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У роботі розглянуто сучасну проблематику інноваційного розвитку машинобудівного підприємства. 
Проаналізовано існуючі чинники впливу та запропоновано чотири групи інструментів забезпечення інно-
ваційного розвитку підприємства, конкретизовано групи інструментів та запропоновано заходи щодо 
їх реалізації, оцінки та впливу на ефективний розвиток. Проведений аналіз досліджених джерел показав, 
що машинобудування в Україні впродовж останніх років розвивається досить нестабільно. На основі роз-
глянутих груп інструментів запропоновано логічну модель інноваційного розвитку машинобудівного під-
приємства. Обґрунтовано параметри моделі економічного зростання промислового підприємства з ура-
хуванням специфіки його діяльності, а також визначення оптимальних значень змін цих параметрів, які 
забезпечують збалансованість компонентів моделі.

Ключові слова: машинобудівні підприємства, інноваційний розвиток, інструменти розвитку, інновацій-
на модель.

В работе рассмотрена современная проблематика инновационного развития машиностроительно-
го предприятия Украины. Проанализированы существующие факторы влияния и предложены четыре 
группы инструментов обеспечения инновационного развития предприятия. Конкретизированы группы 
инструментов и предложены меры по их реализации, оценке и влиянию на эффективное развитие. Про-
веденный анализ исследованных источников показал, что машиностроение в Украине на протяжении 
последних лет развивается достаточно нестабильно. На основе рассмотренных групп инструментов 
предложена логическая модель инновационного развития машиностроительного предприятия. Обосно-
ваны параметры модели экономического роста промышленного предприятия с учетом специфики его 
деятельности, а также определены оптимальные значения изменений этих параметров, которые обе-
спечивают сбалансированность компонентов предложенной модели.

Ключевые слова: машиностроительные предприятия, инновационное развитие, инструменты раз-
вития, инновационная модель.

The transformational nature of the economy and increased competition make it necessary for businesses to 
react quickly and flexibly to changes in the market environment. In addition, the high dynamics of changes in envi-
ronmental factors, requires their constant adaptation. In such circumstances, traditional management systems do 
not provide adequate response, which involves the development of new concepts, methods and management tools, 
as well as the use of the latest information technologies. The machine-building complex is the basic branch of the 
economy, its system-forming element that determines the state of production potential and defense capability of the 
state. From the results of its activities depends largely on the functioning of all other industries. The harsh conditions 
of the globalized economic environment dictate the need for active implementation of effective innovative activity at 
the enterprises of the complex. The article investigates the state of development and efficiency of the organization 
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of innovative activity of domestic machine-building enterprises. The conclusion about the strategic mismatch of the 
innovation to technology needs of the domestic industry is arrived at. The author analyzed the existing factors of 
influence and proposed four groups of tools for providing innovative development of the enterprise, specified the 
groups of tools and suggested measures for their implementation, evaluation and impact on effective development. 
Based on the groups of tools considered, the author proposed a logical model of innovative development of the ma-
chine-building enterprise. The parameters of the model of economic growth of an industrial enterprise are grounded, 
taking into account the specificity of its activity, as well as determining the optimal values of changes in these param-
eters, which ensure the balance of the components of the model. The proposed model of innovative development 
includes: an innovative system that through the tools of innovative development stimulates the innovative activity of 
the enterprise, which contributes to its innovative development.

Key words: machine-building enterprises, innovative development, development equipment, innovative model.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Мінливі трансформаційні 
умови господарювання, в яких функціонують 
машинобудівні підприємства, висувають на пер-
ший план пошук та обґрунтування пріоритетних 
напрямів розвитку, які б спроможні були забез-
печити реалізацію та адаптацію цілей розвитку 
підприємств до зовнішнього та внутрішнього 
середовища, а також галузевих особливостей їх 
функціонування.

