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у статті проводиться системний факторний аналіз розробки та реалізації стратегії інноваційного розвитку 
підприємств машинобудування, визначаються фактори та ризики зовнішнього та внутрішнього середовища, 
умови комплексної модернізації, переходу досліджуваної галузі на нові технологічні уклади. визначено струк-
турну схему механізму стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування.
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. в даний час економічний потенціал 
україни реалізується далеко не повністю – це 
є наслідком деформації макроекономічних 
пропорцій, порушення об’ємної і структурної 
збалансованості розвитку промисловості та 
відсутності цілісної інвестиційної політики.

найголовнішою проблемою, що стоїть 
перед українською економікою, є структурна 
перебудова, що забезпечує інноваційно-тех-
нічне перетворення і відновлення виробни-
чого потенціалу промисловості.

домінуючим фактором, який створює пере-
думови для оцінки перебудови, є посилення 
ролі освітнього і наукового потенціалу еконо-
міки і розвиток інноваційної сфери структуро-
утворюючих та інвестиційних галузей маши-
нобудування.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Підготовці статті передував розгляд робіт  

Ф. Бутинця, т. васильєва, М. йохни, с. Лєонова,  
а. Люкшинова, а. Міщенка, і. отенко, в. стадник 
та інших. вивченням проблем інформаційного 
забезпечення підприємства також присвячені 
праці і. Босака, р. Бруханського, М. денисенка, 
і. колоса, Є. Палиги та М. чумаченка. у дослі-
дженнях зазначених науковців викладено основи 
розв’язання проблеми стратегічного управління 
інноваційним розвитком підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даної роботи є проведення 
системного факторного аналізу розробки та 
реалізації стратегії інноваційного розвитку 
підприємств машинобудування, визначення 
факторів та ризиків зовнішнього та внутріш-
нього середовища, умови комплексної модер-
нізації, переходу досліджуваної галузі на нові 
технологічні уклади.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. відповідно до державної програми 
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інноваційного розвитку україни передбача-
ється поетапний перехід машинобудівного 
комплексу на нові технологічні уклади. Пріо-
ритет в реалізації галузевих програм і планів 
інноваційного розвитку конкретних суб’єктів 
господарювання в різних регіонах країни від-
дається IV і V технологічному укладу. ство-
рення нових високотехнологічних і наукоміст-
ких підприємств (виробництв) є пріоритетним 
завданням інноваційного розвитку національ-
ної економіки.

для реалізації даного завдання необхідно 
розробити чітку стратегію інноваційного роз-
витку машинобудівних підприємств. однак 
стратегічне планування виробничого потенці-
алу підприємств машинобудування пов’язане 
з вирішенням ряду методологічних і практич-
них проблем. до числа найбільш важливих і 
актуальних проблем слід віднести основні 
види та умови розробки стратегії розвитку під-
приємства.

у сучасних умовах господарювання, 
пов’язаних із включенням підприємств маши-
нобудівної галузі в процеси глобалізації сві-
тової економіки, доцільно виділити наступні 
види стратегій:

– інтеграційна, яка передбачає тісну коо-
перацію та інтеграцію з іншими організаціями, 
зацікавленими у виробництві та реалізації кін-
цевого продукту. створення кластерних струк-
тур на регіональному, національному, транс-
національному, галузевому та міжгалузевому 
рівнях дозволить більш успішно вирішувати 
питання виробничої та комерційної діяль-
ності. в рамках кластерних структур можна 
розвивати як горизонтальні, так і вертикальні 
зв’язки з іншими суб’єктами господарювання, 
науковими та освітніми центрами, торговель-
ними організаціями;

– диверсифікаційна, що реалізується за 
допомогою диверсифікації різних видів діяль-
ності підприємств машинобудування, вклю-
чаючи виробництво нових видів продукції, 
машин, верстатів, обладнання та механізмів, 
транспортних засобів та іншої техніки, що 
користуються попитом на внутрішніх і зовніш-
ніх ринках, а також надання послуг, пов’язаних 
з експлуатацією, технічним ремонтом і обслу-
говуванням. на машинобудівних підприєм-
ствах може бути організовано виробництво 
побутової техніки і приладів, іншої продукції 
широкого вжитку;

