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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Економіка розвинутих країн, де визначальну роль 

відіграють корпоративні підприємства, має інноваційний характер. У цих країнах 

корпоративні підприємства на основі застосування сучасних технологій і методів 

управління інноваційною діяльністю забезпечують інтенсивний процес розширеного 

соціально-економічного відтворення, узгодження та реалізацію інтересів 

заінтересованих сторін в напрямку економічного зростання. Саме тому подолання 

наслідків системної кризи національного господарства та доцільність утримання 

конкурентних позицій на ринку вимагають активної участі корпоративних 

підприємств, зокрема машинобудування, у частині нарощення інноваційної 

складової розвитку. Вони традиційно формували основу інноваційної діяльності не 

лише галузі, а і економіки в цілому. Проте наразі відбувається скорочення 

показників їх інноваційної діяльності, що потребує пошуку напрямів удосконалення 

управління нею.  

Значний науковий доробок у дослідження проблем інноваційної діяльності 

зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Ю. Бажал, Д. Баюра, О. Водачкова, 

С. Войтко, О. Гавриш, В. Герасимчук, В. Геєць, Н. Гончарова, В. Дергачова, 

М. Долішній, М. Згуровський, О. Зозульов, С. Ільєнкова, І. Кривов’язюк, 

С. Колупаєва, А. Коренний, І. Крейдич, О. Кузьмін, А. Кутейников, О. Лапко, 

І. Макаренко, В. Мартиненко, В. Марченко, Б. Патон, О. Пєтухова, Л. Антонюк, 

П. Перерва, Я. Плоткін, А. Пригожин, Б. Санто, С. Солнцев, Д. Стеченко, Б. Твісс та 

інші. Питання управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств 

досліджується у роботах О. Амоші, Б. Гриньова, С. Ільєнкова,  Н. Краснокутської, 

В. Павлова, С. Покропивного, В. Стадник,  Р. Фатхутдінова, Л. Федулової, Б. Холода 

та інших.  

Високо оцінюючи внесок науковців у розвиток теорії управління інноваційною 

діяльністю, варто зазначити, що існує низка невирішених питань теоретико-

прикладного характеру, пов’язаних із відсутністю єдиного погляду на ефективність 

управління інноваційною діяльністю, різним баченням та не системністю процесу її 

оцінювання, невизначеністю факторів впливу та дискусійністю підходів до вибору 

стратегій управління нею в діяльності корпоративних підприємств.  

Це зумовлює необхідність подальшого обґрунтування наукових положень щодо 

удосконалення управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств 

машинобудування.   

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри 

міжнародної економіки та економіки і підприємництва факультету менеджменту та 

маркетингу НТУУ «КПІ»: «Підприємництво як чинник розвитку інноваційно-

інвестиційної моделі економіки України» (ДР 0108U009338), в межах якої особисто 

автором уточнено змістовне наповнення дефініцій «інноваційна діяльність 

корпоративних підприємств» і «управління інноваційною діяльністю корпоративних 

підприємств»; здійснено оцінювання показників інноваційної діяльності та 

результативності управління нею на корпоративних підприємствах 

машинобудування; запропоновано науковий підхід до групування факторів впливу 
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на ефективність управління інноваційною діяльністю і методичний підхід до їхнього 

оцінювання; «Засади та напрямки забезпечення сталого розвитку підприємств 

національного господарства» (ДР 0111U008950), в межах якої удосконалено наукове 

забезпечення вибору стратегії та розвинуто наукові положення стратегічного 

управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств 

машинобудування.  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у розробці 

теоретико-методичних положень та наданні практичних рекомендацій, спрямованих 

на удосконалення процесу управління інноваційною діяльністю корпоративних 

підприємств машинобудування.  

Для досягнення поставленої мети в роботі передбачено розв’язання таких 

завдань: 

 уточнити економічну сутність базових категорій інноваційної діяльності 

корпоративних підприємств; 

 розкрити зміст системи управління інноваційною діяльністю корпоративних 

підприємств та принципів її функціонування; 

 систематизувати науково-методичні підходи до визначення ефективності 

управління інноваційною діяльністю та її оцінювання; 

 оцінити сучасний стан та обґрунтувати тенденції інноваційної діяльності 

корпоративних підприємств машинобудування; 

 провести діагностування фінансово-економічної спроможності до здійснення 

інноваційної діяльності корпоративних підприємств машинобудування та 

оцінити результати управління нею;  

 обґрунтувати методичний підхід до оцінювання та групування факторів впливу 

на результативність управління інноваційною діяльністю; 

 запропонувати наукове забезпечення вибору стратегій інноваційної діяльності 

корпоративних підприємств машинобудування; 

 розробити теоретико-методичний підхід до оцінювання результативності 

стратегічного управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств 

машинобудування. 

Об’єктом дисертаційної роботи є управління інноваційною діяльністю 

корпоративних підприємств.  

Предметом роботи є теоретико-методичні положення та практичні 

рекомендації щодо удосконалення процесу управління інноваційною діяльністю 

корпоративних підприємств машинобудування. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою проведеного 

дослідження є ключові положення теорії мікро- та макроекономіки, теорії інновацій, 

теорії корпорацій, сучасні концепції управління. Для розв’язання поставлених 

завдань у роботі використано такі наукові методи: наукової абстракції, теоретичного 

узагальнення, порівняння, асоціацій, аналогій, групування, системний підхід – для 

з’ясування сутності понять «інноваційна діяльність корпоративних підприємств» 

і «управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств», обґрунтування 

принципів системи управління нею (п. 1.1, 1.2); методи аналізу та синтезу, 

економічного порівняння, групування – для аналізу існуючих методичних підходів до 
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оцінювання ефективності управління інноваційною діяльністю корпоративних 

підприємств (п. 1.3); статистичного групування, кореляційного, регресійного аналізу, 

графічний, методи порівняння, системного аналізу – під час аналізу показників 

інноваційної діяльності корпоративних підприємств машинобудування, 

діагностування особливостей управління нею, а також обґрунтування фінансово-

економічної спроможності до її здійснення (п. 2.1, 2.2, 2.3); економіко-математичного 

моделювання, кластерного аналізу, графоаналітичний метод,  цільовий підхід, методи 

прогнозування та узагальнення, порівняння – для обґрунтування доцільності 

удосконалення методичних підходів до оцінювання впливу факторів на управління 

інноваційною діяльністю, формування положень вибору стратегічних пріоритетів 

розвитку та оцінювання результативності стратегічного управління інноваційною 

діяльністю, надання відповідних рекомендацій щодо його удосконалення для 

корпоративних підприємств машинобудування (п. 3.1, 3.2, 3.3). 