За цих обставин одним із таких напрямів є 
економічне зростання машинобудівного підпри-
ємства, яке робить його інвестиційно привабли-
вим, дає йому змогу задовольняти зростаючий 
попит на продукцію, є одним із ключових чин-
ників зміни ринкової вартості бізнесу. Це, своєю 
чергою, зумовлює необхідність розроблення 
підприємствами власних моделей економічного 
зростання, адекватних сучасним умовам і здат-
них забезпечувати позитивну економічну дина-
міку в стратегічній перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Проведений аналіз 
досліджених джерел [1–11; 15–19] показав, що 
машинобудування в Україні впродовж останніх 
років розвивається досить нестабільно. Меха-
нізми та напрями ефективного розвитку маши-
нобудівної галузі обґрунтовуються у працях 
багатьох українських учених: Б.М. Андрушківа, 
В.М. Гончарова, І.З. Должанського, Л.М. Мель-
ник, О.Б. Погайдак, Л.І. Федулової та ін. Проте, 
незважаючи на розглянуті наукові розробки, 
питання моделювання економічного зростання 
є досить суттєвими. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Недостатньо уваги приділя-
ється обґрунтуванню динаміки та збалансова-
ності розвитку машинобудівних підприємств на 
основі виявлення інструментів інноваційного 
розвитку та кількісних співвідношень між різ-
ними показниками та чинниками.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування пара-
метрів моделі економічного зростання винороб-
ного підприємства з урахуванням специфіки 
його діяльності, а також визначення оптималь-

них значень змін цих параметрів, які забезпечу-
ють збалансованість компонентів моделі.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Існуючий ринковий механізм, 
рівень розвитку інституційного середовища, 
інфраструктури і інноваційних систем не спри-
яють успішному розвитку вітчизняних підпри-
ємств, передусім машинобудівних. Інноваційна 
активність та ефективність інноваційної діяль-
ності вітчизняних виробників низькі, конкурен-
тоспроможність їхньої продукції недостатня за 
багатьма позиціями. Це створює складності у 
використанні можливостей розвитку на ринку в 
умовах політики імпортозаміщення [10].

Залишаються питання щодо перегляду інно-
ваційної політики підприємства у бік удоско-
налення організації інноваційної діяльності та 
використання переваг інноваційного розвитку, 
в умовах якого систематичне впровадження 
нововведень стає головним чинником розвитку 
(табл. 1) [6, с. 102].

Головною рисою виробництва XXI ст., як 
зазначає Л.І. Федулова, є гнучкість спеціаліза-
ції, що виникла як альтернатива традиційному 
масовому виробництву, яке започатковувалося 
на вертикальній інтеграції, використанні пере-
важно машинного устаткування і правил роботи, 
що передбачали жорстку ієрархію та детальний 
розподіл праці. Щоб краще відповідати постійно 
мінливим вимогам ринків, компанії застосову-
ють нові форми організації промислової діяль-
ності, що передбачають аутсорсинг виробни-
цтва на основі диверсифікованих міжфірмових 
зв'язків із постачальниками, субпідрядниками 
та кінцевими споживачами [19].

В останні десятиліття все інтенсивніше від-
бувається процес дифузії знань і технологій, 
що має все більший вплив на світову політику 
й економіку. Міжнародна кооперація у сфері 
інновацій і технологій досягла високого рівня. 
Усе більше країн під час реалізації великих про-
єктів і дослідницьких програм використовують 
інструменти міжнародної взаємодії й створюють 
широкі альянси у формі мережевих структур.

