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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ  
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У статті визначено основні засади щодо формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розви-

тком підприємства. Розроблено організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства. Запропо-
новано основи оцінки інноваційного розвитку підприємства, а також базові засади опосередкованого методу оцінки інноваційного 
розвитку підприємства.
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Турило А.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье определены основные принципы формирования организационно-экономического механизма управления 
инновационным развитием предприятия. Разработан организационно-экономический механизм управления инновационным 
развитием предприятия. Предложены основы оценки инновационного развития предприятия, а также базовые принципы кос-
венного метода оценки инновационного развития предприятия.
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Turilo A.A. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISES INNOVATIVE DEVELOPMENT
In this paper the basic principles are reviewed the formation of organizational and economic mechanism of innovative development 

company, organizational-economic mechanism of innovative development company. A bases evaluation of innovative development 
company, as well as basic principles indirect method of assessing innovative development company.

Keywords: innovative development, innovation development mechanism, evaluation of innovative development.

Постановка проблеми. Ядром будь-якої системи 
управління на підприємстві виступає механізм пев-
ного виду. Для діяльності підприємства таким висту-
пає організаційно-економічний механізм. Механізм 
підприємства взагалі, а в нашому випадку організа-
ційно-економічний механізм управління інновацій-
ним розвитком (ОЕМ УІР), виступає тим засобом, 
який конкретизує, ідеалізує, предметно узгоджує всі 
елементи і дії в процесі управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
управління інноваціями висвітлене в економічній 
літературі дуже широко [1–9 та ін.]. Однак питання 
удосконалення механізму управління інноваційним 
розвитком є актуальним.

Мета статті полягає у розробці організаційно-еко-
номічного механізму управління інноваційним роз-
витком. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Організаційно-економічний механізм є тим кон-
кретним інструментом, який переводить систему 
управління підприємством безпосередньо в мето-
дико-прикладну площину, дозволяє практично 
здійснити цей процес. Саме практична ознака орга-
нізаційно-економічного механізму визначає його 
роль і значимість в економічній діяльності підпри-
ємства. Таке бачення організаційно-економічного 
механізму підприємства дозволяє запропонувати 
визначення даного поняття.

На наш погляд, організаційно економічний меха-
нізм управління інноваційним розвитком підпри-
ємства представляє собою конкретний методико- 
прикладний аспект формування і реалізації процесу  
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Рис. 1. Формування організаційно-економічного 
механізму управління  

інноваційним розвитком підприємства 
Розроблено автором
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економічній літературі і практичній діяльності центр 
відповідальності.

На практиці і в економічній літературі розгля-
дають наступні види центрів відповідальності (ЦВ): 
центр доходів, центр прибутку, центр витрат, центр 
інвестицій. Зміст кожного із представлених центрів 
відповідальності відображено в їх назві і доволі ґрун-
товно висвітлено в наукових працях. Однак час іде, 
і з ним змінюються підходи і зміст багатьох еконо-
мічних явищ, процесів і категорій. Це стосується і 
центрів відповідальності в діяльності суб’єктів гос-
подарювання. Вважаємо, що об’єктивні вимоги часу 
і трансформування змісту економічного механізму 
діяльності підприємства торкаються і визначають 
певні зміни щодо сутності і характеру центрів від-
повідальності.

Певні центри відповідальності повинні за своєю 
якістю, інтегрованістю і цілеполя-
ганням піднятись на більш високий 
рівень, тобто знаходить у більш тіс-
ному зв’язку зі стратегічними цілями 
розвитку підприємства.

Саме тому, на наш погляд, центр 
інвестицій повинен трансформува-
тися в центрі інновацій. Це техніко-
економічна закономірність щодо 
забезпечення сучасного конкуренто-
спроможного розвитку підприємства. 
Бо будь-яка інвестиція, з огляду роз-
витку підприємства, повинна нести в 
собі, в більшій або меншій мірі, ту 
або іншу інновацію. Не інвестиція 
сама по собі потрібна підприємству, 
а та її новизна, що забезпечить йому 
певні конкурентні переваги і досяг-
нення бажаних економічних резуль-
татів. Ось в чому нагальність нового 
підходу до формування і діяльності 
нового виду центру відповідальності, 
а саме центру інновацій.

Управління інноваційним розви-
тком підприємства на базі центру від-
повідальності, а саме інновацій, охо-
плює в своїй діяльності певні стадії і 
функції.

Центр інновацій здійснює набір 
певних операцій, які представля-
ють логічний ланцюжок і пов’язані з 
інвестиціями, інноваціями та еконо-
мічними результатами.