Інформаційну базу дослідження складають закони, інші нормативно-правові 

акти органів державної влади України, дані статистичної звітності машинобудівних 

підприємств України, Державної служби статистики України, аналітичні матеріали 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, фундаментальні положення у сфері 

інноваційного менеджменту, матеріали мережі Інтернет. 

Під час дослідження використані засоби програмного забезпечення SPSS 

Statistica, Mathcad, MS Excel, Maple. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні існуючих та 

обґрунтуванні нових теоретико-методичних положень щодо удосконалення 

управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств машинобудування, 

а саме: 

удосконалено: 

 наукові положення стратегічного управління інноваційною діяльністю 

корпоративних підприємств машинобудування, які, на відміну від існуючих, 

доповнено тривекторною моделлю факторного впливу на інноваційну діяльність 

з урахуванням направленості їх дії, типологізацією цілей інноваційної діяльності, 

методичним забезпеченням формування і реалізації стратегій інноваційної 

діяльності, що у сукупності надає можливість здійснювати їх обґрунтування, 

стратегічний контроль та аудит, оцінювати результативність, прогнозувати 

тенденції їх реалізації залежно від умов інноваційної діяльності та цілей розвитку 

корпоративних підприємств машинобудування; 

 методичні підходи до оцінювання впливу груп факторів на інноваційну 

діяльність підприємства, що, на відміну від наявних, базуються на ідентифікації 

етапів вибору груп факторів залежно від рівня та характеру їх впливу, агрегації 

факторів на основі кластеризації та економіко-математичного моделювання 

залежності результатів управління інноваційною діяльністю від направленості 

факторного впливу, що дозволяє обґрунтовувати ефективні стратегічні управлінські 

рішення з урахуванням умов реалізації інноваційної діяльності; 

 наукове забезпечення вибору стратегії управління інноваційною діяльністю, 

що, на відміну від існуючих, враховує результати реалізації діючих стратегій та 

оцінювання показників результативності управління ними, ідентифікацію стратегій 

інноваційної діяльності на основі комбінації критеріїв інноваційної діяльності та 
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спрямування факторного впливу (попиту на інновації – стагнації, падіння, 

зростання; стану державного регулювання інноваційної діяльності – невтручання, 

активізації, стабілізації; внутрішнього потенціалу підприємства – кризовий, 

передкризовий, стійкий) для різних типів інноваційної поведінки корпоративних 

підприємств, що надає змогу уточнювати стратегічні цілі управління інноваційною 

діяльністю у межах рекомендованих стратегій, визначати резерви та інструментарій 

їх досягнення; 

 теоретико-методичний підхід до оцінювання результативності стратегічного 

управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств 

машинобудування, що на відміну від наявних, базується на порівнянні вхідних 

(витрати на інноваційну діяльність), вихідних показників (оновлення, прибутковість 

інноваційної діяльності, обсяги експорту інноваційної продукції), результатах 

аудиту стратегічних цілей управління інноваційною діяльністю, що надає змогу 

визначати тенденції інноваційної діяльності та розробляти стратегічні заходи щодо 

її активізації; 

дістали подальшого розвитку: 

 понятійно-категоріальний апарат теорій інновацій та корпоративного 

управління у частині уточнення змісту понять: «інноваційна діяльність 

корпоративних підприємств» як послідовної взаємообумовленої сукупності 

цілеспрямованих заходів довгострокового системного характеру, орієнтованої на 

ініціювання, створення, освоєння і реалізацію відповідних предметних змін  з метою 

досягнення відповідних ефектів, спрямованих на задоволення власних та суспільних 

потреб, врахування інтересів її власників та інших стейкхолдерів; «управління 

інноваційною діяльністю корпоративних підприємств» як складної динамічної 

системи, орієнтованої на реалізацію цілей інноваційної діяльності, отримання 

ефекту від її здійснення та задоволення інтересів ключових стейкхолдерів на основі 

науково обґрунтованих принципів, функцій, методів та інструментів відносно 

конкретних об’єктів інноваційної діяльності з урахуванням впливу факторів 

середовища її функціонування та внутрішнього потенціалу корпоративних 

підприємств до здійснення інновацій; 

 групування принципів управління інноваційною діяльністю корпоративних 

підприємств шляхом їх узагальнення та систематизації як загальних (саморозвитку 

і самоорганізації, балансу інтересів, інваріантності, цілеспрямованості тощо), 

забезпечувальних (функціональної єдності, ресурсного забезпечення, 

прогнозованості, виправданого ризику тощо) та результативних (цілереалізації, 

економії, поверненості, прибутковості), що надає змогу охопити та цілісно 

представити динамічний взаємозв’язок усіх етапів управління інноваційною 

діяльністю за цільовою і функціональною складовими з урахуванням дотримання 

балансу інтересів основних учасників; 

 критерії ідентифікації місця інноваційної стратегії у структурі стратегій 

корпоративних підприємств, які на відміну від усталених, базуються на визначенні 

логічної обумовленості цільових орієнтирів та можливостей їхньої реалізації, 

встановлених на всіх рівнях стратегій підприємства, де цілі всіх рівнів стратегій 

формують основу розробки, організації, контролю, мотивації та реалізації 

інноваційної стратегії, що дає можливість виділяти структурно-функціональні 
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залежності всіх видів стратегій корпоративних підприємств та забезпечувати їхнє 

динамічне взаємоузгодження під час зростання результативності управління 

інноваційною діяльністю; 

 науковий підхід до групування факторів впливу на ефективність управління 

інноваційною діяльністю, який, на відміну від усталених, базується на агрегуванні 

факторів за рівнями (фактори попиту на інновації, державного регулювання 

інноваційної діяльності, внутрішнього потенціалу підприємства), виборі показників 

оцінювання направленості впливу кожної із груп, використанні кластерного підходу 

до оцінювання сили впливу на інноваційну діяльність підприємства, що надає змогу 

здійснювати більш точне прогнозування тенденцій інноваційної діяльності 

корпоративних підприємств машинобудування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання наукових розробок під час управління інноваційною діяльністю 

корпоративних підприємств машинобудування. 

Одержані результати впроваджено у практичну діяльність ПАТ «Радар» – 

рекомендації щодо оцінювання ефективності та вибору стратегій управління 

інноваційною діяльністю корпоративних підприємств машинобудування (довідка 

№ 1763 від 23.12.2015 р.); ДККБ «Луч» – рекомендації щодо застосування науково-

методичних положень діагностування  фінансово - економічного спроможності 

підприємств до здійснення інноваційної діяльності та методичного підходу до 

оцінювання ефективності управління нею (довідка № 23 – 05/56 від 24.02.2016 р.); 

Київської міської державної адміністрації, КП «Київське інвестиційне агентство» – 

рекомендації щодо застосування методичних підходів до оцінювання ефективності 

управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств та діагностування 

спроможності до її здійснення (довідка № 3200 від 18.12.2015 р.).  

