
природоохранных мероприятий промышленными предприятиями 
заключается в рациональном управлении величиной административных 
расходов: увеличение их величины за счет роста затрат на содержание и 
обслуживание основных средств, прочих необоротных материальных активов 
по природоохранному проекту не должно превышать величину снижения 
сумм сборов за загрязнение окружающей среды по анализируемому проекту.

Таким образом, осуществление рационального экологического 
менеджмента по сбалансированию нужд производства и окружающей среды 
предусматривает учет потенциальных возможностей реализации 
инвестиционных проектов по охране окружающей среды.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФФЕКТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО  
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ

Розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює потребу 
реструктуризації систем менеджменту на науково-методичній основі. Тому 
при формуванні організаційних структур управління слід передбачити 
можливість вибору умов функціонування за критеріями результативності та 
ефективності управління [1]. Для формування гнучкої організаційної 
структури управління підприємством, здатної швидко реагувати на зміни в 
зовнішньому і внутрішньому середовищах в ході реалізації інноваційної 
стратегії, необхідно застосовувати елементи реінжинірингу бізнес-процесів. 
Стратегічна мета розвитку підприємства нами вбачається в створенні на його 
базі антикризового інноваційно-інформаційного центру (АКІІЦ). На наш 
погляд, саме об’єднання інноваційних, комерційних і наукових інтересів
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Мета функціонування

Антикризовий інноваційно-інформаційний центр 

Комплексне організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства

Задачі

Функції

Формування організаційної структури забезпечення  
управління інноваційним розвитком підприємства

Формування економічних стимулів інноваційного розвитку 
підприємства

Виявлення пріоритетів інноваційного розвитку 
підприємства

Прогнозування перспектив розвитку конкурентоздатних  
виробництв і технологій

Реалізація інноваційної стратегії і контроль ефективності 
досягнення поставленої мети

Планування інноваційної діяльності підприємства

Розробка концепції інноваційної політики в рамках 
вибраних пріоритетів

Формування механізму реалізації інноваційної стратегії 
підприємства

Моніторинг факторів інноваційного розвитку Стимулювання творчої активності працівників

Концентрація інформації стосовно напрямів інноваційної 
діяльності підприємства

Контроль виконання проектів інноваційного розвитку

Організація взаємодії з науковими закладами Оцінка рівня інноваційного розвитку підприємства

Рис. 1. Мета, завдання та функції антикризового інноваційно-інформаційного центру



становить майбутнє сучасних підприємств, дасть можливість йому вистояти і 
розвиватися в умовах ринкової економіки. На рис. 1 представлено цільову 
структуру діяльності анти кризового інноваційно-інформаційного центру 
підприємства.

Функції комплексного організаційного забезпечення управління 
інноваційним розвитком підприємства зводяться до забезпечення своєчасної 
розробки, освоєння серійного виробництва в необхідних обсягах, підготовці 
ринків збуту, ефективному застосуванні інновацій [2].

Таким чином, на основі розробки та впровадження мотиваційно- 
факторної і функціонально-структурної моделі організаційного забезпечення 
інноваційного розвитку підприємства для кожної функціональної системи 
створюється деяка множина варіантів управління. Тому завдання 
організаційного забезпечення управління інноваційним розвитком 
підприємств полягає у виборі варіанту, що забезпечує найбільшу 
ефективність роботи цієї системи.

Побудова моделі організаційного забезпечення управління 
інноваційним розвитком підприємств вимагає розробки умов, місця і етапів 
його функціонування. Для цього вважаємо за доцільне на рівні підприємства 
в рамках конкретних адміністративних меж підприємства створити підрозділ, 
головною функцією якого буде забезпечення інноваційного розвитку 
підприємства незалежно від кризових явищ в економіці. У якості такого 
підрозділу пропонується створити антикризовий інноваційно-інформаційний 
центр (АКІІЦ).

Основною метою АКІІЦ має бути:
розробка та впровадження мотиваційно-факторної і функціонально- 

структурної моделі організаційного забезпечення інноваційного розвитку 
підприємства, що обумовлює розвиток конкурентоспроможного виробництва 
і технологій;

задоволення потреб населення;
вирішення соціально-економічних, екологічних та інших проблем 

розвитку підприємства в умовах змінюваного зовнішнього середовища.
Відповідно до поставленої мети АКІІЦ має виконувати такі функції:
прогнозування перспектив розвитку конкурентоспроможних 

виробництв і технологій виходячи з особливостей функціонуючих в регіоні
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продуктивних сил, природокліматичних умов і національних 
особливостей, а також досягнень у науці, техніц і, технології  і 
загальнонаціональних пріоритетів. Цю функцію АКІ1Ц має 
виконувати спільно з іншими підрозділами підприємства, а також 
за безпосередньої участі учених і фахівців;

виявлення пріоритетів інноваційного розвитку  підприємства 
і розробка концепції інноваційної політики в рамках вибраних 
пріоритетів;

формування механізму реал ізац ії інн оваційн ої стратегії з 
урахуванням закономірностей продуктивних сил, зовніш ніх і 
внутрішніх чинників розвитку, умов господарю вання;

реалізація  інноваційної стратегії і контроль ефективності 
досягнення поставленої мети.

Узагальню ю чи все вищ евикладене, необхідно відзначити, що 
організаційне забезпечення управління інноваційним розвитком 
підприємства має надавати регулюючу дію і ор ієнтуватися  на 
виробничі відносини ринкового типу, коли дія  економічних 
регуляторів п ідкріплю ється чинниками ринкового
саморегулю вання перш за все конкурентним середовищем 
господарю вання.
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