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ВИБІР ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Вирішення актуальних проблемних питань інноваційного розвитку підприємств та
здійснення ними інноваційної діяльності вимагає витрат значних обсягів інвестиційних
коштів та тривалого часу для практичної реалізації відповідних заходів для досягнення
поставлених перед ними господарських цілей. Це спонукає підприємства до пошуку
оптимальних шляхів мінімізування витрат коштів та часу. Інструментарієм розв’язання
цього важливого завдання може стати застосування проектного підходу, який дає змогу
досягти суттєвої економії коштів при формуванні бюджету інноваційного проекту,
використовуваних при його реалізації ресурсів та скорочення термінів виконання
проекту.

У процесі виконання унікальних, неповторювальних та нетипових робіт, одними з
яких є розробка нових продуктів, одним з найефективніших інструментів досягнення
визначеної мети є проектний підхід, основними аргументами на користь якого є чітке
визначення цілей і результату, необхідних ресурсів та термінів виконання, чітка
обмеженість бюджету, прозорість грошових потоків, окресленість відповідальності за
виконання в межах створених проектних груп.

Застосовується проектний підхід до реалізації стратегічних пріоритетів розвитку
підприємств. Тобто, конкретні заходи, що їх вносять до плану дій, повинні бути чітко
сформульованими, мати розроблені критерії оцінювання виконання, фінансові
показники, терміни реалізації та відповідального за виконання.

Концентрування проектного підходу на кінцевому результаті, визначеності
ресурсів, окресленості часових проміжків виконання проекту дає змогу оперативно
реагувати на зміни зовнішнього середовища і мінімізувати ризики його невдалої
завершеності.

Спрямованість проектів на якомога швидше їх закінчення дозволяє досягти
значної економії витрат часу (у середньому на 20-30 %) за того ж самого рівня якості,
що значною мірою зменшує адміністративні витрати, пов’язані із зазначеним видом
діяльності. А це серйозна перевага проектного підходу порівняно з традиційним
функціональним.

Основною перешкодою використання проектного підходу є зазвичай типова
функціональна спрямованість організаційної структури підприємства, трансформація
якої у проектну буде тривалим і затратним процесом. Найбільш прийнятним виходом
може бути створення та інтегрування в діючу організаційну структуру окремих
проектних команд для управління визначеними проектами.

Для стратегічного управління інноваційною діяльністю класичний
функціональний підхід буде неефективним, оскільки інноваційна діяльність не може
бути обмежена однією конкретною функцією, а має комплексний характер – від
створення ідеї до її реалізації на комерційних засадах, в процесі чого може бути задіяно
більшість функціональних підрозділів підприємства. Це свідчить про необхідність
переходу на проектне управління інноваційною діяльністю, зміни типу мислення
виконавців і керівників, основою якого буде не орієнтація на відповідальність за ту чи
іншу конкретну функцію менеджменту, а за кінцеві результати проекту.