Основні теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи 

використовуються у навчальному процесі Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут» при викладанні дисциплін: 

«Менеджмент організацій», «Економіка та організація інноваційної діяльності», 

«Системні технології» (для напряму підготовки 6.030503 та спеціальностей 

8.030503, 8.18010018) – акт № 60 від 6.11.2014 р. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною науковою 

працею, в якій викладено авторський підхід до визначення теоретико-методичних 

положень удосконалення управління інноваційною діяльністю корпоративних 

підприємств машинобудування. Дослідження містить особисті наукові ідеї 

здобувача і має наукове та практичне значення. Усі результати дослідження 

отримані особисто автором і були відображені у його друкованих працях. Внесок 

здобувача у колективно опублікованих працях конкретизовано у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і результати 

дисертаційної роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на міжнародних 

і всеукраїнських науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, 

зокрема: «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» 

(м. Київ, 2011 р.), «Розвиток підприємництва як фактор росту національної 

економіки» (м. Київ, 2012 р.), «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, 

управління» (м. Київ, 2013 р.), «Актуальні проблеми використання економічного 
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потенціалу: держава, регіон, підприємство» (м. Бердянськ, 2013 р.) «Розвиток 

економічної системи в умовах глобалізації та євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 

2013 р.), «Актуальні питання економічних наук» (м. Донецьк, 2013 р), «Міжнародне 

науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (м. Київ, 

2014 р.) 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 20 наукових праць загальним 

обсягом 5,05 друк. арк., у тому числі 2 – у вітчизняних фахових виданнях, 5 статей – 

у фахових виданнях України, що індексуються у міжнародних наукометричних 

базах, 1 – у виданнях іноземних держав; 12 праць у збірниках тез доповідей 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст 

роботи викладено на 208 сторінках. Матеріали дослідження містять 21 таблицю та 

112 рисунків (з них 17 повністю займають площу сторінки). 

Список використаних джерел із 193 найменувань розміщений на 22 сторінках; 

7 додатків на 74 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, його мету та завдання, 

визначено об’єкт, предмет, методи дослідження, сформульовано наукову новизну, 

висвітлено практичне значення отриманих результатів, наведено дані щодо їх 

апробації. 

У першому розділі «Теоретичні основи управління інноваційною діяльністю 

корпоративних підприємств» уточнено економічну сутність базових категорій 

інноваційної діяльності і розкрито особливості системи управління інноваційною 

діяльністю корпоративних підприємств, систематизовано науково-методичні 

підходи до визначення ефективності управління і її оцінювання.  

Під час дослідження, аналізу та систематизації наукових підходів до 

визначення сутності інновації, особливостей їхньої реалізації для різних типів 

підприємств, обґрунтовано, що в сучасних умовах відбувається ускладнення 

інноваційної діяльності, поглиблюються взаємозв’язки між її суб’єктами, має місце 

асиметричність продукування інновацій у напрямі зростання участі корпоративних 

підприємств у забезпеченні інноваційного розвитку промисловості. Можливості 

корпоративних підприємств щодо здійснення інноваційної діяльності проявляються 

у здатності активної координації внутрішніх і зовнішніх ресурсів, наявності 

ринкової та економічної влади, способах диверсифікації ризиків, можливостях 

доступу до інформації, науково-технічному потенціалі, розширених можливостях 

доступу до джерел фінансування. Відмінність корпоративних підприємств від інших 

їх видів полягає також у визначенні мети їх діяльності, яка пов’язана зі зростанням 

доходів акціонерів у вигляді нарощення ринкової вартості корпорації або дивідендів 

акціонерів та врахуванням необхідності побудови раціональних взаємовідносин із 

різними стейкхолдерами, що може мати позитивний ефект не лише в межах 

корпорації, а й економіки загалом. Запропоновано розглядати інноваційну діяльність 

корпоративних підприємств як послідовну взаємообумовлену сукупність 
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цілеспрямованих заходів довгострокового характеру, орієнтованих на ініціювання, 

створення, освоєння, реалізацію предметних змін (інновацій) з метою задоволення 

інтересів її власників, інших зацікавлених сторін та реалізації корпоративних і 

суспільних потреб.  

Під час систематизації наукових підходів до управління інноваційною 

діяльністю визначено, що більшість як традиційних, так і сучасних (модифікованих) 

підходів орієнтована на розкриття економічної сутності поняття «управління 

інноваційною діяльністю», дослідження інноваційної діяльності на засадах 

процесного та системного підходів та їх поєднання, актуалізацію необхідності 

ієрархічної єдності стратегічного та оперативного управління, забезпечення 

комплексності у виконанні функцій управління та доцільність аналізу ефективності 

управління інноваційною діяльністю через аналіз функціонального управління 

(маркетинг, кадрове забезпечення, виробництво інновацій тощо), визначення 

суб’єктно-об’єктної взаємодії, що вимагає використання адаптаційного та цільового 

підходів до координації управлінських впливів на інноваційну діяльність тощо. 

На основі теоретичного узагальнення існуючих наукових досліджень та 

з урахуванням авторського поняття інноваційної діяльності корпоративних 

підприємств обґрунтовано, що управління інноваційною діяльністю корпоративних 

підприємств доцільно розуміти як складну динамічну систему, яка покликана 

реалізувати цілі інноваційної діяльності з метою отримання відповідних ефектів та 

задоволення інтересів її власників та інших стейкхолдерів на основі реалізації 

науково обґрунтованих принципів, функцій, методів та інструментів відносно 

конкретних об’єктів інноваційної діяльності та їх сукупності з урахуванням впливу 

факторів середовища її функціонування та внутрішнього потенціалу самих 

корпоративних підприємств до здійснення інновацій (рис. 1.). Базовими елементами 

системи управління інноваційною діяльністю є принципи, які формують правила її 

функціонування.  

За результатами систематизації наукових досліджень принципи управління 

інноваційною діяльністю корпоративних підприємств класифіковано як: 

загальносистемні (балансу інтересів, цілеспрямованості, регулювання та 

саморегулювання тощо) – правила управління інноваційною діяльністю як 

відкритою системою; забезпечувальні (функціональної єдності, ритмічності, 

раціонального ресурсокористування, прогнозованості, етичності та ін.) – правила, 

які формують умови протікання процесу управління інноваційною діяльністю; 

результативні (економії, поверненості, цілереалізації, прибутковості) – правила, які 

вказують на ознаки результатів управління при необхідності врахування інтересів 

ключових стейкхолдерів та забезпечення довгострокового впливу на зростання 

показників діяльності компанії.  

