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Для забезпечення розвитку підприємства на інноваційних за-
садах у сучасних умовах господарювання необхідною умовою є
активізація інноваційних процесів за всіма напрямами діяльності
та спрямування зусиль усіх організаційних структур на реаліза-
цію поставлених завдань. Ефективне впровадження інноваційних
процесів передбачає створення дієвого механізму, який дозво-
лить на принципово новому якісному рівні визначати взаємо-
пов’язані процеси, управляти ними, а також систематично іден-
тифікувати ці процеси.

Механізм активізації інноваційних процесів — це сукупність
взаємопов’язаних економічних, організаційно-правових, фінансових
управлінських мотиваційних та інтелектуальних інструментів, форм
і методів, спрямованих на підвищення ефективності інноваційних
процесів і подовження їх дії у довгостроковій перспективі.
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Метою механізму активізації інноваційних процесів виділяється
активне поширення (або створення) інноваційної складової на всі
бізнес-процеси підприємства, які спрямовані на досягнення узго-
дженості внутрішніх можливостей підприємства з вимогами зовні-
шнього середовища для забезпечення конкурентоспроможності,
стійкості та економічної безпеки розвитку. Це базується на економі-
чній сутності активізації інноваційних процесів як системи органі-
заційно-економічних відносин, спрямованих на ефективне викорис-
тання виробничого та інноваційного потенціалу підприємства і
визначається її багатовимірністю, що обумовлено взаємодією та уз-
годженістю цілей економічних інтересів підприємства. Тому меха-
нізм активізації інноваційних процесів є підсистемою організацій-
но-економічного механізму підприємства. Йому притаманна
взаємодія організаційних, правових та економічних важелів і регу-
ляторів, які визначають і корегують послідовність упровадження
певного виду економічної діяльності, а також збалансованість фун-
кціонування визначеної виробничо-економічної, фінансової та
управлінської системи з метою забезпечення її ефективності та до-
сягнення поставлених цілей у реальних умовах господарювання.

Дослідження науковцями механізму з позиції інноваційної
складової найчастіше увага звертається на «механізм управління
інноваційною діяльністю підприємства», «механізм впроваджен-
ня інновацій», «механізм управління інноваційним розвитком»,
«організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку»,
«організаційно-економічний механізм інноваційного процесу».

Розглянуті механізми економічної діяльності підприємств з
інноваційною спрямованістю об’єктом впливу визначають під-
приємство в цілому, або виокремленні структурні підрозділи.
Але інноваційно активним підприємство може бути лише в тому
випадку, коли інноваційна складова знайде своє втілення на про-
цесному рівні. Тому вважаємо, що сучасним етапом розвитку те-
орії економічного механізму є необхідність розробки механізму
активізації інноваційних процесів. Тільки при умові активного
використання інноваційної складової на рівні процесів дозволяє
чітко визначити причинно-наслідкові зв’язки між ними і адапту-
вати діяльність всього підприємства до мінливих умов зовніш-
нього середовища та сприяє досягненню поставлених довгостро-
кових цілей.

Опрацювання існуючих підходів щодо виділення принципів
стосовно інноваційної діяльності підприємств враховуючи спе-
цифіку механізму активізації інноваційних процесів на підприєм-
стві, пропонується використовувати такі принципи:
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— наукової обґрунтованості — застосування сучасних інфор-
маційних технологій, прогресивних процедур і методів здійснен-
ня інноваційного розвитку;

— пріоритету основних цілей — обумовлений довгостроковим
характером результатів, тривалістю циклу реалізації інновацій та
їх важливістю для забезпечення конкурентоспроможності під-
приємства;

— спрямованості на реалізацію генеральної стратегії — узго-
дженість планових завдань на всіх ієрархічних рівнях підприємс-
тва з показниками генеральної стратегії;

— структурності і ієрархічності системи — можливість визна-
чення взаємозв’язків і напрямів впливу окремих елементів меха-
нізму та їх властивостей, при цьому кожний елемент розгляда-
ється як окрема система;

— взаємозв’язку механізму і його середовища — формування
та прояв властивостей механізму в процесі взаємодії з середови-
щем, відігрівання ролі активного компоненту взаємодії;

— економічної збалансованості — забезпечується оцінкою
взаємодії інноваційних рішень і економічних показників;

— гнучкості та еластичності — потребує динамічної реакції на
зміну внутрішніх і зовнішніх факторів, здатність реагувати на
прояв випадкових факторів в інноваційному розвитку, еластич-
ність проявляється у здатності зберігати необхідні резерви та пе-
редбачати альтернативні рішення;

— організаційного забезпечення — полягає в обґрунтованому
виборі структури управління, яка забезпечує ефективний іннова-
ційний розвиток.

Представлені принципи не є однозначними для всіх підприємств.
Залежно від специфіки підприємства, його стану, інноваційного по-
тенціалу визначаються пріоритети у виборі певних принципів.
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Сучасні умови трансформування ринкового господарства сут-
тєво впливають на розвиток аграрного сектору України, особливо
на його інноваційну сферу. Позитивним чинником цього впливу є
те, що з’явились реальні умови впровадження інновацій на під-
приємствах, а негативним — відсутність чіткої стратегії коорди-
нування інноваційного розвитку підприємств. В умовах кризи
національної економіки постає необхідність удосконалення ва-
желів управління інноваційною діяльністю та розробки чіткої
стратегії її розвитку.

Завданням є дослідження особливостей переходу сільськогос-
подарських підприємств на шлях інноваційного розвитку, яке
уможливить не тільки підвищення ефективності сільського гос-
подарства та конкурентоспроможності на ринках збуту, але й
стане рушійною силою на шляху розвитку вітчизняної економіки
в цілому.

Основою інноваційного розвитку підприємств є розробка,
впровадження та реалізація новинки, яка може бути втілена у
принципово нових сучасних технологіях, у випуску нових видів
продукції або удосконаленні вже існуючих; введення нових про-
гресивних управлінських або організаційних рішень, котрі сто-