Ураховуючи вищезазначене, слід конста-
тувати, що всі наявні тенденції становлять 
комплекс серйозних викликів, які стоять перед 
українськими підприємствами в умовах їхніх 
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Таблиця 1
Чинники організації інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

Перешкоди інноваційного розвитку Чинники успішного інноваційного розвитку
– заморожування програм модернізації 
машинобудівної галузі в країні;
– випуск неконкурентоспроможної продукції, 
яка здебільшого орієнтована на внутрішнього 
споживача;
– вихід держави на світовий ринок, що дало 
вітчизняному споживачеві доступ до високоякісної 
продукції зарубіжних фірм за значно меншою 
собівартістю;
– недостатнє державне фінансування заводів, 
унаслідок чого більшість опинилася на межі 
банкрутства;
– недосконале технічне переозброєння 
підприємств;
– зменшення зайнятості та доходів працівників у 
машинобудівній галузі;
– слабкий інноваційний розвиток виробництва;
– згортання інвестиційної діяльності 
машинобудівних підприємств;
– конфлікт на Донбасі

– інноваційна політика держави з чітко 
сформульованими цільовими установками;
– використання інноваційного потенціалу та його 
розвиток;
– розвиток відносин співробітництва між 
бізнесом, державою і науково-освітньою 
спільнотою та ін., необхідними в реалізації 
інноваційної діяльності інститутами, а також їх 
гармонізація;
– вибудовування пріоритетів в стратегічному і 
операційному аспектах діяльності підприємства;
– використання різних форм і методів 
комерціалізації інновацій;
– вдосконалення законодавства у сфері 
інноваційної діяльності;
– систематичне вивчення та впровадження 
найкращого міжнародного досвіду 

євроінтеграційних устремлінь. У результаті три-
валого нехтування принципами інноваційної 
політики багато українських підприємств вияви-
лися непідготовленими до вимог міжнародної 
ринкової конкуренції, пріоритетності характе-
ристик інноваційного потенціалу в забезпеченні 
конкурентоспроможної траєкторії розвитку.

Зважаючи на вищезазначене, актуальним є 
обґрунтування вибору інструментів реалізації 
інноваційної політики машинобудівних підпри-
ємств, що повинна здійснюватися у напрямі під-
вищення ефективності їх застосування.

Сьогодні існує широкий спектр інструмен-
тів механізму реалізації інноваційної політики 
(рис. 1).

У цілому інструменти стимулювання іннова-
ційної розвитку підприємств, що широко засто-
совуються у різних країнах та запропоновані 
Україні [5], можна поділити на чотири групи. 
Детальну характеристику інструментів іннова-
ційного розвитку машинобудівного підприєм-
ства подано на рис. 2.

На сучасному етапі розвитку економіки про-
стежується тенденція підвищення ролі держави 
в системі факторів зростання людського капі-
талу. Це закріплюється в економічній державній 
політиці, у рамках якої розробляється стратегія 
соціально-економічного розвитку, результатом 
реалізації якої виступає, в числі інших, певний 
рівень розвитку людського капіталу, законодавчо 
регламентуються господарські, у тому числі тру-
дові, відносини в суспільстві, формується відпові-
дальність за стан природного середовища, прямо 
впливає на умови життєдіяльності людини та ін. 
Основним інструментом впливу на людський капі-
тал є державний бюджет, у рамках якого визна-
чається політика фінансування освіти, охорони 
здоров'я, культури, науки, системи соціального 
страхування та соціального захисту.

Одним із найбільш ефективних інструментів 
залучення бізнесу до формування людського 
капіталу і створення сприятливих умов для його 
розвитку є механізм соціальної відповідальності 
бізнесу [17].

Розробленням інновацій на підприємствах 
займається персонал, що володіє певним рів-
нем розвитку людського капіталу, який із погляду 
якісних параметрів може забезпечити розви-
ток не тільки окремого підприємства, а й усієї 
галузі [4]. Це визначає необхідність виділення в 
системі управління інноваційним розвитком під-
приємств блоку інструментів, спрямованих на 
підвищення рівня розвитку людського капіталу 
працівників [11].

