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неможливістю ліквідації дефіциту, що утворився, за 
рахунок надходжень у поточному періоді бюджету-
вання. У даному випадку усі «заявки» ліквідують-
ся, а сума перевитрати включається у «ковзний» бю-
джет наступного періоду.

Висновки. Розглянута методика моніторингу ви-
користання фінансових ресурсів центрами фінансо-
вої відповідальності підприємства для реалізації ці-
льових проектів надає формальне її представлення.

Ланцюг формальних співвідношень (1-12) вико-
ристовується при побудові програмного забезпечення 
багаторівневої інформаційно-аналітичної системи бю-
джетування (на верхньому рівні – підприємство, на 
нижньому рівні – центри фінансової відповідальності). 

Використання описаної методики в рамках меха-
нізму ефективного управління підприємства дозволяє:

– поліпшити координацію роботи центру фінансо-
вої відповідальності підприємства;

– підвищити оперативність здійснення розробки 
«ковзних» бюджетів на підставі аналізу фінансово-

господарської діяльності центру фінансової відпові-
дальності підприємства;

– удосконалити процес розподілу ресурсів, які 
виділяються центру фінансової відповідальності для 
реалізації цільових проектів підприємства.
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Стаття присвячена проблемам регулювання інноваційного процесу сільськогосподарських підприємств, який охоплює цикл 
від опрацювання науково-технічної ідеї до її реалізації на комерційній основі. Основною метою інноваційного процесу на сіль-
ськогосподарських підприємствах є концентрація ресурсів у напрямах, що забезпечують прискорення впровадження науково-
технічного прогресу. Інноваційний процес на сільськогосподарських підприємствах найбільш повно відображає не тільки су-
часний рівень розвитку і використання інновацій на підприємствах агропромислового виробництві, але і його зв’язок із станом 
економічної ситуації в народногосподарському комплексі країни.
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Статья посвящена проблемам регулирования инновационного процесса сельскохозяйственных предприятий, который 
охватывает цикл от обработки научно-технической идеи до ее реализации на коммерческой основе. Основной целью иннова-
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Постановка проблеми. У сучасній ринковій еко-

номіці створюється адекватний її вимогам механізм 
науково-технічного прогресу, основними рисами яко-
го є високий ступінь свободи вибору напряму науко-
вих досліджень і впровадження у виробництво їх до-
сягнень; прийняття на себе науковими установами 
і підприємствами ризику від можливих негативних 
економічних результатів у процесі наукових розро-
бок та їх реалізації в практику; конкуренція між 
розробниками у виборі наукових підходів, шляхів і 
методів розв’язання народногосподарських і соціаль-
них проблем; децентралізований характер формуван-
ня політики здійснення науково-дослідних і дослід-
но-конструкторських робіт, відповідно до якого весь 
інноваційний цикл відбувається в поєднанні підпри-
ємницької діяльності підприємств у галузі НТП з 
державною діяльністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження проблем інноваційного розвитку сільсько-
господарських підприємств знайшли відображення 
в працях провідних вітчизняних та зарубіжних уче-
них: Л.Л. Антонюк, В.І. Благодатного, В.О. Василен-
ка, С.А. Володіна, О.І. Дація, О.В. Донця, П. Дра-
кера, В.О. Заготова, М.В. Зубця, С.М. Ілляшенка, 
М.Х. Корецького, І.М. Криворучка, М.Ф. Кропив-
ка, М.І. Лобанова, П.М. Макаренка, М.Й. Маліка, 
Л.І. Михайлової, Ю.Н. Новікова, І.А. Павленка, 
П.Т. Саблука, А.В. Чупіса, С.О. Юшина та ін.

Постановка завдання. Враховуючи значну кіль-
кість здобутків щодо інноваційної діяльності підпри-
ємств, вирішення потребують проблеми інновацій-
ного розвитку сільськогосподарських підприємств, 
зокрема на регіональному рівні, відповідно до реалій 
соціально-економічного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для до-
сягнення конкурентоспроможного функціонування 
аграрної економіки необхідно вибрати відповідний 
тип її розвитку, який забезпечить стійке зростання 
виробництва. Таким типом розвитку, на наш погляд, 
є інноваційний, для якого характерний високий рі-
вень розвитку освіти та науки, особливо приклад-
ної, розвиток науково-дослідних робіт і проектно-
конструкторських розробок. Основою інноваційного 
розвитку сільськогосподарських підприємств є випе-
реджувальні інвестиції, зокрема фінансові, високий 
рівень фахових знань, широка інформатизація, по-
тужний інтелектуальний потенціал.

