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доходів від реалізації своїх послуг. Ті підприємства, що надають по-
слуги конкретним споживачам і відповідно отримують дохід, функціо-
нують на засадах самоокупності та прибутковості [2, 3].  

Вищенаведене призводить до зниження інвестиційної привабли-
вості сфери життєзабезпечення, ефективності функціонування та кон-
курентоспроможності підприємств галузі, погіршення якості послуг, 
що надаються ними, відсутність економічних стимулів зниження ви-
трат при наданні послуг (у виробництво послуг закладаються практич-
но всі валові витрати, відповідно, чим вони вищі, тим вище прибуток 
підприємств), та в цілому перешкоджає можливостям розробки і реалі-
зації власної політики та стратегії розвитку.  
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У даний момент вже стало аксіомою твердження, що інноваційна 
діяльність є запорукою економічного росту не тільки окремої органі-
зації (підприємства), але й країни в цілому. Інноваційність стає невід'-
ємною рисою сучасного бізнесу, оскільки активне впровадження ново-
введень у сучасних умовах функціонування ринкової економіки стало 
головною «зброєю» у конкурентній боротьбі. Відсутність належної 
уваги до інноваційної діяльності на рівні організації гальмує розвиток 
останньої, призводить до її технологічного та економічного відставан-
ня, послаблює його ринкові позиції [1]. 

Метою роботи є визначення основних складових управління ін-
новаційною діяльністю та інноваційними процесами в організації. 

У сучасних умовах інноваційна діяльність в тій або іншій мірі 
властива будь-якої організації. Навіть якщо організація не є лідером на 
ринку інновацій, то рано чи пізно вона неодмінно зіткнеться з необхід-
ністю проводити заміну морально застарілих технологій і продуктів. 
Таким чином, питання управління інноваційною діяльністю є актуаль-
ними.  



 72 

Інноваційний процес – процес перетворення наукового знання в 
інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний лан-
цюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки та її впровадження у 
практику. Під час інноваційного процесу не тільки створюються очі-
кувані інноваційні продукти, а й можуть виникати супроводжувальні 
інновації, які є побічним результатом креативної (творчої) інновацій-
ної діяльності на певному її етапі. 

Дослідження класифікації інноваційних процесів спрямоване на 
пізнання можливостей визначення ресурсного забезпечення, зокрема 
інформаційного, щодо управління інноваційною діяльністю. За ступе-
нем інноваційної дії на всі сфери суспільної життєдіяльності нововве-
дення можуть бути класифіковані різним чином.  

Сучасні інноваційні процеси досить складні, і вимагають прове-
дення аналізу закономірностей їх розвитку. І тому необхідні фахівці, 
займаються різними організаційно-економічними аспектами нововве-
день – інноваційні менеджери [2].  

Модель інноваційного процесу в окремо взятій організації охоп-
лює шість етапів.  

1. Виявлення потреби у нововведенні (виявлення і аналіз пробле-
ми, усвідомлення потреби в нововведенні, переконання членів органі-
зації у необхідності нововведення).  

2. Збирання інформації про можливі нововведення, які забезпе-
чать розв'язання проблеми (пошук інформації щодо способів 
розв’язання подібних проблем, виявлення варіантів інноваційних рі-
шень). 

3. Оцінювання інноваційних проектів за критеріями здійсненнос-
ті і економічної доцільності (розроблення інноваційних проектів, оці-
нювання прогнозних результатів впровадження кожного проекту, ви-
бір інноваційного проекту).  

4. Прийняття рішення про впровадження інновації (рішення про 
доцільність впровадження відібраного інноваційного проекту, ухва-
лення рішення вищим керівництвом).  

5. Впровадження нововведення (пробне впровадження; повне 
впровадження; використання).  

6. Інституціоналізація нововведення (рутинізація, модифікація, 
дифузія) [3]. 

Недостатня інноваційна спрямованість розвитку організацій ро-
бить їх неконкурентоспроможними. Саме тому в умовах трансформа-
ційних процесів, що відбуваються в економіці Україні, особливу зна-
чущість набуває управління розвитком організації на інноваційній ос-
нові. Але підвищення конкурентоспроможності організації неможливе 
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без комплексної модернізації системи управління нею, тому потрібно 
впроваджувати нові методи управління організацією, які враховували 
б особливості сучасної економічної ситуації та були б чутливими до 
впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків. 
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Управління соціально-економічним розвитком підприємств в ди-
намічних умовах структурно-організаційних трансформацій націона-
льної економіки, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності віт-
чизняних підприємств є актуальною, складною і багатогранною про-
блемою. Для її ефективного вирішення слід використовувати дієві за-
соби економічного оцінювання доцільності, результативності і ризиків 
соціально-економічних перетворень, а також сучасні методи управлін-
ня. 

Метою роботи є узагальнення й систематизація теоретичних ос-
нов управління соціально-економічним розвитком підприємства. 

Соціально-економічний розвиток – складний суперечливий про-
цес, у якому взаємодіють позитивні і негативні фактори, а періоди 
прогресу змінюються періодами регресу. Політичні і військові потря-
сіння, соціальні конфлікти, екологічні катастрофи можуть призупини-
ти розвиток економіки будь-якої країни, відкинути її на кілька десяти-
літь назад, а іноді привести і до остаточної загибелі, як це було з древ-
німи цивілізаціями [1]. 

Ознаками соціально-економічного розвитку підприємства слід 
вважати:  

- в економічній сфері: економічний ріст – кількісний і позитивний 
бік розвитку економічної системи, що характеризується розширенням 
її масштабів (нарощення обсягів виробництва та реалізації продукції, 
розширення частки ринку, підвищення рівня доходів підприємства);  

- структурні зрушення – це зміни, пов’язані з переходом до нові-