Інструменти управління корпоративним зрос-
танням є основним пріоритетом, мета якого – 
утримання, зміцнення і підвищення конкурент-
них позицій на ринку. Довгострокова стратегія 
зростання компаній спрямована на розвиток 
діяльності та підвищення її ефективності, пере-
дусім за рахунок ділової, у т. ч. інноваційної, 
активності.

Основою становлення сучасної теорії зрос-
тання компанії (фірми) на рівні мікроекономіч-
них досліджень послужила теорія економічного 
зростання, що вивчає макроекономічні моделі, 
які характеризують взаємозв'язки загальних 
економічних показників національних еко-
номік на рівні країн і регіонів. Теорія еконо-
мічного зростання досліджує за допомогою 
математичного та модельного апарату умови 
збалансованого зростання економіки, пере-
думови її оптимального розвитку [15, с. 105]. 
У табл. 2 представлено основні інструменти 
корпоративного зростання.

Організаційно-економічний механізм управ-
ління покликаний створювати такі економічні 
умови, які сприятимуть підвищенню ефектив-
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ності виробництва, розвитку інноваційної діяль-
ності, стимулювати модернізацію діючих вироб-
ництв і т. д. У табл. 3 представлено основні 
інструменти організаційно-економічного меха-
нізму по виділених групах [8, с. 70].

Організація управління науково-технічним 
потенціалом підприємств являє собою процес 
впливу служб підприємства на результати інте-
лектуальної діяльності й об'єкти інтелектуаль-
ної власності, який повинен бути збудований 
в єдиний ланцюжок ринкових служб підприєм-
ства: продаж, фінанси, маркетинг, передача і 
комерціалізація технологій, експортний контр-
оль. Реалізація науково-технічного потенціалу 
на підприємстві відбувається в рамках таких 
процесів, як [16]:

– розроблення й освоєння нового продукту 
та/або якісну зміну в існуючому;

– освоєння нових технологій і методів заку-
півлі, виробництва та збуту продукту;

– освоєння нових ринків збуту;
– розвиток нових джерел залучення всіх 

видів ресурсів на підприємстві;
– розроблення, освоєння й упровадження 

нових методів і стандартів управління;
– реалізація нових форм взаємодії зі стейк-

холдерами: постачальниками, споживачами, 
конкурентами, власниками, місцевою владою, 
державними органами та ін.

Проте зарубіжний досвід показує, що горизон-
тальні взаємодії між економічними суб'єктами, 
що дають їм змогу швидко генерувати, освою-

 Забезпечення інноваційного розвитку 
підприємства 
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а 
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кр
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1) розвиток інфраструктури реалізації інновацій (створення науково-дослідних 
центрів, інноваційних фондів, науково-технічних інкубаторів, технопарків, 
технополісів тощо зі змішаним державно-приватним фінансуванням); 
2) надання інноваціям статусу пріоритетності на державному рівні;  
3) забезпечення державного споживання інноваційного продукту;  
4) посилення державного фінансування інноваційної діяльності, у тому числі  
збільшення частки змішаного державно-приватного фінансування прикладних 
досліджень; 
5) формування національних інноваційних стратегій;  
6) державне субсидування інноваційної активності;  
7) створення нерозривного інноваційного циклу, у тому числі залучення до різних 
стадій інноваційного циклу малих та середніх підприємств, зважаючи на їх порівняно 
більш високий інноваційний потенціал;  
8) стимулювання активності фізичних осіб – учасників інноваційного процесу;  
9) розроблення регіональних програм підтримки інновацій;  
10) фінансова підтримка державою залучення позикових коштів для фінансування 
інноваційної діяльності 