Сучасні сільськогосподарські підприємства не від-
різняються високим рівнем інноваційної активності. 
Втім, стабільне та конкурентоспроможне функціо-
нування сільськогосподарського підприємства не-
можливе без здійснення ним інноваційної діяльнос-
ті. Найбільш результативною ця діяльність стає при 
орієнтації в основному на регіональні потреби в ін-
новаціях, які визначаються їх природно-кліматични-
ми умовами, структурою виробництва та державною 
інноваційною політикою. Головними досягненнями 
інноваційної діяльності у сільськогосподарському 
виробництві є механізація та автоматизація виробни-
цтва, використання нових технологій та раціональ-
них форм організації праці, створення нових висо-
коврожайних сортів і гібридів рослин, продуктивних 
порід тварин та кросів птиці тощо. При здійсненні 
інноваційної діяльності керівники сільськогоспо-
дарських підприємств мають враховувати не тільки 
економічні закони, але й закони природи, тому що, 
приміром, упущення в селекції неможливо компен-
сувати внесенням добрив [6].

Інноваційний розвиток сільського господарства 
України базується на здійсненні державної аграрної 

та інвестиційної політики, спрямованої на активіза-
цію нововведень як пріоритетної складової загальної 
стратегії підвищення національної конкурентоспро-
можності, створення умов для реалізації вітчизня-
ними сільськогосподарськими підприємствами на-
ступальної стратегії на зовнішніх ринках, підтримки 
конструктивної конкуренції на внутрішньому ринку, 
що буде стимулювати аграрні формування до іннова-
ційної діяльності, забезпечення тісної інтеграції ви-
робництва і науки, з метою сприяння випереджаль-
ному розвиткові науково-технологічної сфери.

Проте, незважаючи на важливість і винятко-
ве значення інноваційного процесу, його суттєвий 
вплив на прискорення розвитку суспільного вироб-
ництва, дослідженню цього соціально-економічного 
явища в агропромисловій сфері України, в умовах 
освоєння ринкових відносин, приділяється наукови-
ми установами явно недостатньо уваги, що зумов-
лює необхідність обґрунтування теоретико-методоло-
гічних засад переходу агропромислового комплексу 
на інноваційну модель виготовлення продовольчих 
ресурсів, розроблення організаційно-економічних 
механізмів широкого практичного застосування ін-
новаційної продукції з метою підвищення рівня на-
укоємного виробництва. У зв’язку з цим проблема 
інноваційної діяльності невипадково привертала й 
нині привертає пильну увагу вітчизняних і зарубіж-
них дослідників [1].

Сільське господарство має специфічні особливості 
розвитку, пов’язані з впливом на результати госпо-
дарювання природних, кліматичних і економічних 
факторів. Усі вони в комплексі формують вироб-
ничий потенціал, який є найважливішим показни-
ком економічної могутності сільського господарства. 
Кількісна та якісна характеристика земельних угідь, 
сприятливі кліматичні умови, запаси живої та уре-
чевленої праці визначають стан розвитку й потенцій-
ні можливості сільськогосподарського виробництва.

Розвиток сільського господарства передбачає 
розв’язання багатьох проблем, які виникають на ета-
пі докорінних перетворень в аграрній сфері, в умовах 
прояву негативної тенденції до зменшення інвести-
ційної активності, наслідком якої став значний знос 
основних засобів, уповільнення не тільки розшире-
ного, але й скорочення простого відтворення. Кінце-
вим результатом прояву негативних тенденцій ста-
ло зменшення обсягів виробництва продовольства в 
Україні. Значний прорив у технологіях та інформа-
ційній сфері спонукає сільськогосподарські підпри-
ємства орієнтуватися на нові джерела конкурентних 
переваг та створювати їх. Сучасний етап пов’язаний 
із зайняттям чільного місця серед складових дина-
мічних порівняльних переваг науково-технічними 
досягненнями та інноваціями на всіх стадіях жит-
тєвого циклу сільськогосподарського виробництва, 
починаючи від створення товару або послуги, через 
просування його від виробника до споживача [2].