Центр інновацій в особі його керів-
ника, з одного боку, наділяється сер-
йозними повноваженнями, а з іншого 
боку, несе повну відповідальність 
за процес ІРП та його результати. 
Керівник центру інновацій та його 
ключові менеджери визначають всіх 
суб’єктів управління (по вертикалі й 
горизонталі інноваційної діяльності 
підприємства) з їх рівнем повнова-
жень, відповідальності і стимулю-
вання. Реалізують свою діяльність 
всі суб’єкти управління інновацій-
ним розвитком підприємства через 
систему функцій, методів управління 
та важелів впливу.

Орган управління і всі суб’єкти 
управління інноваційним розвитком 
підприємства (від топ-менеджерів до 
керівників різних структурних під-

Рис. 2. Організаційно-економічний механізм управління 
інноваційним розвитком підприємства 

Розроблено автором

Рис. 3. Основи оцінки інноваційного розвитку підприємства 
Розроблено автором
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управління, який за своєю специфікою пов’язаний 
з інноваційним розвитком, включає в себе організа-
ційну та економічну складові, є гармонійною складо-
вою загального економічного механізму управління 
підприємством.

Теоретико-методологічні основи формування 
організаційно-економічного механізму управління 
інноваційним розвитком підприємства представлено 
на рис. 1.

Організаційно-економічний механізм управління 
інноваційним розвитком підприємства (ОЕМ УІРП) 
має в своїй основі певний орган управління. Орган 
управління – це та структура в апараті підприєм-
ства, яка виконує всі функції, що пов’язані з проце-
сом інноваційного розвитку підприємства. Конкрет-
ною формою органу управління ІРП може виступати, 
з певним ступенем модифікації, загальновизнаний в 
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розділів підприємства) формуються 
на засадах високого професіона-
лізму, мотивації та розвитку корпо-
ративних цінностей.

Орган управління інновацій-
ним розвитком підприємства визна-
чає сукупність об’єктів управління. 
Об’єкти управління на стадії плану-
вання і практичної реалізації процесу 
інноватизації формуються на основі 
проведеного попереднього комп-
лексного аналізу всіх сфер і рівнів 
діяльності підприємства. Ці об’єкти 
конкретизуються у відповідності з 
поставленими завданнями по ІРП 
і можуть бути представлені видом 
діяльності, сферою і рівнем господа-
рювання, певною технологією або її 
частиною, робочим місцем, конкрет-
ним видом техніки і навіть вироб-
ничою або господарською операцією 
тощо. Тобто інновації пронизують всі 
аспекти і сфери діяльності підприєм-
ства. Завдання центру інновацій в 
цьому аспекті – виявити першочер-
гові і найбільш важливі об’єкти (під 
існуючі фінансові можливості розвитку підприєм-
ства), задіяти їх в інноваційному процесі і тим самим 
вирішити важливі поточні і довгострокові завдання 
підприємства по адаптації, управлінню витратами, 
економічній безпеці, капіталізації і ефективності.

Для виконання цих завдань центр інновацій пови-
нен забезпечити: 

1) на базі фінансових можливостей підприємства 
обґрунтовану політику управління інвестиціями;

2) інтегрування ОЕМ УІРП в загальний економіч-
ний механізм діяльності підприємства;

3) інформаційно-аналітичний, маркетинговий, 
нормативно-правовий та програмно-технічний супро-
від процесу ІРП.

Роль маркетингового, інформаційно-аналітич-
ного нормативно-правового та програмно-технічного 
забезпечення полягає передовсім у підборі необхід-
них інформаційних даних і показників, що дозволя-

Рис. 4. Основи опосередкованого методу оцінки  
інноваційного розвитку підприємства 

Розроблено автором
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Таблиця 1
Управлінсько-практичні рішення і заходи щодо забезпечення системної інноватизації підприємства