1) програмування інноваційної діяльності за змістом інноваційних проєктів, 
оптимізація інноваційного циклу за тривалістю та стадіями;  
2) прогнозування фінансових наслідків реалізації інноваційних програм, 
оптимізація джерел фінансування;  
3) диверсифікація джерел фінансування, їх організаційна декомпозиція, 
застосування інструментів хеджування інноваційних ризиків;  
4) експертний аналіз рівня інноваційності впроваджуваних процесів, 
продукції;  
5) провадження власних науково-дослідних розробок, розроблення 
інноваційної продукції;  
6) регламентування та звуження спрямованості інноваційної діяльності;  
7) адаптація інноваційних технологій та продукції до існуючих умов 
виробництва;  
8) власне фінансування прикладних науково-дослідних робіт;  
9) удосконалення інформаційного забезпечення інноваційної діяльності 
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Рис. 1. Забезпечення інноваційної політики машинобудівних підприємств 
Джерело: сформовано автором на основі [1–8; 10–12; 15–19]
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вати і поширювати нові знання, доцільніше в 
силу високого їх ступеня гнучкості і адаптивності. 
Тому більш прийнятним є уявлення інноваційної 
системи як сукупності взаємопов'язаних органі-
зацій (структур), зайнятих виробництвом і комер-
ційною реалізацією наукових знань і технологій 
у межах національних кордонів (дрібні і великі 
компанії, університети, лабораторії, технопарки 
та інкубатори). Водночас інноваційна система – 
це комплекс інститутів правового, фінансового і 
соціального характеру, що забезпечують іннова-

ційні процеси і мають міцні національні корені, 
традиції, політичні та культурні особливості 
[1, с. 5]. Таким чином, вертикально орієнтована 
система стає гнучкою за рахунок розвитку гори-
зонтальних зв'язків між її учасниками.

Ми згодні з думкою [8, с. 68], що система 
управління інноваційним розвитком підпри-
ємства – це сукупність взаємопов'язаних еле-
ментів, що включає органи управління, цілі, 
принципи, функції, структури, ресурси, методи, 
технології, інструменти, що знаходяться в пев-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструменти інноваційного розвитку 
підприємства 

Інструменти управління людським капіталом 

Інструменти управління корпоративним зростанням 

Організаційно-економічні інструменти управління 

Інструменти управління науково-технічним потенціалом 

- кадрове планування, 
- підвищення кваліфікації, 
- державна підтримка вишів регіону, що реалізують замовлення на підготовку кадрів, 
- гарантії держави по працевлаштування найкращих випускників вишів, 
- забезпечення підприємств кваліфіковані ми працівниками 

- збільшення власного капіталу, 
- підвищення оборотності активів, 
- збільшення рентабельності продажів, 
- збільшення реінвестованого прибутку, 
- зміна співвідношення власних і позикових коштів 

- бюджетне фінансування, 
- підтримка кредитування, 
- податкові пільги, 
- розроблення інноваційної стратегії розвитку, 
- створення і розвиток інфраструктури підтримки інноваційної діяльності 
підприємств; 
- нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності 

- інвентаризація, 
- правовий захист, 
- комерціалізація, 
- оцінка вартості, 
- залучення в господарський оборот, 
- розподіл фінансових результатів, 
- вдосконалення режиму комерційної таємниці 

Рис. 2. Характеристика інструментів інноваційного розвитку  
машинобудівного підприємства

Джерело: сформовано автором на основі [2; 10–12; 19]
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ній послідовності, що функціонують як єдине 
ціле і формують механізм впливу на підви-
щення інноваційної активності і розвитку люд-
ського капіталу.

Модель інноваційного розвитку включає: 
інноваційну систему, яка через інструменти 

інноваційного розвитку стимулює інноваційну 
активність підприємства, що сприяє його інно-
ваційного розвитку. Концептуально таку модель 
представлено на рис. 3.