Відомо, що сільське господарство є специфічною 
галуззю економіки. Це проявляється в тому, що, на 
відміну від багатьох інших галузей економіки, ре-
зультати його діяльності значно залежать від при-
родно-кліматичних умов. Тому одним із важливих 
напрямів розвитку сільськогосподарського виробни-
цтва є зменшення ризиків від природно-кліматичних 
умов та забезпечення подальшого розвитку аграрно-
го сектора шляхом удосконалення системи захисту 
господарств [7].

Значним бар’єром для успішного розвитку і 
функціонування аграрного сектору в Україні є недо-
сконалість нормативно-правових актів щодо аграрної 
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політики держави. Тому їх необхідно переглянути і 
сформувати правову базу, яка б захищала інтереси 
виробників сільськогосподарської продукції. Особли-
вістю функціонування організаційно-правового ме-
ханізму підтримки розвитку аграрного сектора сьо-
годні в Україні є те, що, з одного боку, відсутнє у 
повному обсязі фінансове забезпечення законів, що 
приймаються, а з іншого – невиконання вже при-
йнятих законів та інших нормативно-правових ак-
тів, тобто низька виконавча дисципліна в державних 
органах влади [4].

Ефективне функціонування підприємств сіль-
ського господарства, як і інших галузей національ-
ної економіки, в умовах ринку пов’язане з інновацій-
ною діяльністю, яка диктує необхідність постійного 
поновлення продукції, впровадження нових методів 
управління та сучасних технологій, формування по-
вноцінної її інфраструктури.

Концептуальні засади теорії інноваційної діяль-
ності є важливим шляхом вперед у розумінні та по-
шуку інноваційної моделі розвитку, тому що це по-
няття відображає симбіоз економічних, технічних й 
інституціональних факторів у процесі здійснення і 
реалізації нововведень. У сучасних умовах, коли зна-
ння стають економічним ресурсом, коли інформацій-
ні технології повністю змінили світове господарство, 
саме такий підхід до вивчення інноваційних проце-
сів є принципово важливим [5].

Особлива роль у посиленні інноваційної активнос-
ті сільськогосподарських підприємств та вирішенні 
вищеокреслених проблем належить державі, яка при 
виробленні економічної, науково-технічної і соціаль-
ної політики визначає пріоритети базисних інновацій 
на всіх рівнях, формує ринковий механізм її реалі-
зації. Головними принципами управління сучасною 
інноваційною політикою є: поєднання інвестиційних 
джерел з інноваційними рішеннями; безперервне 
прогнозування інноваційної ситуації; системне впро-
вадження новітніх технологій у взаємопов’язаних 
сферах підприємницької діяльності; злиття фінансо-
вого та науково-технічного аналізу результативності 
нововведень [12].

Інноваційний процес на сільськогосподарських 
підприємствах не обмежується першою появою на 
ринку нового продукту, послуги або доведенням до 
проектної потужності нової технології. По мірі роз-
повсюдження інновація вдосконалюється, стає більш 
ефективною, набуває раніше не відомих споживчих 
властивостей. Це відкриває для неї нові сфери за-
стосування, ринки, нових споживачів. Сукупний сус-
пільний результат інновації є позитивним саме за-
вдяки механізму дифузії інновацій.

Кожна стадія інноваційного процесу продукує 
власний результат: винахід, новацію, нововведення, 
інновацію. На початковій стадії – це винаходи і від-
криття, що не завжди отримають комерційне засто-
сування. На наступній стадії з’являється оформлена 
новація як результат фундаментальних, прикладних 
досліджень, розробок чи експериментальних робіт, 
які в цілому спрямовані на підвищення ефективнос-
ті певної сфери. На стадії впровадження нововведен-
ня використовуються з метою отримання прибутку, 
а значить виникає інновація [11].

Науковий потенціал для інновацій в аграрній сфе-
рі сконцентровано e Національній академії аграрних 
наук України, інших науково-дослідних установах та 
вищих навчальних закладах. Новаціями є: нові сор-
ти рослин, нові породи тварин, штами мікроорганіз-
мів, види сільськогосподарської техніки, технології, 
хімічні та біологічні препарати (вакцини), економічні 

розробки, документально оформлені методики, реко-
мендації, оцінки тощо. Цей етап відрізняється трива-
лістю, великими матеріальними та інтелектуальними 
витратами, особливо по роботах із живими організма-
ми. Найбільшою проблемою на даному етапі є визна-
чення джерел фінансування фундаментальних дослі-
джень, як правило це державне фінансування.