В основі оцінювання ефективності управління інноваційною діяльністю 

здебільшого використовуються ресурсний, результуючий, витратний, дохідний, 

цільовий підходи. Можливості їх використання обумовлені завданнями, складністю 

об’єктів, кінцевою метою управління, організаційною структурою, можливостями 

виконання поставлених завдань, прийнятою системою обліку інноваційних витрат 

тощо.
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КЕРУЮЧА ПІДСИСТЕМА (СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ) 

Стратегія, плани, програми розвитку  

корпоративного підприємства  

Стратегія, плани, програми, проекти інноваційної діяльності  

Цілі: економічні, 

соціальні, 

організаційно-

управлінські, 

виробничі, ринкові, 

науково-

технологічні, 

екологічні  

Принципи: 

загальносистемні, 

забезпечувальні, 

результативні 

Функції: 

планування, 

прогнозування, 

організація, 

контроль, 

мотивація, 

регулювання, 

керівництво  

Корпоративне управління 

Методи: прямого 

(адміністративно-

нормативні, техніко-

технологічні), 

непрямого 

(економічні, 

соціально-

психологічні) впливу 

Управлінські рішення   

КЕРОВАНА ПІДСИСТЕМА (ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ)  

Етапи інноваційного процесу, що реалізуються в межах інноваційної діяльності  

Фундаментальні 

дослідження    

Проектно-конструкторські та 

технологічні розробки, виробництво     

Комерціалізація     Дифузія     

Підрозділи (блоки) реалізації інноваційної діяльності   

Науково-

дослідні      
Конструкторські     Юридичний  Фінансовий  Дослідного 

виробництва   
Виробничий Маркетинговий    Збутовий      

Реалізація     

Рис. 1. Взаємозв’язок елементів системи управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств 
Джерело: розроблено автором на основі здійсненого аналізу 
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Із урахуванням особливостей управління корпоративними підприємствами 

визначено, що його ефективність є економічною категорією, яка характеризує 

ефективність як керуючої (показники ефективності управлінського потенціалу, 

організаційної структури, системи підпорядкованості, делегування повноважень, 

якості і кількості інформаційного та іншого забезпечення тощо), так і керованої 

підсистем (показники реалізації інноваційної діяльності за процесами, підрозділами, 

функціями тощо), що визначають ступінь досягнення поставленої мети. 

Система показників ефективності управління інноваційною діяльністю 

корпоративних підприємств є відображенням процесу їх адаптованості до впливу 

екзогенного та ендогенного середовища, мірилом досягнення поставлених цілей та 

ступенем задоволення інтересів власників та інших стейкхолдерів. Відповідно до 

зазначеного, управління інноваційною діяльністю повинно спиратися на 

дослідження направленості зовнішнього впливу та внутрішньої спроможності 

підприємства до інновацій.  

Відсутність повної статистики про керуючу підсистему, обмежений доступ до 

неї, зумовлює необхідність застосування принципу комплексності до оцінювання 

ефективності управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств, 

заснованого на переважному використанні результативного підходу у комбінації 

з показниками інших існуючих підходів, в межах якого показники можуть 

коригуватись відповідно до об’єкту інноваційної діяльності, мети, динаміки, стану 

середовища, враховують взаємозв’язки «цілі – результати» і є достатніми для 

обґрунтування напрямів удосконалення управління інноваційною діяльністю.  

У другому розділі «Аналіз управління інноваційною діяльністю 

корпоративних підприємств машинобудування» здійснено діагностування стану 

та виявлено тенденції інноваційної діяльності корпоративних підприємств 

машинобудування, фінансово-економічної спроможності до її здійснення у сучасних 

умовах, проведено оцінювання результативності управління нею.  

На сьогодні підприємства машинобудування є найбільш інноваційно 

активними. У структурі машинобудування у середньому 27 % підприємств у 2007-

2014 рр. займалися інноваційними розробками та комерціалізацією результатів 

інноваційної діяльності. Серед них основну частину займають корпоративні, які 

у середньому забезпечують понад 70 % виручки та 40 % впроваджених інновацій 

у машинобудуванні. Проте наразі варто говорити про нерівномірну динаміку та 

поступове скорочення основних показників інноваційної діяльності підприємств 

машинобудування, зокрема і корпоративних інноваційно активних (табл. 1).  

На основі діагностування фінансово-економічної спроможності корпоративних 

підприємств (ДАХК «Артем», ВАТ «Меридіан» ім. С. П. Корольова,                      

ПАТ НВО «Київський завод автоматики ім. Г. І. Петровського», ПАТ «Київський 

завод «Радар», ПАТ «Завод Маяк», ПАТ «Елміз», ПАТ «Київполіграфмаш», 

ПАТ «Ленінська кузня») до здійснення інноваційної діяльності визначено, що вони 

мають відповідні потужності, проте недовикористовують їх у зв’язку як 

з відсутністю дієвої підтримки зі сторони держави, нерозвиненістю інноваційної 

інфраструктури, так і через непослідовну інноваційну стратегію. 
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Таблиця 1 

Динаміка основних показників інноваційної діяльності інноваційно 

активних корпоративних підприємств машинобудування  
Показники інноваційної діяльності корпоративних підприємств 

машинобудування 

Роки 

2007 2013 2014 

Частка інноваційно активних підприємств машинобудування у структурі 

інноваційно активних підприємств промисловості, % 

28,6 27 19,3 

Частка інноваційно активних корпоративних підприємств у структурі 

корпоративних підприємств машинобудування, % 

17,9 18,7 16,8 

Частка чистого доходу інноваційно активних корпоративних 

підприємств у загальній структурі чистого доходу корпоративних 

підприємств машинобудування, % 

50,3 73,8 60,3 

Частка впроваджених інноваційних видів продукції підприємствами 

машинобудування, % 

46 31 25 

Частка впроваджених інноваційних видів продукції інноваційно 

активними корпоративними підприємствами у загальному обсязі 

інновацій у машинобудуванні, % 

57 22 18 

Частка експорту інноваційної продукції підприємств машинобудування 

у загальному обсязі експорту інноваційної продукції, % 

36,5 27,3 25,8 

Частка експорту інноваційної продукції інноваційно активних 

корпоративних підприємств машинобудування у структурі експорту 

машинобудування, % 

43,1 34,5 25,7 

Обсяг витрат на інноваційну діяльність підприємств машинобудування 

у загальному обсязі підприємств промисловості, млн грн  

2573,5 3079,1 2730,9 

Обсяг витрат на інноваційну діяльність інноваційно активних 

корпоративних підприємств машинобудування, млн грн  

1436,7 1503,3 1090,6 

Частка витрат на НДДКР підприємствами машинобудування 

у загальному обсязі НДДКР промислових підприємств, % 

67,4 32,1 28,6 

Частка витрат на НДДКР інноваційно активними корпоративними 

підприємствами у структурі підприємств машинобудування, % 

7 24 20 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків 

 