Підприємства, які вибрали інноваційний тип 
розвитку, можуть створювати і розвивати уні-

Таблиця 2
Основні інструменти корпоративного зростання

Інструменти Коефіцієнт зростання
Збільшення власного капіталу Коефіцієнт збалансованого зростання

зблК
D

E
ROA RR� � � ,

де Кзбл – коефіцієнт збалансованого зростання;
D

E
 – фінансовий важіль; 

ROA – рентабельність активів; 
RR – коефіцієнт реінвестування прибутку

Збільшення реінвестованого прибутку 
(підприємство забезпечує зростання без
залучення зовнішнього фінансування)

Коефіцієнт внутрішнього зростання

внК
ROA RR

ROA RR
�

�
� �1

,

де Квн – коефіцієнт внутрішнього зростання; 
ROA – рентабельність активів; 
RR – коефіцієнт реінвестування прибутку

Співвідношення власних і позикових коштів 
(якщо підприємство планує темп зростання, 
що перевищує коефіцієнт внутрішнього
зростання)

Коефіцієнт стійкого зростання

cтК
ROE RR

ROE RR
�

�
� �1

,

де Кст – коефіцієнт стійкого зростання;
ROE –рентабельність власного капіталу

Таблиця 3
Інструменти та заходи організаційно-економічного механізму управління  

інноваційним розвитком підприємства
Інструменти Заходи

Бюджетне фінансування – фінансування патентування розробок, створених за рахунок бюджету 
регіону;
– державні премії на наукові дослідження і розробки;
– гранти на наукові дослідження і розробки;
– державне замовлення;
– непряме фінансування через державні і недержавні фонди 

Підтримка кредитування 
підприємства

– гарантування кредитів під інноваційні проєкти підприємствам;
– страхування ризиків під час виконання державних інноваційних 
проєктів, контрактів та замовлень;
– кредитування підприємств, що займаються інноваційними
розробками в рамках державного замовлення

Податкові пільги – звільнення від податків частини прибутку підприємств, яка 
інвестується в інноваційні технології виробництва;
– податкові знижки підприємствам;
– відрахування частки приросту всіх витрат на НДДКР за останній рік із 
суми нарахованого платежу;
– надання безвідсоткового податкового кредиту на результативні НДДКР;
– пільги з податку на майно підприємства

Створення і розвиток 
інфраструктури
інноваційної діяльності 
підприємств

– формування бізнес-інкубаторів, технопарків;
– формування венчурних фондів;
– формування структур, що забезпечують підтримку на різних стадіях 
інноваційного процесу

Нормативно-правове 
регулювання
інноваційної діяльності

– формування стратегій інноваційного розвитку галузі;
– законодавче закріплення умов для розвитку інноваційної діяльності
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кальні конкурентні переваги порівняно з конку-
рентами в силу того, що інноваційний процес – 
це комплексний і тривалий процес перетворення 
інноваційної ідеї на товар, який перебуває під 
впливом численних зовнішніх і внутрішніх чин-
ників, які можуть стимулювати або гальмувати 
інноваційний розвиток підприємств.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Таким чином, декомпозиція основних інстру-
ментів інноваційної політики з урахуванням їх 
конфліктності чи мультиплікативності в умовах 
діючого господарського механізму виявила дві 
групи таких інструментів як на макро-, так і на 
мікрорівні. Одна з груп акумулює у собі інстру-

менти, пов'язані із забезпеченням вузької спря-
мованості інноваційної політики та відповідає 
стратегії «технологічного поштовху», інша – зі 
створенням найбільш загальних засад ринко-
вого конкурентного середовища і створенням у 
межах такого середовища сприяння інновацій-
ному розвитку машинобудівних підприємств та 
відповідає політиці «наздоганяючого розвитку». 
Подібна декомпозиція інструментів інноваційної 
політики виникає і на мікрорівні. Запропонована 
модель інноваційного розвитку включає іннова-
ційну систему, яка через інструменти інновацій-
ного розвитку стимулює інноваційну активність 
підприємства, що сприяє його інноваційному 
розвитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна політика промислового підприємства 
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Інноваційний розвиток підприємства підприємства 

Рис. 3. Модель інноваційного розвитку машинобудівного підприємства
Джерело: побудовано автором
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