При наявності дієспроможної законодавчої бази 
щодо підтримки інноваційного розвитку сільсько-
господарських підприємств конкуренція набуває но-
вої якості і перетворюється на ефективний регуля-
тор ринку сільськогосподарської продукції. Відкрите 
ринкове середовище ефективно функціонує на основі 
впровадження новітніх технологій виробництва про-
дукції, підвищення її якісних характеристик, раціо-
нального використання всіх наявних ресурсів. У ре-
зультаті забезпечується збільшення обсягів реалізації 
продукції, підвищується її конкурентоздатність [3].

Досвід розвинених країн світу свідчить, що важ-
ливу роль для підвищення ефективності сільськогос-
подарського виробництва відіграє розвинена система 
аграрних, фондових та товарних бірж, банків, що об-
слуговують сільськогосподарські підприємства, страхо-
вих компаній тощо. Така система обслуговуючих інсти-
туцій прискорює усі процеси, пов’язані з виробництвом 
і реалізацією сільськогосподарської продукції, слугує 
механізмом розподілу і перерозподілу всіх ресурсів сіль-
ськогосподарських підприємств та сприяє формуванню 
суспільно необхідного обсягу їх продукції [8].

Подолання економічної кризи у сільському госпо-
дарстві вимагає формування раціональної структури 
виробничого потенціалу і створення умов забезпечен-
ня максимального його використання. Вирішення цієї 
багатопланової проблеми має бути комплексним, тоб-
то охоплювати всі види ресурсів, галузі та виробничі 
формування сільського господарства. Для цього необ-
хідно змінювати державну політику, активно перехо-
дити на інноваційний тип розвитку підприємства [9].

Стосовно підприємств сільськогосподарського ви-
робництва, інновація являє собою реалізацію в гос-
подарську діяльність результатів досліджень і роз-
робок у вигляді нових сортів рослин, порід і видів 
тварин і птиці, нових або поліпшених матеріалів, но-
вих технологій в рослинництві, тваринництві, нових 
добрив і засобів захисту рослин, нових методів про-
філактики і лікування тварин і птиці, нових форм 
організації і управління різними сферами економіки, 
нових підходів до соціальних послуг, що дозволяють 
підвищити ефективність виробництвах [10].

Аналіз економічної літератури щодо характерис-
тики інноваційного процесу сільськогосподарських 
підприємств і його відмінність від інноваційної ді-
яльності свідчить, що, на думку одних авторів, ін-
новаційний процес є більш ширшим поняттям, ніж 
інноваційна діяльність. 

Розвиток інноваційної діяльності у сільському 
господарстві України є важливим напрямом з на-
рощування конкурентних переваг, тому що аграрна 
галузь економічно розвинутих країн поступово пере-
творюється у наукомістку галузь виробництва.

Характерна залежність України від експорту си-
ровини і агропромислової продукції з низьким сту-
пенем переробки, який виключає або значно знижує 
інноваційну складову виробництва. Непідготовле-
ність більшості підприємств до реалій сучасної еко-
номічної ситуації України пояснюється в першу 
чергу тим, що минуле було практично повністю ви-
значене і обмежене плановими завданнями, зовнішнє 
середовище не стимулювало, а часто навіть перешко-
джало формуванню інноваційних моделей управлін-
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ня. Через це при входженні підприємства, не орієн-
тованого на інновації, в нове динамічне середовище 
виникає конфлікт, що веде до необхідності або по-
стійно, оперативно підлаштовуватися під зміни, що 
вже відбулися, або формувати специфічні механізми 
управління, що дозволяють прогнозувати майбутні 
зміни, і адекватно на них реагувати, тобто створюва-
ти механізми управління інноваціями [12].

Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері 
економіки й аграрній науці зокрема залежить від ба-
гатьох факторів, серед яких чи не головний інститу-
ційне забезпечення, призначення якого у створенні 
інституціональних умов функціонування та регулю-
вання інноваційного процесу як системи організа-
ційно-економічних відносин. В умовах конкурентно-
го ринку інновації – головний чинник суспільного 
прогресу. Наявність негативів у інституційно-право-
вому забезпеченні гальмує розвиток інноваційної ді-
яльності за будь-яких умов, обмежуючи можливості 
зростання економіки й окремих її галузей. Головни-
ми проблемами, що ускладнюють розвиток інновацій 
в Україні, є фактичне спрямування державної полі-
тики на закріплення моделі економіки, яка ґрунту-
ється на низько технологічних укладах, і слабкий 
розвиток ринкових інститутів, що продукує стагна-
цію та консервацію середовища.

Інноваційний процес сільськогосподарських під-
приємств охоплює цикл від опрацювання науково-
технічної ідеї до її реалізації на комерційній осно-
ві. Він передбачає такі етапи: виявлення потреби у 
нововведенні; збирання інформації про можливі но-
вовведення, які забезпечать вирішення проблеми; 
оцінювання інноваційних проектів за критеріями 
здійснимості і економічної доцільності; прийняття 
рішення про впровадження інновації; впровадження 
нововведення; інституціоналізація нововведення [7].

Інноваційний процес на сільськогосподарських 
підприємствах характеризується двома основними 
рисами: його базовою основою є нова наукова ідея – 
джерело нововведення, що в ході інноваційного про-
цесу розробляється більш детально, проходить тех-
нічну апробацію та впроваджується у виробництво; 
головним критерієм успіху інноваційного процесу є 
суспільна необхідність, значимість його результатів.  
З урахуванням того, що більшість інновацій викорис-
товуються не тільки в агропромисловому виробни-
цтві, які їх здійснили, необхідно підкреслити, що в 
умовах ринку недостатньо запропонувати інновацію – 
вона ще має бути успішно реалізована на ньому.

Основною метою інноваційного процесу на сіль-
ськогосподарських підприємствах є концентрація ре-
сурсів у напрямах, що забезпечують прискорення на-
уково-технічного прогресу.

Для ефективного функціонування економіки по-
трібно, щоб новини запроваджувалися на макрорів-
ні шляхом прогресивних міжгалузевих структурних 
зрушень і якісних змін у стані продуктивних сил. 
На мікрорівні завдяки нововведенням підприємства 
за необхідності істотно збільшують виробництво про-
дукції, поліпшують її якість, досягають необхідної 
стабільності у результаті пом’якшення впливу не-
сприятливих природних умов, істотно підвищують 
продуктивність праці, забезпечують економію ресур-
сів і, насамперед, енергоносіїв, а також охороняють 
довкілля, успішно вирішують соціальні питання, 
пов’язані з докорінною зміною умов праці, життя і 
побуту людей на селі.

Інноваційний процес на сільськогосподарських 
підприємствах найбільш повно відображає не тільки 
сучасний рівень розвитку і використання інновацій 

на підприємствах агропромислового виробництві, але 
і його зв’язок із станом економічної ситуації в народ-
ногосподарському комплексі країни. Інноваційний 
тип розвитку аграрної економіки втілюють за допо-
могою інноваційної моделі. Інноваційна модель роз-
витку аграрної економіки – це теоретичне виражен-
ня інноваційних пріоритетів, напрямів, структур, 
мотивацій, стратегій, механізмів тощо, які спрямо-
вані на формування інноваційного типу розширено-
го відтворення сільськогосподарського виробництва. 
В умовах дефіциту капіталу інноваційна модель роз-
витку є найприйнятнішою, тому що вона дає змогу 
оптимально використати власні економічні ресурси в 
межах національних потреб.

В економічній науці виділяють три головні типи 
моделей інноваційного розвитку індустріально роз-
винутих країн: орієнтацію на резерви в науці та ре-
алізацію великомасштабних цільових проектів, які 
охоплюють усі стадії науково-виробничого циклу 
(США, Франція, Англія); орієнтацію на поширення 
нововведень, створення сприятливого інноваційного 
середовища і раціоналізацію структури економіки 
(Німеччина, Швеція, Швейцарія); орієнтацію на сти-
мулювання нововведень шляхом розвитку інновацій-
ної інфраструктури, забезпечення сприйнятливості 
досягнень науково-технічного прогресу і координа-
цію дій різних секторів у сфері науки і технологій 
(Японія, Південна Корея) [13].

