягнень науки і техніки, НТП у рамках 

реалізації Програми розвитку управління підприємствами задля організації їх 

безпечного розвитку. 

4. Упровадження інноваційних підходів у регламентуванні діяльності 

підприємств в умовах реформаційного суспільства повинні вирішуватися комплексно, 

виходячи зі специфічних особливостей розвитку національної економіки. Виходячи з 

цих міркувань, доцільно задля організації їх безпечного та сталого розвитку 

організувати на громадських засадах вивчення сучасних адаптивнотрансформаційних 

підходів до формування інноваційних засад управління підприємствами. 

5. Повсякчасно орієнтувати державну політику на сприяння розвитку 

підприємств на інноваційних засадах у контексті вступу України до ЄС.  

6. Установам, підприємствам та організаціям, що безпосередньо здійснюють 

управління інноваційною діяльністю, доцільно вивчити можливості упровадження 

управління підприємствами шляхом переходу від прямого адміністрування до 

економічного впливу на господарську роботу. 

7. Подальша трансформація суспільних процесів у руках держави дозволить 

перевести їх управління на якісно нову основу регламентації діяльності підприємств в 

умовах нестабільного розвитку держави. 

8. Втілення в життя усіх означених рекомендацій багато в чому залежить від 

ініціативи, державних органів влади, місцевого самоврядування, науковців та 

практиків. 

Запропоновані у дискусіях економічні механізми упровадження інноваційних 

засад формування організаційного механізму забезпечення сталого і стабільного 

функціонування промислового підприємства, попередження корупції як основної 

загрози його економічної безпеки в умовах суб’єктів господарської діяльності, 

удосконалення методології та організації цього процесу, практична реалізація 

висновків і рекомендацій створять необхідні умови ефективного господарювання як на 

рівні держави, галузей національної економіки, регіонів, так і безпосередньо 

господарюючих суб’єктів. 