Виявлено причини низької ефективності інноваційної діяльності та їх усунення 

вимагають необхідності удосконалення існуючих підходів до управління 

інноваційною діяльністю, які базуються на реалізації логічної послідовності таких 

кроків: 1) аналізі результативності існуючої системи управління інноваційною 

діяльністю корпоративних підприємств машинобудування, 2) виявленні ключових 

факторів впливу на інноваційну діяльність, їх агрегування та оцінювання 

направленості факторного впливу, 3) ідентифікації існуючих стратегій 

інноваційного розвитку корпоративних підприємств в умовах існуючого факторного 

впливу, 4) оцінюванні результативності реалізації стратегій інноваційної діяльності, 

5) оцінюванні динаміки показників зміни результативності інноваційної діяльності 

в результаті зміни її стратегії, 6) розробки заходів щодо забезпечення 

результативності досягнення стратегічних цілей інноваційної діяльності; 

7) прогнозування динаміки внутрішнього потенціалу до здійснення інноваційної 

діяльності за пропонованими заходами. 

З метою реалізації запропонованого логічного процесу для проведення аналізу 

результативності управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств 
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машинобудування показники для оцінювання результативності згруповано у три 

групи: показники, які оцінюють витрати на інноваційну діяльність, показники 

оновлення інновацій та показники результативності управління інноваційною 

діяльністю. За результатами нашого дослідження, інноваційна діяльність 

корпоративних підприємств є нерівномірною за період 2007-2014 рр. і має 

тенденцію до скорочення інтенсивності. Бюджет на інноваційну діяльність 

складається переважно з власних коштів підприємств. У структурі інноваційної 

діяльності переважають внутрішні НДДКР, придбання обладнання, здійснення 

організаційних змін, підвищення кваліфікації персоналу, маркетинг інновацій. 

Питома вага інноваційних витрат у загальних витратах підприємств має тенденцію 

до скорочення, як і показники нової для ринку продукції та експорту інновацій. 

Узагальнену динаміку основних показників результативності управління 

інноваційною діяльністю корпоративних підприємств бази дослідження 

представлено у табл. 2. Зазначені показники у цілому повторюють загальну для 

підприємств машинобудування тенденцію за результатами управління інноваційною 

діяльністю та підтверджують доцільність удосконалення існуючих підходів до 

управління нею.  

У третьому розділі «Напрями удосконалення управління інноваційною 

діяльністю корпоративних підприємств машинобудування» запропоновано 

наукові положення стратегічного управління інноваційною діяльністю, методичні 

підходи до оцінювання факторів впливу на його результати, визначено його 

результативність  та обґрунтовано наукове забезпечення вибору стратегій 

інноваційної діяльності корпоративних підприємств машинобудування.  

Дослідження факторів надало змогу виявити їх вплив на результативність 

управління інноваційною діяльністю, провести їх агрегування та групування на 

фактори: попиту на інновації; державного регулювання інноваційної діяльності; 

внутрішнього потенціалу підприємства. Здійснено вибір показників їх оцінювання, 

що дало змогу сформувати тривекторну модель факторного впливу. 

З метою виокремлення найбільш впливових факторів обраних груп та 

уточнення динаміки їх впливу застосовано інструментарій кластерного аналізу, що 

надав змогу: 1) обґрунтувати, що спрямованість і динаміка зміни параметрів груп 

факторів впливу визначає результативність показників інноваційної діяльності; 

2) визначити, що середовище інноваційної діяльності зазнає змін і може набувати 

сприятливого та несприятливого характеру; 3) виявити практично незмінність за 

досліджуваний період показників групи попиту на інновації та державного 

регулювання інноваційної діяльності на відміну від показників внутрішнього 

потенціалу підприємства; 4) з’ясувати, що за аналізований період окремі 

корпоративні підприємства реалізували здатність покращувати показники 

інноваційної діяльності за рахунок внутрішнього потенціалу, для інших характерне 

його скорочення порівняно із середньогалузевими значеннями потенціалу (рис. 2); 

5) виокремити фактори, що найбільше впливають на управління інноваційною 

діяльністю корпоративних підприємств машинобудування у довгостроковій 

перспективі.  



 

Таблиця 2 

Діагностування результативності управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств 

машинобудування (фрагмент) 
 ПАТ «Радар» ПАТ «Ленінська 

кузня» 

ПАТ 

«Київполіграфмаш» 

ДАКХ «Артем» 

 1
2
 

2007 2013 2014 2007 2013 2014 2007 2013 2014 2007 2013 2014 

Показники витрат на інноваційну діяльність, у т.ч. 

Частка власних джерел фінансування 

у загальній структурі фондів 

фінансування інноваційної діяльності, 

% 

100 100 100 2,13 0 0 100 100 100 0 100 100 

Частка інноваційних витрат у загальних 

витратах на виробництво, % 

1,41 1,45 1,47 0,64 0 0 9,31 0,99 0,32 2,51 0,003 0 

Частка витрат на НДДКР у загальній 

структурі витрат на інновації, % 

100 97,3 98,3 67,1 0 0 99,9 81,2 24,5 10,2 0 0 

Інновативність  1,8 1,49 17,34 1,09 0 0 13,12 0,91 0,9 0,25 0 0 

Показники оновлення інновацій, у т.ч. 

Кількість нової для ринку 

впровадженої продукції, найменувань 

5 6 4 2 0 0 0 4 3 1 6 0 

Кількість упроваджених технологічних 

процесів, найменувань   

1 1 1 0 0 0 0 1 0 209 89 190 

Частка реалізації нової для ринку 

інноваційної продукції, % 

11,97 59,96 56,5 19,52 0 0 0 98,83 76 0,03 1,48 1,2 

Показники результативності управління інноваційною діяльністю, у т.ч. 

Темп приросту чистого доходу від 

реалізації інноваційної продукції, % 

97,90 28,56 27 100 0 15,4 100 22,95 23,2 97,98 2,68 1,5 

Частка експорту інноваційної продукції 

у загальній структурі реалізації 

інноваційної продукції, % 

20,65 10,47 9,7 64,48 0 0 19,83 71,59 56,4 0 0 0 

Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків 
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Обґрунтовано, що при здійсненні інноваційної діяльності корпоративні 

підприємства реалізують три основні типи інноваційної поведінки: 1) лідер, 

2) послідовник, 3) аутсайдер - які змінюються під впливом визначених груп 

факторів і характеризуються відповідною результативністю управління у межах 

наявних та раціональних стратегій інноваційної діяльності. Кожний із досліджених 

типів поведінки є індикатором відповідної стратегії управління інноваційною 

діяльністю.  