– інноваційна, відповідно до якої здійсню-
ється поетапний перехід на випуск інновацій-
ної продукції відповідного IV і V технологічного 
укладу, конкурентоспроможної на внутріш-

ньому і світовому ринках, яка не поступається 
світовим зразкам. дана стратегія вимагає 
використання новітніх вітчизняних і зарубіжних 
технологій, у тому числі гнучких автоматизова-
них технологічних ліній, нанотехнологій і нано-
матеріалів. Ця стратегія дозволить здійснити 
комплексну модернізацію виробництва, імпор-
тозаміщення на внутрішньому ринку, зайняти 
підприємствам машинобудування лідируючі 
позиції на світовому ринку, значно розширити 
географію збуту своєї продукції, здійснити рин-
кову експансію за рахунок її більш високих кон-
курентних переваг [1, с. 184].

із трьох вищеназваних стратегій розви-
тку підприємств машинобудівного комплексу 
інноваційна стратегія, безумовно, має суттєву 
перевагу перед іншими стратегіями. у той 
же час вона має певні особливості і ризики, 
пов’язані з впливом факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища. особливості фак-
торів і ризиків зовнішнього і внутрішнього 
середовища, що впливають на коригування 
стратегії інноваційного розвитку підприємств 
машинобудування, такі:

1. Фактори і ризики зовнішнього серед-
овища:

– зміни кон’юнктури світового ринку про-
дукції машинобудування;

– негативний вплив глобальної фінан-
сово-економічної кризи на розвиток вітчизня-
ного машинобудування;

– підвищення цін на імпортовану сиро-
вину, матеріали, комплектуючі та енергоносії;

– технологічне відставання вітчизняних 
підприємств машинобудування від світових 
брендів;

– вплив транснаціональних корпорацій на 
динамічний розвиток експортного потенціалу 
вітчизняних підприємств;

– обмеження у використанні передових 
зарубіжних технологій для модернізації вітчиз-
няних підприємств;

– нерівні економічні умови діяльності 
суб’єктів господарювання в рамках єдиного 
митного і економічного простору україни;

– порушення зовнішніми постачальни-
ками термінів реалізації договорів з підприєм-
ствами машинобудування;

– нерозвиненість товаропровідної мережі 
та сервісних центрів на зовнішніх ринках.

2. Фактори і ризики внутрішнього серед-
овища:

– неадекватний реальним потребам 
ринку, тенденціям науково-технічного і техно-
логічного розвитку вибір місій та інноваційних 
стратегій окремих підприємств;
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– недостатній рівень підготовки інновацій-
них проектів з комплексної модернізації під-
приємств машинобудування;

– дефіцит професійних компетентних 
кадрів робітників і фахівців в області нових і 
високих технологій;

– низька ефективність системи безпе-
рервного підвищення кваліфікації та перепід-
готовки кадрів на підприємствах машинобуду-
вання;

– невисокий рівень інноваційної актив-
ності значної частини персоналу підприємств;

– дефіцит фінансових коштів, сировини і 
нових матеріалів для реалізації проектів;

– неповна відповідність структури управ-
ління розробленій стратегії інноваційного роз-
витку;

– слабке інформаційне та наукове супро-
водження інноваційних проектів;

– бюрократичні перепони з розробки та узго-
дження проектно-кошторисної документації;

– відсутність мотивації та реальних стиму-
лів інноваційної діяльності для деяких катего-
рій персоналу підприємств;

– недосконалість нормативно-правової 
бази інноваційної діяльності та інноваційного 
розвитку підприємств реального сектора еко-
номіки [2, с. 105].

