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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У сучасному світі інноваційна складова розвитку підприємства є основним
джерелом росту. Світова практика показує, що стабільний розвиток виробництва
та підтримка конкурентоспроможності на ринку в довгостроковій перспективі на
пряму залежить від інновацій. Тому, на даний момент, розвиток інноваційної
діяльності, є дуже важливим елементом для покращення економічного
становища кожного підприємства. Адже це допомагає компаніям залишатися на
плаву, а також збільшувати свій дохід.
Головним фактором інноваційного розвитку є використання вже наявного
потенціалу та забезпечення його росту в тих напрямках, котрі можуть
забезпечити реальну соціально-економічну віддачу. Від стану інноваційного
розвитку залежить вибір інноваційної стратегії, тому його оцінка-це необхідна
операція процесу розробки стратегії.
Визначення складу оцінювальних показників є важливим елементом
методичного забезпечення оцінки інноваційного розвитку підприємства.
Об’єктивність оцінки величини інноваційного розвитку підприємства може бути
забезпечена лише при правильному вибору системи показників, дозволяють в
комплексі характеризувати потенціал за різними ознаками, сукупно дати оцінку
можливостям інноваційної діяльності та визначити стратегію інноваційного
розвитку. Від стану інноваційного потенціалу залежать керівницькі рішення з
вибору та реалізації інноваційної стратегії, тому необхідна його комплексна
оцінка.
Ціль дослідження полягає у проведенні оцінки інноваційного розвитку
і визначення можливостей для здійснення інноваційної діяльності промислового
підприємства. Ця діяльність спрямована на задовольняння потреб все більшої
кількості людей, за рахунок удосконалення старого продукту(наділення його
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Том 3. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ
В ДИНАМІЧНОМУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

додатковими якостями) або створення нового, інноваційного продукту, який
буде мати нові можливості(функції), а також буде користуватися великим
попитом на ринку.
До інноваційної діяльності можна віднести усі наукові, фінансові, технічні,
комерційні та організаційні дії, які здійснюються з метою впровадження
досягнень науково-технічного прогресу у виробництво продукції, а також
у соціальну сферу.
З досвіду розвинених країн світу, можна зробити висновок, що розвиток та
стимулювання інноваційної діяльності, є каталізатором для економічного
розвитку кожного окремого підприємства, а також економіки самої країни
в цілому. Тому постійний інноваційний прогрес є одним з основних елементів,
для забезпечення високої конкурентоспроможності певної компанії, так і цілих
національних господарств.
Для більш дієвої роботи економіки кожної країни, потрібен швидкий та
вчасний запуск інноваційних продуктів у кожну сферу та осередки управління
економічним розвитком держави. Наслідком такої модернізації буде отримання
певних привілей шляхом удосконалення масового виробництва, а також самого
механізму керування цим підприємством. Тому неодмінною умовою для процесу
росту інноваційного потенціалу є підтримка з боку держави, адже сама
інноваційна діяльність є доволі таки ризиковою справою, і цим пояснюється не
високий ступінь розвитку інноваційного потенціалу компаній. Через це процедура підтримки зі сторони держави дасть змогу покращити її інноваційний
розвиток.
Оцінка інноваційного розвитку держави відбувається шляхом використання
певних міжнародних індексів, і це дозволяє вивчати та змінювати дане
положення справ згідно з ринковою ситуацією. Також ця оцінка дає шанс
виконати порівняльну характеристику позиції держави відносно інших країн
в рейтинговому списку. Світова практика допомоги і прискорення технологічного росту держави буває достатньо різною, а також містить певні
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розбіжності. Будь-яка країна працює відповідно до державної стратегії
економічного зростання, яка демонструє рівновагу між існуючими потребами та
науково-технічними темпами розвитку економіки, що позитивно впливає на
повномасштабну роботу інноваційної підсистеми певної країни. Через це,
пожвавлення інноваційної активності є досить непростим процесом, який
потребує різної підтримки з боку держави, а також з боку індивідуальних
господарств.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ
В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
В сучасних умовах роль інновацій в підприємницькій діяльності в умовах
ринкового господарювання є однією з найнеобхідніших умов. Враховуючи це,
економічна наука дає визначення підприємництву – особливий вид діяльності та
певний стиль господарської поведінки.
Підприємництво поділяють на дві моделі:
− класична модель, яка орієнтується на найбільш ефективне застосування
існуючих ресурсів господарюючого суб’єкта;
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