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інноваційна діяльність - пріоритет соціально-економічного розвитку 

більшості національних економік. А заклади вищої освіти відіграють роль не 

лише місця підготовки кадрів, а їм відводяться функції генерування ідей та 

доведення їх до промислових виробництв (трансфер технологій). 

Керуючись дослідженням Журкевича М., Ци Ц. [1] та А.В. Самойлова [2] 

організація механізму управління інноваційною діяльністю реалізується на 

основі наступних принципів:  

- об'єднання, інтеграція і кооперація всіх елементів управління, що 

дозволяють досягти синергетичного ефекту; 

- всі елементи пристосовуються до умов, що змінюються як зовнішньої, так 

і внутрішнього середовища; 

- циклічність роботи; 

- відкритість і орієнтація на передову галузеву, національну і міжнародну 

практику; 

- інтеграція в загальну систему управління підприємством. 

За змістом механізми управління інноваційною діяльністю включають в себе: 

- систему збору, обробки та аналізу науково-технічної та управлінської 

інформації; 

- організаційну структуру управління; 

- розподіл влади і відповідальності, співвідношення прав і обов'язків на всіх 

рівнях; 

- механізм комерціалізації результатів науково-дослідних і дослідно-

конструкторських (опитнотехнологіческіх) робіт; 
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- створення єдиної взаємозалежної ланцюга: освіта → наука → бізнес → 

держава; 

- систему забезпечення і розподілу ресурсів, не обхідних для здійснення 

інноваційних процесів (трудові, фінансові, матеріальні та ін.). 

Таким чином, пропонуємо комплексний механізм управління інноваційною 

діяльністю ЗВО, що включає у себе послідовність етапів та дозволить охопити 

весь перелік робіт і всі елементи інноваційної ланцюжка зі створення 

інноваційної продукції, а також організувати ефективний менеджмент 

інноваційних процесів у ЗВО (рис. 1). Проаналізуємо кожен етап механізму 

управління інноваційною діяльністю ЗВО. 

Використання запропонованого механізму управління інноваційною 

діяльністю ЗВО дозволить: 

- використовувати в інноваційній діяльності ВНЗ освітню, науково-

дослідну, організаційну, підприємницьку діяльність в безперервній підготовці 

фахівців нового покоління; 

- систематизувати і оптимізувати процес управління інноваційною 

діяльністю ЗВО. 

- мінімізувати витрати, пов'язані з витратами на управління інноваційною 

діяльністю. 

Так, використання механізму управління інноваційною діяльністю дозволяє 

створити інструментарій, що забезпечує ефективний менеджмент безперервного 

процесу інноваційної діяльності ЗВО за заздалегідь запланованим сценарієм, тим 

самим, сприяє поліпшенню якості управління інноваційною діяльністю ЗВО, 

ефективної організації управлінської праці, а також дозволяє мінімізувати 

витрати, пов'язані з витратами на їх управління. 

Таким чином, організаційно-економічний механізм управління 

інноваційною діяльністю повинен забезпечувати взаємозв'язок всіх її 

компонентів і підсистем, а також дифузію інновацій внаслідок надійного 

зворотного зв’язку. 
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Експертна група 

 Збір вихідних даних про 

діяльність ЗВО 
Узагальнення вихідних даних 

про діяльність ЗВО 
Інформаційна база для 

проведення аналізу 

1. Прогнозування і планування пріоритетних напрямів розвитку інвестиційної 
діяльності ЗВО 1.1. Основний акцент 

формування 

людського капіталу 

модернізацію 

технологічних процесів 

створення і виведення на ринок 

принципово нових продуктів 

Інші 
цілі 

Період / оцінка Період / оцінка Період / оцінка Період / оцінка 

1.2. Визначаються пріоритетні напрямки розвитку інноваційної діяльності на основі: 

переліку пріоритетних напрямів розвитку науки, технологій і техніки України 

програми соціально-економічного та інноваційного розвитку 

звітів попередніх років про наукової та інноваційної діяльності у ЗВО 

2. Моніторинг, облік і правова охорона результатів інтелектуальної діяльності ЗВО  

3. Обґрунтування джерел та способів мінімізації інвестиційних ризиків 

5. Аналіз ефективності інноваційної діяльності ЗВО 

Використання графічних та 
статистичних методів 

Побудова діаграм, 
порівняльна оцінка 

Комплексний звіт про інноваційну 
діяльність 

Отримання патенту на промисловий зразок, свідоцтва про реєстрацію авторського права та 
патенту на корисну модель 

Промисловий 

зразок 

результат творчої діяльності людини у галузі художнього 

конструювання (дизайн етикетки, форма пляшки, форма стільця 
або шафи, модель або фасон одягу чи взуття, обладнання) 

програми та стратегії розвитку ЗВО та ін. 

Документ - 
патент 

Авторське 

право 

Будь-яке матеріальне втілення оригінальної форми вираження 

Автора (стаття, музика, пісні, вірші, комп’ютерні програми, 
переклади, фонограми і т.д.) 

Документ - 
свідоцтво 

Винахід 
(корисна 
модель) 

 

Результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері 

технології 
Документ - 

патент 

3. Відбір потенційно комерцілізованого РІД та забезпечення проведення дослідження  

Період / оцінка 

Маркетингові дослідження  Науково-технічна експертиза Пошук фінанансування 

виконання замовних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

 продаж ліцензій і (або) відчуження виключних прав на ОІВ 

спільне створення малого інноваційного підприємства (МІП) 

4. Науково-технічний і кадровий супровід проекту 

Рис. 1 Комплексний механізм управління інноваційною діяльністю ЗВО 
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Концепція формування, а також вибір конкретних принципів і методів 

управління залежить від вирішення питання про цілі і завдання підприємства, що 

в свою чергу відображає здатність об’єкта управління досягти більш високого, 

якісно нового рівня. 
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