вищеперераховані фактори і ризики зовніш-
нього і внутрішнього середовища можуть бути 
подолані за допомогою універсальної стра-
тегії конкурентних переваг на основі лідер-
ства, концептуальні засади якої розробив М. 
Портер. відповідно до цієї концепції визна-
чаються масштаби конкуренції на внутрішніх 
і зовнішніх ринках, основні переваги перед 
конкурентами, форми їх прояву і чинники еко-
номії на підприємстві. в рамках інноваційної 
стратегії машинобудівних підприємств пови-
нна бути визначена ієрархія конкретних цілей 
і завдань для всіх його підрозділів, джерела 
фінансування та стимулювання інноваційної 
діяльності, а також персоніфікація конкретних 
заходів щодо її виконання і налагодження сис-
темного моніторингу.

у даній роботі пропонується структурно-
циклічна модель інноваційної діяльності під-
приємств машинобудування. Це системна 
ієрархічна модель, у рамках якої інноваційна 
діяльність підприємства структуризуться на 
декілька скоординованих інноваційних проек-
тів, які знаходяться на різних стадіях розвитку. 
в її основі лежить виділення структурних еле-
ментів інноваційного проекту в рамках життє-
вого циклу інноваційного товару, що визначає 
назву запропонованої моделі – «структурно-

циклічна модель». Циклічна складова запро-
понованої моделі відображає циклічну повто-
рюваність інноваційних проектів підприємства 
в рамках життєвого циклу товару.

структурно-циклічна модель інноваційної 
діяльності підприємства машинобудування 
складається з поступово викладених моде-
лей:

– «інноваційний кошик»;
– інноваційний проект;
– чотирьохрівнева модель інноваційного 

товару;
– структурні моделі кожного з рівнів 

товару;
– параметри товару за кожним із його рів-

нів;
– етапи життєвого циклу товару;
– підетапи кожного з етапів життєвого 

циклу;
– моделі за видами робіт у рамках підета-

пів.
структурно-циклічна модель інноваційної 

діяльності підприємства може бути представ-
лена як сукупність окремих інноваційних про-
ектів на відповідних стадіях їх розвитку.

в умовах прискореного науково-технічного 
прогресу виробничий процес може здійснюва-
тись тільки як інноваційний процес постійного 
оновлення і підвищення якості всіх складо-
вих виробничого процесу, а саме: технологій 
дослідження товару, технологій їх розробки 
і виробництва, економічних відносин, квалі-
фікації персоналу та творчих особистостей. 
З урахуванням даних зауважень визначимо 
механізм управління інноваційної діяльності 
підприємства як спосіб реалізації інновацій-
ного потенціалу підприємства за допомогою 
системи управління для забезпечення його 
стійкого інноваційного розвитку.

Механізм управління інноваційною діяль-
ністю підприємства являє собою сукупність 
форм та методів управління інноваційної 
сфери підприємства.

основні складові механізму стратегічного 
управління інноваційною діяльністю – відно-
шення, методи, інструменти та показники, які 
характеризують складові стратегічного управ-
ління інноваційною сферою в рамках реаліза-
ції обраних стратегій досягнення поставлених 
інноваційних цілей підприємства.

основними функціональними елементами 
механізму управління інноваційної діяльності 
підприємств машинобудування пропонується 
враховувати: інноваційне цілеспрямування, 
інноваційний маркетинг, інноваційний менедж-
мент.
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Механізм стратегічного управління інно-
ваційною діяльністю підприємства будемо 
визначати як систему методів та форм управ-
ління інноваційною діяльністю підприємства, 
які розділені на три інноваційних блоки (еле-
менти):

– стратегічне цілеспрямування інновацій-
ної діяльності підприємства – розробка цілей 
інноваційної діяльності підприємства;

– стратегічний маркетинг інноваційної 
діяльності підприємства – пошук, вибір, роз-
робка об’єкта, предмета, інструментів, при-
йомів, способів та інструментів досягнення 
поставлених цілей інноваційної діяльності;

– стратегічний менеджмент інноваційної 
діяльності підприємства – здійснення управ-
лінських дій для забезпечення досягнення 
цілей інноваційної діяльності при обраних 
інструментах та існуючих обмеженнях, під-
тримки балансу в трикутнику «люди – цілі –
ресурси» в процесі досягнення поставлених 
цілей інноваційної діяльності [3, с. 25].