 
Рис. 2. Дані кластерного аналізу динаміки груп факторів впливу на 

результативність інноваційної діяльності корпоративних підприємств 

машинобудування, 2013 р. 
Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків  

 

Ідентифіковано відповідні типам інноваційної поведінки стратегії інноваційної 

діяльності корпоративних підприємств машинобудування за 2007-2013 рр. На цій 

основі визначено, що протягом аналізованого періоду на лідерство у межах 

«проривної стратегії» претендували ПАТ «Київський завод «Радар» 

і ПАТ «Київполіграфмаш». ПАТ «Ленінська кузня» з 2007 по 2013 рр. змінила 

позиції лідера в межах «проривної стратегії» на аутсайдера (стратегію «інноваційної 

паузи»). Близькими до типу інноваційної поведінки «послідовник» при балансуванні 

між стратегіями «залежності через локальний прорив» та «залежності через 

адаптацію» були ПАТ «Завод «Маяк», ДАКХ «Артем», ВАТ «Меридіан» 

ім. С. П. Корольова, ПАТ НВО «Київський завод автоматики ім. Г. І. Петровського». 

Між позиціями послідовника та аутсайдера (стратегія «за нагодою») знаходилось 

ПАТ «Елміз».  
Аудит задекларованих і реалізованих стратегічних цілей інноваційної 

діяльності корпоративних підприємств бази апробації показав їх значну 

невідповідність. На цій основі запропоновано теоретико-методичний підхід до 

оцінювання результативності стратегічного управління інноваційною діяльністю, 

1).………. - ПАТ Київський завод 

«Радар»; 

2)           - ПАТ «Київполіграфмаш»; 

3)  _._._._ - ПАТ «Ленінська кузня»; 

4) -  -  -   - ПАТ НВО «Київський завод 

автоматики ім. Г. І. Петровського»; 

5)       - Показник середньогалузевого 

потенціалу 

6) - - -   - ПАТ «Елміз»;  

7)  .  .  .   - ПАТ «Завод Маяк»; 

8)  ― ― - ДАХК «Артем»; 

9)           -ВАТ «Меридіан» ім. С. П. 

Корольова; 
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який базується на визначенні зміни середніх значень вхідних та вихідних показників 

результативності управління і надає змогу виявляти напрями активізації 

інноваційної діяльності шляхом ідентифікації типів поведінки та стратегій 

інноваційної діяльності з урахуванням зміни направленості впливу виокремлених 

груп факторів середовища.  

Виявлено, що: 1) фактори попиту на інновації та державного регулювання 

протягом 2007-2014 рр. створювали несприятливе середовище для здійснення 

інноваційної діяльності, що обмежувало результативність стратегічного управління 

нею; 2) корпоративні підприємства змінювали стратегію інноваційної діяльності та 

тип поведінки, змінюючи при цьому і результативність інноваційної діяльності 

в цілому.  

Доведено, що отримані данні дають можливість прогнозувати зміни 

результативності інноваційної діяльності в наслідок зміни типу поведінки та 

стратегії інноваційної діяльності. Так, зміна факторів попиту на інновації мала 

переважно характер стагнації та падіння, періоди зростання майже не 

спостерігались. Фактори державного регулювання надали можливість виявити 

відсутність диференційованого підходу до регулювання інноваційної діяльності 

корпоративних підприємств машинобудування, що має втілюватися у відповідних 

державних інноваційних стратегіях (невтручання – для аутсайдерів, активізації – для 

лідерів, стабілізації – для послідовників) та інструментарії стимулювання 

інноваційної діяльності. Зміна факторів внутрішнього потенціалу підприємств мала 

нестійку динаміку та коливалась між кризовою (недостатньою), передкризовою 

(достатньою) та стійкою (високою), що обумовило відповідні можливості 

інноваційного розвитку та визначило напрям вибору стратегії інноваційної 

діяльності. 

При переході від політики лідера до послідовника, від послідовника до 

аутсайдера протягом аналізованого періоду корпоративні підприємства зазнавали 

втрат, що зменшувало їх внутрішній потенціал і обмежувало можливості 

подальшого нарощення результатів інноваційної діяльності. Аналогічні результати 

виявила динаміка зміни показників результативності при зміні стратегії управління 

інноваційною діяльністю з урахуванням різновекторної сили та напряму впливу 

обраних груп факторів (рис. 3). 

На основі проведеного аналізу внутрішнього потенціалу підприємств, 

прогнозування його динаміки та направленості факторів зовнішнього впливу на 

інноваційну діяльність, показників результативності існуючих стратегій 

запропоноване наукове забезпечення вибору стратегій інноваційної діяльності, 

в межах якого: 1) обґрунтовано, що в основу раціональних стратегій управління 

інноваційною діяльністю мають бути покладені стратегічні цілі, що розробляються, 

виходячи із ієрархічної будови цілей розвитку корпоративного підприємства та 

враховують особливості взаємозв’язку та взаємоузгодженості системи стратегій 

корпоративного підприємства; 2) розроблено ієрархічність стратегічних цілей 

інноваційної діяльності та запропоновано етапність їх реалізації для підприємств 

бази дослідження (від цілей вищого до цілей нижчого порядків). 
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Рис. 3. Показники зміни результативності стратегічного управління при 

переході між стратегіями інноваційної діяльності корпоративних підприємств 

машинобудування, 2007-2013 рр., % 
Джерело: побудовано автором на основі власних розрахунків 

 

Реалізація рекомендованих заходів надасть можливість підвищувати 

результативність управління інноваційною діяльністю, уточнювати стратегічні цілі 

в межах рекомендованих стратегій, визначати резерви та інструментарій їх 

досягнення, контролювати результати виконання інноваційних проектів.  

 

ВИСНОВКИ  
Дисертацію присвячено вирішенню актуального науково-прикладного 

завдання – поглибленню теоретичних положень, розробленню науково-методичного 

забезпечення та практичних рекомендацій щодо удосконалення управління 

інноваційною діяльністю корпоративних підприємств машинобудування. 

Результати проведеного дослідження дали можливість зробити наступні висновки:  

1. На підставі узагальнення існуючих теоретичних засад теорій інновацій та 

корпоративного управління уточнено змістовне наповнення базових категорій 

інноваційної діяльності, зокрема у частині розуміння сутності інноваційної 

діяльності корпоративних підприємств, яка проявляється у можливості отримання 

довгострокового ефекту та забезпечення розширеного відтворення, задоволення 

власних і суспільних потреб, врахування інтересів ключових стейкхолдерів 

у довгостроковій перспективі за рахунок здійснення сукупності цілеспрямованих 
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заходів, які носять системний характер та орієнтовані на ініціювання, створення, 

освоєння і реалізацію відповідних предметних змін. Це дає змогу поглибити 

розуміння процесу управління нею та підвищити обґрунтованість управлінського 

впливу на її результати.  