Об’єкт управління 
ІРП

Завдання 
управління ІРП

Рішення (засіб, 
захід) щодо 

забезпечення ІРП

Орієнтація на 
результат від ІРП

Відповідальний за 
забезпечення ІРП

Терміни щодо 
забезпечення ІРП

Підприємство в 
цілому

Підвищення 
загального рівня 
ІРП

Системне впрова-
дження інновацій

Зростання РВП, 
рентабельності

Генеральний 
директор, керів-
ник ЦІ

Постійно 

Структурний 
підрозділ 
підприємства

Підвищення рівня 
ІР структурного 
підрозділу

Системне впрова-
дження інновацій

Зниження собівар-
тості; зростання 
якості продукції

Керівник струк-
турного підроз-
ділу, ЦІ

Згідно з планом 
ІРП

Робоче місце Інновація робочого 
місця

Комплекс специ-
фічних інновацій-
них заходів

Підвищення про-
дуктивності праці; 
зростання якості

Начальник діль-
ниці (бригадир), 
менеджер ЦІ

Згідно з планом 
ІРП

Вид діяльності
Підвищення рівня 
ІР за видом діяль-
ності

Системне впрова-
дження інновацій

Зростання при-
бутку і рентабель-
ності за видом 
діяльності

Менеджер підпри-
ємства, керівник 
ЦІ

Згідно з планом 
ІРП

Технологія 
(техніка)

Зростання прогре-
сивності техно-
логії

Інноваційне удо-
сконалення техно-
логії

Зростання про-
дуктивності, під-
вищення якості 
продукції

Технологіч-
ний менеджер, 
менеджмент під-
приємства, ЦІ

Згідно з планом 
ІРП

Організація Зростання рівня 
організації

Впровадження 
передового досвіду 
і новацій в сис-
тему організації

Зростання продук-
тивності і зни-
ження витрат

Менеджмент під-
приємства, ЦІ

Згідно з планом 
ІРП

Управління 

Зростання ефек-
тивності системи 
управління під-
приємством

Впровадження 
передового досвіду 
і новацій в сис-
тему управління

Зростання показ-
ників ефектив-
ності підприємства

Менеджмент під-
приємства, ЦІ

Згідно з планом 
ІРП

Персонал 
підприємства

Підвищення 
якості персоналу

Заходи з підви-
щення обсягу і 
якості ІКП

Зростання про-
дуктивності праці 
персоналу підпри-
ємства

Кадровий менедж-
мент підприєм-
ства, ЦІ

Згідно з планом 
ІРП

Продукція 
(роботи, послуги) 
підприємства

Підвищення 
якості продукції

Впровадження 
прямих і опосеред-
кованих інновацій

Зростання при-
бутку і рентабель-
ності продукції

Менеджмент під-
приємства, керів-
ник ЦІ

Згідно з планом 
ІРП
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ють здійснювати реалізацію і ґрунтовну аналітичну 
оцінку процесу ІРП.

Оцінка діяльності центру інновацій і в цілому роз-
робленого і діючого організаційно-економічного меха-
нізму управління інноваційним розвитком підприєм-
ства здійснюється за досягнутими результатами від 
реалізації процесу інноватизації підприємства.

Для досягнення необхідних кінцевих результатів 
центр інновацій використовує необхідні обсяги інвес-
тицій (фінансів) і приймає рішення по:

1) придбанню сукупності інновацій певного обсягу 
і якостей;

2) формуванню клієнтської бази;
3) підвищенню рівня інтелектуального капіталу 

підприємства;
4) формуванню системи мотивації (стимулю-

вання).
В ході ІРП центр інновацій здійснює комплек-

сний моніторинг і, при необхідності, коригування 
процесу інноватизації підприємства.

На рис. 2 представлено в загальному виді орга-
нізаційно-економічний механізм управління іннова-
ційним розвитком підприємства.

Процес інноватизації – доволі складний процес, 
на нього впливає не тільки специфіка виробництва, а 
і стадія життєвого циклу підприємства. Тому органі-
заційно-економічний механізм управління інновацій-
ним розвитком підприємства повинен формуватися і 
діяти з врахуванням життєвого циклу підприємства.

Кожна стадія життєвого циклу підприємства 
(початок, підйом, стабільність, зниження, падіння) 
визначає свої умови, чинники, ресурси і рівень інно-
ватизації підприємства, а значить, і ті результати, 
які може принести цей процес.

Оцінку інноваційного розвитку підприємства про-
понується здійснювати на засадах, представлених на 
рис. 3 і 4.

Організаційно-економічний механізм управ-
ління інноваційним розвитком підприємства є тим 
конкретним інструментом, який через конкретні 
заходи, що визначені в поточному і стратегічному 
планах розвитку підприємства, дозволяє комплек-
сно, наочно і предметно реалізовувати процес інно-
ватизації на підприємстві, що принципово відобра-
жено в таблиці 1.

Висновки. Таким чином, представлений вище 
організаційно-економічний механізм управління 
інноваційним розвитком підприємства дозволяє під-
вищити ефективність в цілому системи управління 
даним процесом на підприємстві.
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