структурна схема механізму стратегічного 
управління інноваційною діяльністю підпри-
ємства при системно-функціональному під-
ході представлена на рисунку 1.

СТРАТЕГІЧНЕ 
ЦІЛЕСПРЯМУВАННЯ

(методи та форми)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(методи та форми)

СТРАТЕГІЧНИЙ 
МАРКЕТИНГ 

(методи та форми)

СТРАТЕГІЧНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

(методи та форми)

Рис. 1. структурна схема механізму 
стратегічного управління інноваційною 

діяльністю підприємств машинобудування

до інструментів стратегічного управління 
інноваційною діяльністю на різних етапах 
управління можна віднести законодавчі акти 
в сфері створення інновацій та захисту інте-
лектуальної власності, організаційно-пра-
вові форми суб’єктів інноваційної діяльності, 
інноваційну базу, патентну систему, систему 

стандартизації, систему підготовки та підбору 
кадрів, фінансові інструменти (фінансова 
звітність, податкові пільги, бюджетне фінансу-
вання в різних формах, кредити, акції, обліга-
ції, система страхування), інструменти моти-
ваційного характеру та інше.

у період наближення механізму страте-
гічного управління інноваціями послідовне 
покрокове виконання деякого набору дій 
(алгоритму) може бути наведене у вигляді 
схеми, зображеної на рисунку 2.

у свою чергу, механізм управління можна 
характеризувати у двох підсистемах – керівній 
(суб’єкта) та керуючій (об’єкта). тоді об’єктом 
буде виступати інноваційна діяльність підпри-
ємства. 

суб’єктом стратегічного управління висту-
пає підсистема, яка включає менеджерів усіх 
рівнів управління і підрозділів, керуючих інно-
ваційною діяльністю в рамках прийняття стра-
тегій господарської діяльності підприємства на 
інноваційному шляху свого розвитку [4, с. 124].

Методи стратегічного управління інновацій-
ною діяльністю включають методи реалізації 
всіх функцій стратегічного управління. в рам-
ках концепції побудови стратегічного управ-
ління інноваційною діяльністю підприємства, 
яка розробляється в дослідженні, до методів 
стратегічного управління інноваційною діяль-
ністю можна віднести методи цілеспряму-
вання, маркетингу, менеджменту, які застосо-
вуються в стратегічному аспекті.

Механізм стратегічного управління іннова-
ційною діяльністю підприємств можна умовно 
розділити на окремі механізми, які відповіда-
ють виділеним групам факторів або виділені 
за іншими критеріями, наприклад, виділити 
економічний, організаційний, мотиваційний 
та політичний механізми, які формуються під 
дією прав, або окремо виділеного правового 
механізму.

в даному дослідженні, крім вищеперера-
хованих традиційно використовуваних інстру-
ментів, в якості нових інструментів для підви-
щення ефективності стратегічного управління 
інноваційної діяльності підприємств машино-
будування на інноваційному шляху розвитку, 
автором дослідження пропонується викорис-
товувати:

– концепцію формування механізму стра-
тегічного управління інноваційною діяльністю 
підприємства;

– систему стратегічного управління інно-
ваційною діяльністю підприємства;

– методику проектування системи стра-
тегічного управління інноваційною діяльністю 
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підприємства на основі авторського концепту-
ального підходу;

– функціональне представлення страте-
гічного управління інноваційною діяльністю 

підприємства для виділення її підсистем, а 
саме виділення в неї підсистем цілеспряму-
вання, маркетингу, менеджменту, об’єднуючи 
їх підсистеми інформаційного забезпечення 

1. ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙ

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ, ЗАДОВОЛЕНИХ 
У РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ

3. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ

4. ВИБІР СТРАТЕГІЙ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ 
ВІДПОВІДНО ДО ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ

5. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ 
АЛЬТЕРНАТИВ ІННОВАЦІЙ

6. РОЗРОБКА АЛЬТЕРНАТИВ ІННОВАЦІЙ

7. ВИБІР НАЙКРАЩОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ

8. РОЗРОБКА ТА УЗГОДЖЕННЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

9. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ

10. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Рис. 2. структурна схема механізму  
стратегічного управління інноваціями
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стратегічних управлінських рішень на основі 
стратегічного управлінського обліку інновацій-
ної діяльності підприємства;

– виділення в організаційній структурі під-
приємства контурів управління підсистеми 
цілеспрямування, маркетингу, менеджменту 
та інформаційного забезпечення прийняття 
стратегічних управлінських рішень на основі 
стратегічного управлінського обліку іннова-
ційної діяльності підприємства з відповідними 
рівнями та органами управління;

– чотирьохрівневу модель товару підпри-
ємств машинобудування, яка включає, крім 
відомих трьох рівнів, запропонований четвер-
тий соціально-екологічний рівень товару, який 
визначає вплив товару на екологічне та соці-
альне середовище протягом всього його жит-
тєвого циклу;

– структурно-циклічну модель інновацій-
ної діяльності та модель стратегічного управ-
ління інноваційної діяльності підприємств 
машинобудування;

– в практиці організації діяльності підпри-
ємств машинобудування запропоновано виді-
лити центри інновативності, керівники яких 
повинні нести відповідальність за ступінь 
новизни та конкурентоспроможності елемен-
тів товарів та технологій їх реалізації;

– оцінку економічної ефективності реалі-
зації інноваційного проекту на основі моди-
фікованих автором дослідження, які прийма-
ються до інноваційної сфери, фінансових 
показників і, враховуючи вірогідність ринко-
вого успіху, ефект від синергії прийнятих тех-
нологій та ступінь інноваційності проекту;

– модель підсистеми інформаційного 
забезпечення прийняття стратегічних управ-
лінських рішень в інноваційній сфері підпри-
ємств машинобудування на основі стратегіч-

ного управління обліку інноваційної діяльності 
[5, с. 75].

у результаті проведеного в роботі дослі-
дження складу та стану теоретико-методо-
логічних основ сучасного управління, можна 
зробити висновок, що:

1) цілеспрямування пронизує всі рівні 
управління як в сфері цілеспрямування, так і 
в сфері маркетингу та менеджменту;

2) маркетинг стає невід’ємною функ-
цією управління, безперервно постачаючи 
в систему управління інформацію про стан 
зовнішнього середовища, про інструменти 
здійснення стратегічного управління, встанов-
люючи таким чином відповідність між зовніш-
нім та внутрішнім середовищами підприєм-
ства;

3) менеджмент реалізує цілі всіх рівнів 
управління в використанням інформації та 
інструментів, які подані з маркетингу, реалізу-
ючи свої власні функції (прогнозування, пла-
нування, організація, мотивація, контроль);

4) сучасне управління практично завжди 
має стратегічне спрямування [6, с. 214].

висновки. в умовах прискореного нау-
ково-технічного прогресу виробничий процес 
може здійснюватись тільки як інноваційний 
процес постійного оновлення і підвищення 
якості всіх складових виробничого процесу, 
а саме: технологій дослідження товару, тех-
нологій їх розробки і виробництва, еконо-
мічних відносин, кваліфікації персоналу та 
творчих особистостей. З урахуванням даних 
зауважень визначимо механізм управління 
інноваційної діяльності підприємства як спо-
сіб реалізації інноваційного потенціалу під-
приємства за допомогою системи управління 
для забезпечення його стійкого інноваційного 
розвитку.
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