2. Ідентифікація та аналіз наукових підходів до управління інноваційною 

діяльністю, визначення мети, завдань, результатів, рівнів управління інноваційною 

діяльністю дали можливість виявити, що управління інноваційною діяльністю 

корпоративних підприємств є складною динамічною системою, що під час 

здійснення предметних змін здатна реалізувати цілі інноваційної діяльності, 

забезпечити взаємоузгодження інтересів її учасників та інших заінтересованих 

сторін на основі реалізації науково обґрунтованих принципів (загальносистемних, 

забезпечуючих та результативних). 

3. Шляхом аналізу наукових положень теорії та концепцій ефективності 

управління систематизовано науково-методичні підходи до оцінювання 

ефективності управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств за 

можливостями їх використання залежно від поставлених завдань, складності 

об’єктів управління, методів та результативних показників оцінювання. Доведено, 

що в умовах обмеженості доступу до управлінської інформації доцільним 

є застосування методичного підходу, заснованого на оцінюванні результатів 

управління інноваційною діяльністю з урахуванням направленості та сили 

факторного впливу на інноваційну діяльність, а саме: впливу попиту на інновації, 

системи державного управління інноваційною діяльністю та внутрішнього 

потенціалу підприємства на стратегічній основі.  

4. Аналіз стану інноваційної діяльності корпоративних підприємств 

машинобудування виявив, що характерною ознакою останніх років є поступове 

зниження показників її результативності (темпів освоєння, експорту інновацій, 

характеру новизни інноваційної продукції тощо). На основі аналізу причин 

виникнення такої динаміки досліджено чинники деструктивного характеру 

(несистемність державної інноваційної стратегії, галузевих програм, кризові явища, 

невідповідність інноваційної інфраструктури запитам ринкових суб’єктів, 

відсутність якісних систем аудиту, низька зацікавленість держави в удосконаленні 

політики ресурсного забезпечення інноваційної діяльності), що зумовлює 

необхідність виявлення напрямів удосконалення управління інноваційною 

діяльністю корпоративних підприємств машинобудування.  

5. Оцінювання фінансово-економічної спроможності до здійснення інноваційної 

діяльності корпоративних підприємств машинобудування і діагностики 

результативності управління нею надало можливість виявити внутрішній потенціал 

щодо здійснення на фоні нерівномірної спадної тенденції її результатів. Це надало 

змогу обґрунтувати доцільність удосконалення існуючих підходів до управління 

інноваційною діяльністю на стратегічній основі.   

6. Виявлено значну залежність ефективності інноваційної діяльності від 

зовнішнього впливу та внутрішньої спроможності корпоративних підприємств. Це 

обумовлює необхідність подальшого розвитку наукових підходів до групування 

факторів впливу на результативність управління інноваційною діяльністю за його 
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рівнями. Доведено, що на макро- та мезорівнях найбільший вплив на інноваційну 

діяльність корпоративних підприємств мають система державного регулювання 

інноваційної діяльності та попит на інновації, на мікрорівні – внутрішній потенціал 

підприємства. Ідентифікація показників для характеристики факторів впливу за 

кожним із рівнів, їх агрегування, оцінювання направленості та сили впливу за 

результатами застосуванням кластерного підходу надало змогу обґрунтувати вибір 

ефективних стратегічних управлінських рішень з урахуванням умов реалізації 

інноваційної діяльності корпоративних підприємств. 

7. Аудит наявних стратегій та стратегічних цілей інноваційної діяльності, 

класифікація типів інноваційної поведінки корпоративних підприємств 

машинобудування дали можливість розробити наукове забезпечення вибору 

стратегій інноваційної діяльності. Запропонований авторський підхід надає 

можливість обирати стратегії інноваційної діяльності залежно від типу інноваційної 

поведінки, характеру і сили факторного впливу, внутрішнього потенціалу 

корпоративних підприємств та розробляти стратегічні цілі управління нею  шляхом 

їх взаємоузгодженості з усіма стратегіями та цілями корпоративних підприємств за 

критеріями: системності цілепокладання та цілереалізації, ідентифікації загального 

бачення організації, забезпеченості ресурсами, наявності правил їх розподілу, 

впливу на ступінь досягнення стратегічних результатів розвитку, комплексного 

урахування базових умов середовища і його суб'єктів, забезпечення внутрішньої і 

зовнішньої синергії тощо.   

8. На основі аналізу системи управління інноваційною діяльністю 

корпоративних підприємств машинобудування виявлено недостатнє методичне 

забезпечення оцінювання результативності стратегічних змін інноваційної 

діяльності корпоративних підприємств машинобудування. Запропоновано 

теоретико-методичний підхід до оцінювання результативності стратегічного 

управління, який базується на аналітичних узагальненнях змін обсягу витрат та 

результатів інноваційної діяльності при зміні інноваційної поведінки підприємства. 

При переході від лідера до послідовника витрати на НДДКР скорочуються у 

середньому на 51 %, темп реалізації нової для ринку продукції – 44%, темп експорту 

інноваційної продукції – 5,7 %; при переході від послідовника до аутсайдера - 

витрати на НДДКР скорочуються у середньому на 17,9 %, темп реалізації нової для 

ринку продукції – 17,3 %, темп експорту інноваційної продукції – 20 %, що впливає 

на показники прибутковості підприємств та можливості нарощення їх внутрішнього 

потенціалу. Аналогічні зміни спостерігаються при переході в межах стратегій 

відповідних типів інноваційної поведінки. Результати аналізу обраних груп 

показників результативності стратегічного управління поряд з іншими надають 

можливість визначати напрями активізації інноваційної діяльності в межах 

рекомендованих стратегій. 

9. У результаті проведеного дослідження запропоновано наукові положення, 

спрямовані на удосконалення стратегічного управління інноваційною діяльністю 

корпоративних підприємств машинобудування, в основу яких покладено методичне 

забезпечення вибору стратегій інноваційної діяльності з урахуванням направленості 

та сили ідентифікованих та оцінених груп факторів впливу. Вони дозволяють 
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здійснювати раціональний стратегічний вибір напрямів інноваційної діяльності, 

обирати відповідний управлінський інструментарій.  