Розвиток інновацій сільськогосподарських під-
приємств може здійснюватися передусім через вза-
ємодію із зовнішнім та внутрішнім середовищами 
діяльності товаровиробників. В умовах нестабіль-
ного зовнішнього середовища (економічна, політич-
на нестабільність; недосконала фінансово-кредит-
на система; несприятливий інвестиційний клімат) 
інноваційний розвиток здійснюється переважно на 
інтегрованих підприємствах завдяки власним фі-
нансовим можливостям. Впровадження інновацій та 
залучення інвестицій дозволяють отримати додатко-
ву віддачу від основних засобів при збільшенні ви-
робництва, вирішувати проблеми соціального розви-
тку, створювати інфраструктури.

Характерним є широке застосування інновацій-
них розробок у галузі тваринництва та рослинництва, 
що пов’язано із формуванням експортних поставок 
продукції та вкладанням коштів у більш рентабель-
ні види діяльності. Широке застосування інновацій 
являється найбільш дієвим та ефективним варіантом 
вирішення гострих соціально-економічних проблем 
сільськогосподарських підприємств, що пов’язані з 
пошуком механізмів підвищення економічних показ-
ників діяльності сільськогосподарських господарств 
та забезпечення населення високоякісною сільсько-
господарською продукцією. Інноваційний розвиток 
означає його якісне реформування, що базується на 
зростанні виробничих показників із одночасним удо-
сконаленням соціально-економічного механізму сіль-
ського господарства, а також взаємопов’язаних з ним 
галузей. Даний процес повинен забезпечуватися по-
стійним використанням більш досконалих технологій 
виробництва і переробки сільськогосподарської про-
дукції, нових сортів культур рослин та порід тварин, 
прогресивних моделей соціально-економічного розви-
тку, сучасних моделей інформаційних технологій [5].

Висновки з проведеного дослідження. Незважаю-
чи на проблеми, які притаманні сучасному етапу роз-
витку сільськогосподарських підприємств, Україна 
повинна розвивати виробничі потужності сільсько-
го господарства, щоб у найближчі декілька років ві-
тчизняна сільськогосподарська продукція могла ви-
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йти на світовий ринок і конкурувати з продукцією 
інших розвинутих країн світу. Подальший стабіль-
ний розвиток підприємств сільського господарства 
України можливий лише на основі здійснення інно-
ваційної діяльності.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рассмотрены теоретико-методологические основы системного управления инновационной деятельностью предприятий на 
основе концепции управления инновационной деятельностью. Она выражена многоуровневой иерархией взаимосвязанного и 
согласованного взаимодействия системы с надсистемой и подсистемой. Этот процесс реализует интеграцию подходов, а также 
принципы функционирования данной концепции.

Ключевые слова: инновационная деятельность предприятия, система управления инновационной деятельностью пред-
приятий, методология управления инновационной деятельностью предприятий, концепция управления инновационной деятель-
ностью предприятий, принципы управления инновационной деятельностью предприятий.

Соколи І.І., Аль-Мула Алі К. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто теоретико-методологічні основи системного управління інноваційною діяльністю підприємств на основі концепції 
управління інноваційною діяльністю. Ця концепція виражена багаторівневою ієрархією взаємозалежної й погоджена взаємодією 
системи з надсистемою й підсистемою. Цей процес реалізує інтеграцію підходів, а також принципи фу-нкціонування такої концепції.

Ключові слова: інноваційна діяльність підприємства, система управління ін-новаційною діяльністю підприємств, методологія 
управління інноваційною діяльністю підприємств, концепція управління інноваційною діяльністю підприємств, принципи 
управління інноваційною діяльністю підприємств.

Sokoli І.І., Al-Mula Ali К. THEORIST-METHDOLOGICAL BASE OF SYSTEM MANAGEMENT INNOVATIONS ACTIVITY 
ENTERPRISE

The Considered theorist-methdological bases of system management innovations by activity enterprise on base of the concepts of 
management innovations by activity. She is a denominated layered hierarchy interconnected and coordinated interactions of the system 
with onsystem and subsystem. This process realizes the integration an approach, as well as principles of the operation given to concepts.

Keywords: innovations activity of the enterprise, managerial system innovations by activity enterprise, methodology of management 
an enterprise innovations by activity, concept of management innovations by activity enterprise, principles of management an enterprise 
innovations by activity.


