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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ
В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ КОРПОРАЦІЄЮ

Сучасна наука управління виходить з того, що кризовим умо-
вами має супроводжуватись антикризове мислення, тобто здат-
ність менеджера сприймати і свідомо реалізовувати на практиці
антикризові стратегії оволодівши сучасними технологіями і стра-
тегіями управління, можна не тільки подолати кризу, але і доби-
тися успіху в конкурентній боротьбі. Одним з ефективних ін-
струментів антикризового управління є інновації.

«Інновація в антикризовому управлінні» — це значні капіта-
ловкладення у розвиток основної продуктивної сили (людини),
техніки, технології, науки, інформатики, предметів праці. Інно-
вації можуть мати міжгалузевий характер, потребують значних
ризикових інвестицій, розвитку інфраструктури, а також всебіч-
ної підтримки з боку держави [1, с. 281]. Інноваційна діяльність
пов’язана із залученням різних ресурсів, основними з яких є інве-
стиції і витрати часу на наукові, інформаційні і технічні розробки
та технологічне освоєння виробництва нової ( або удосконаленої)
продукції. Саме корпорації на відміну від малих та середніх під-
приємств мають змогу до накопичення фінансових ресурсів
(створення інноваційних фондів) для здійснення інноваційної ді-
яльності з метою запобігання кризових явищ.

Особлива роль у створенні інноваційного процесу (модерніза-
ція основних фондів, розроблення та запуск у виробництво нових
виробів, упровадження нових технологій), належить управлінсь-
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кому персоналу, його здатності розробляти і ухвалювати іннова-
ційні рішення. Процес формування ефективної системи іннова-
ційного управління залежить від рівня інноваційного потенціалу
підприємства (НДДКР, проектування, виробництво засобів раці-
оналізації тощо) — його можливостей у досягненні поставлених
інноваційних цілей.

Інноваційний потенціал корпорацій — це сукупність різних
видів ресурсів (матеріальних, фінансових, інтелектуальних,
інформаційних та ін.), необхідних для інноваційної діяльності,
їх ефективне використання та прийняття економічно обґрунто-
ваних управлінських рішень про доцільність інновацій із вра-
хуванням зміни зовнішнього середовища. Реалізація цих цілей
в глобальних масштабах виступає як засіб отримання достат-
ньо високого прибутку в довгостроковій перспективі, зміцнен-
ня, а потім і підвищення конкурентних можливостей на ринку,
вирішення економічних проблеми і проблеми виживання під-
приємства в цілому. Інноваційна діяльність, як правило, харак-
теризується досить високим ступенем невизначеності й ризи-
ку, тому важливими принципами системи фінансування
інновацій є множинність джерел, гнучкість і адаптивність до
середовища інноваційних процесів, що стрімко змінюється.
Принципи організації фінансування повинні припускати швид-
ке й ефективне впровадження інновацій з їхньою комерціалі-
зацією, що забезпечує ріст фінансової віддачі від інноваційної
діяльності. Джерела надходження до інноваційного фонду мо-
жуть бути різноманітними.

Фінансування інноваційної діяльності за рахунок бюджетних
коштів здійснюється відповідно до цілей і пріоритетів державної ін-
новаційної політики. Створення інноваційного фонду корпорації
прогнозує акумулювання всіх можливих ресурсів, включаючи залу-
чені на засадах пайової участі сторонніх інвесторів, тобто найваж-
ливішими внутрішніми джерелами фінансування інноваційної дія-
льності корпорації виступають фонди амортизаційних відрахувань
та розвитку виробництва; інвестиційний капітал юридичних та фі-
зичних осіб у формі пайової участі у спільному проекті; державні
кошти (безпроцентні або за низкою процентною ставкою); кредити
комерційного банку (у вигляді кредитних інвестицій, інвестицій у
цінні папери й інші способи залучення інвестицій).

Таким чином, можна зазначити, що для запобігання можли-
вим кризовим явищам корпораціям доцільно використовувати
спільне фінансування учасників інноваційного процесу. Тісний
взаємозв’язок між усіма учасниками інноваційного процесу
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впровадження нової(або удосконаленої) продукції на ринок, є
запорукою здійснення успішної інноваційної діяльності. Важ-
ливою складовою частиною якого є комерційний банк, який бе-
ре активну участь як у самому інноваційному процесі, так і в
отримані частки прибутку. Тобто, саме участь комерційного ба-
нку на всіх етапах інноваційного процесу стає основою стабіль-
ного фінансування усіх етапів створення інновацій, що в свою
чергу запобігає кризовій ситуації в розробці і реалізаціях нової
продукції.

Отже, інновації відіграють важливу роль у конкурентоспро-
можності, розвитку та стабільності підприємств, так як саме за-
вдяки ним відбуваються технічні і технологічні розробки, нові
товари, нові сприятливі умови для клієнтів, включаючи ціни, які
дозволять забезпечити антикризову діяльність корпорації в нові-
тніх ринкових умовах.
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АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
В УМОВАХ ПІСЛЯКРИЗОВОГО

ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Суттєвою відмінністю розгортання кризових процесів в рам-
ках світової фінансової кризи 2008—2009 рр. в Україні відносно
інших країн світу стало те, що економіка України зазнала впливу
вторинних проявів глобальної фінансово-економічної кризи, що
виявились, насамперед, падінні експорту товарів і послуг, відтоку
капіталів з країни. Падіння обсягів експорту продукції промисло-