Реалізація авторських пропозицій надала змогу вирішити поставлені завдання, 

спрямовані на поглиблення теоретичних положень, науково-методичного 

забезпечення та обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення 

управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств 

машинобудування. Результати дослідження можуть бути використані в нормативній 

та аналітичній діяльності органів державної і муніципальної влади з питань 

інноваційно-інвестиційної діяльності, а також у діяльності корпоративних 

підприємств машинобудування.  
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут», Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено поглибленню теоретичних положень, науково-

методичного забезпечення та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо 

удосконалення управління інноваційною діяльністю корпоративних підприємств 

машинобудування. 

Визначено економічний зміст інноваційної діяльності, а також сутність 

управління нею. Ідентифіковано принципи функціонування системи управління 

інноваційною діяльністю корпоративних підприємств. Систематизовано фактори 

впливу на результати управління інноваційною діяльністю та обґрунтовано 

доцільність застосування результативного підходу до його оцінювання.  

Виявлено тенденції інноваційної діяльності, діагностовано фінансово-

економічну спроможність до її реалізації, оцінено результативність управління для 

корпоративних підприємств машинобудування.  

Запропоновано наукові положення стратегічного управління інноваційною 

діяльністю корпоративних підприємств машинобудування, які базуються на 

діагностуванні сили та напряму впливу факторів середовища і дозволяють обирати 

раціональні стратегії інноваційної діяльності, інструментарій їх реалізації, 

здійснювати стратегічний контроль та аудит. Надано науково-практичні 

рекомендації щодо удосконалення управління інноваційною діяльністю 

корпоративних підприємств бази апробації відповідно до типу інноваційної 

поведінки у частині вибору та реалізації стратегічних цілей.  
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, управління інноваційною 

діяльністю корпоративних підприємств, ефективність управління, державне 

регулювання, попит на інновації, внутрішній потенціал підприємства.  

 

АННОТАЦИЯ 

Круш Н. П. Управление инновационной деятельностью корпоративных 

предприятий машиностроения. –- На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», Киев, 2016. 

Диссертация посвящена углублению теоретических положений, научно-

методического обеспечения и обоснованию практических рекомендаций по 

совершенствованию управления инновационной деятельностью корпоративных 

предприятий машиностроения. 

Определено экономическое содержание инновационной деятельности, а также 

сущность управления ею. Идентифицировано принципы функционирования 

системы управления инновационной деятельностью корпоративных предприятий. 

Систематизированы факторы, влияющие на результаты управления инновационной 

деятельностью и обоснована целесообразность применения результативного 
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подхода к его оценке. 

Выявлены тенденции инновационной деятельности, диагностировано 

финансово-экономическую способность к реализации, оценены результативность 

управления для корпоративных предприятий машиностроения. 

Предложены научные положения стратегического управления инновационной 

деятельностью корпоративных предприятий машиностроения, которые базируются 

на диагностике силы и направления влияния факторов среды и позволяют выбирать 

рациональные стратегии инновационной деятельности, инструментарий их 

реализации, осуществлять стратегический контроль и аудит. Предоставлено научно-

практические рекомендации по совершенствованию управления инновационной 

деятельностью корпоративных предприятий базы апробации в соответствии с типом 

инновационного поведения в части выбора и реализации стратегических целей. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, управление 

инновационной деятельностью корпоративных предприятий, эффективность 

управления, государственное регулирование, спрос на инновации, внутренний 

потенциал предприятия. 

 

ABSTRACT 

Krush N.P. Management of innovative activity of corporate engineering 

enterprises. – Manuscript. 

The thesis for the candidate’s degree of economics by specialty 08.00.04 – 

Economics and Business Management (by type of economic activity). – National Technical 

University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to widening the theoretical provisions, scientific and 

methodological support and substantiation of practical recommendations to improve the 

management of innovative activity of corporate engineering enterprises. 

Economic content of innovative activity, as well as the essence of its management 

was determined. Principles of operation of the management system of innovative activity 

of corporate enterprises, which it was suggested to classify into system-wide, providing 

and resulting, were identified. Factors of influence on the results of innovative 

management were systematized and possibility of applying effective approach to its 

assessment was proved. Factors of influence are divided into the demand for innovation, 

public management of innovative activity and the internal potential of the enterprise. 

Tendencies of innovative activity were analyzed and revealed, financial and 

economic capacity for its implementation was diagnosed, an effectiveness of its 

management for corporate engineering enterprises was assessed.  

Based on the analysis of management system of innovative activity of corporate 

engineering enterprises it was revealed inadequate methodological support of assessing the 

effectiveness of strategic change in innovative activity of corporate engineering 

enterprises. This made it possible to offer scientific principles of strategic management of 

innovative activity of corporate engineering enterprises, based on the diagnosis of the 

power and direction of influence of demand for innovation, public management of 

innovative activity and the internal potential of the enterprise. They allow choosing the 
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rational strategy of innovative activity according to the type of innovative behavior 

(leaders, followers or outsiders), tools for their implementation in terms of goal-setting and 

exercising strategic control and audit. 

The criteria of the place and the role of innovative strategy in the system of 

corporate enterprise strategies were defined. Among them it should be noted: the need to 

accounting during development and implementation of all types of the strategies, 

accounting of the common vision for the organization, resource availability based on the 

strategic analysis at all levels and components of the strategies, availability of the rules of 

their distribution according to the ratio of standard and innovative activities, 

commensurate and reciprocal influence of goals of the strategies, impact on the degree of 

accessibility of the strategic development results, role in ensuring the potential of growth 

for the enterprise and its competitiveness, taking into account the basic conditions of 

environment and its subjects, ensuring internal and external synergies. 

It was determined that choice and change of innovative activity strategies in 

a volatile external environment and taking into account significant fluctuations in internal 

capacity of the enterprises should be gradual, stage nature, which contemplates the 

realization of the strategic goals, their audit with the subsequent decision on the further 

implementation according to the selected management tools. 

It was revealed that the corporate engineering enterprises have sufficient internal 

capacity to maintain the leading position both in domestic and foreign markets. Among 

those who implement the type of behavior of followers, many on the basis of the forecast 

will be able to improve the performance of innovative activity. On the basis of the findings 

there were given theoretical and practical recommendations on improvement of 

management of innovation activity for corporate engineering enterprises in selection and 

implementation of the relevant strategic goals and diagnosed their internal capacity to 

implement the recommended goals. These include, primarily, organizational and 

management, resource, technical and technological goals. In addition, general directions of 

efficiency increase of management of innovative activity were proposed for corporate 

engineering enterprises, including the need to implement the principle of differentiation of 

the public innovation policy and strategy. 

Key words: innovation, innovative activity, management of innovative activity of 

corporate enterprises, management effectiveness, public management, demand for 

innovation, internal potential of the enterprise 

 


