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У статті розглянуто питання стратегіч-
ного управління інноваційним розвитком на 
підприємствах машинобудування. Проана-
лізовано підходи науковців до трактування 
поняття «інноваційний розвиток підпри-
ємства». Визначено основні напрями інно-
ваційного розвитку машинобудівних підпри-
ємств та основні шляхи збалансування цих 
напрямів, що досягається впровадженням 
системи стратегічного управління. Сфор-
мовано особливості управління інноваційним 
розвитком машинобудівного підприємства. 
Розглянуто ключові напрями інноваційного 
розвитку машинобудівних підприємств. 
Важливим моментом у стратегічному 
управлінні інноваційним розвитком є вста-
новлення взаємодії з результатами іннова-
ційної діяльності, а також уточнення напря-
мів інноваційного розвитку підприємства, які 
визначаються його стратегічними можли-
востями. У стратегії розвитку досліджува-
ного підприємства провідне місце посідають 
заходи щодо розроблення та виробництва 
нової продукції, постійного вдосконалення 
проходження всіх етапів життєвого циклу 
продукції, нарощування інноваційного потен-
ціалу підприємства, спрямованого на модер-
нізацію його виробничої та управлінської 
систем.
Ключові слова: підприємство, інноваційний 
розвиток, інновації, рівень виробничо-тех-
нічної бази, рівень інноваційного розвитку, 
стратегічний потенціал, стратегічне пла-
нування, збалансованість.

В статье рассмотрены вопросы стра-
тегического управления инновационным 

развитием на предприятиях машиностро-
ения. Проанализированы подходы ученых 
к трактовке понятия «инновационное 
развитие предприятия». Определены 
основные направления инновационного 
развития машиностроительных предпри-
ятий и основные пути сбалансирования 
этих направлений, которое достигается 
внедрением системы стратегического 
управления. Сформированы особенности 
управления инновационным развитием 
машиностроительного предприятия. Рас-
смотрены ключевые направления иннова-
ционного развития машиностроительных 
предприятий. Важным моментом в стра-
тегическом управлении инновационным 
развитием является установление взаимо-
действия с результатами инновационной 
деятельности, а также уточнение направ-
лений инновационного развития предпри-
ятия, которые определяются его страте-
гическими возможностями. В стратегии 
развития исследуемого предприятия веду-
щее место занимают меры по разработке 
и производству новой продукции, постоян-
ному усовершенствованию прохождения 
всех этапов жизненного цикла продукции, 
наращиванию инновационного потенциала 
предприятия, направленного на модерниза-
цию его производственной и управленческой 
систем.
Ключевые слова: предприятие, инноваци-
онное развитие, инновации, уровень про-
изводственно-технической базы, уровень 
инновационного развития, стратегический 
потенциал, стратегическое планирование, 
сбалансированность.

The article deals with questions of strategic management of innovative development at the enterprises of mechanical engineering. The approaches of 
scientists to the interpretation of the concept “innovative development of the enterprise” are analyzed. The innovative pyramid of formation and develop-
ment of strategic opportunities of innovative active machine building of the enterprise is considered. The purpose of the article is to determine the directions 
of innovation development of the enterprise, assessment of innovative activity of the enterprises of mechanical engineering, analysis of the features of 
management of innovative development, improvement of the bases of strategic management of innovative development of the enterprise. It is proposed 
to consider the strategic potential of the enterprise. Analyzed innovative products at the enterprise “Motor Sich”, as well as wastes for innovative purposes. 
The main types of innovative activity of the enterprise are: research and development in the field of technical sciences; scientific research, design and tech-
nological developments; realization of foreign economic activity on export and import of industrial, scientific and technical products, intellectual property. In 
order to maintain its positions in the highly competitive aviation market, “Motor Sich” PJSC is constantly improving its products and developing new types of 
products. The net profit of the enterprise is investigated. The cost indicators for innovation goals are considered in more detail, such as: Innovation spending 
costs, Increase of expenses for innovation goals in the reported year compared to the base, Share of expenses for innovative goals in the structure of the 
cost of sales. In the strategy of development of the investigated enterprise the leading place is occupied with measures on the development and production 
of new products, the continuous improvement of the passage of all stages of the product life cycle, the increase of the innovative potential of the company, 
aimed at modernizing its production and management systems. In order to ensure the continuous innovation of machine-building enterprises, it is impera-
tive to create conditions for the effective transformation of existing strategic capabilities into potential or unique, thus ensuring increased competitiveness of 
products and high level of efficiency of management.
Key words: enterprise, innovation development, innovations, level of production and technical base, level of innovation development, strategic potential, 
strategic planning, balance.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
STRATEGIC MANAGEMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Постановка проблеми. Досвід високорозви-
нених країн свідчить про те, що основою ефектив-
ної діяльності суб’єктів господарювання є впрова-
дження інновацій. Проте Україна посіла 50 місце 
зі 126 країн в рейтингу найбільш стратегічно 
інноваційних держав світу за показником “Global 
Innovation Index 2018” [1]. При цьому Україна 
за рівнем інноваційного зв’язку посіла 63 місце, 

засвоєння технологій – 72, креативних товарів та 
послуг – 77, впливу знань – 92 місце.

Налагодження економічного розвитку Укра-
їни та ефективне функціонування підприємств 
машинобудування є неможливими без віднов-
лення інноваційного розвитку. Головними джере-
лами стійкого економічного зростання є наукові 
знання та їх технологічне застосування. Успішне 



99

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

функціонування машинобудівних підприємств, 
забезпечення їх конкурентоспроможності можливі 
за умови впровадження новітнього обладнання 
шляхом реалізації інноваційної стратегії, успіх якої 
залежить від науково обґрунтованого складання 
та реалізації планів інноваційного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний науковий внесок у дослідження проблем 
управління інноваційною діяльністю підприємств 
зробили такі вчені, як О. Гавриш, В. Герасимчук, 
В. Геєць, Н. Гончарова, М. Долішній, С. Ільєнкова, 
О. Лапко, І. Макаренко, В. Мартиненко, О. Амоша. 
Високо оцінюючи внесок науковців у розвиток 
теорії управління інноваційною діяльністю під-
приємств, зазначимо, що існує низка невиріше-
них питань теоретико-прикладного характеру, 
пов’язаних з відсутністю єдиного погляду на скла-
дові управління інноваційною діяльністю, невизна-
ченістю факторів впливу та дискусійністю підхо-
дів до вибору стратегій управління. Це зумовлює 
необхідність подальшого обґрунтування наукових 
положень щодо вдосконалення управління інно-
ваційною діяльністю задля забезпечення віднов-
лення розвитку підприємств машинобудування.

Питанням розроблення стратегічних пріорите-
тів розвитку підприємств займались такі вчені, як 
В. Амбросова та Н. Приймак [2], які пропонують 
розвивати підприємство шляхом реалізації стра-
тегічного управління з урахуванням його стра-
тегічних можливостей. С. Ілляшенко та О. Біло-
водська [3] досліджують застосування концепції 
управління інноваційним розвитком промислових 
підприємств з урахуванням варіантів розвитку 
ринкових можливостей, результатів аналізу та 
оцінювання сильних і слабких сторін підприємств. 
Н. Сімченко у своїй роботі [4] розкриває переду-
мови та стратегічні аспекти розвитку інноваційного 
потенціалу підприємств. Н. Чаленко та О. Чаленко 
[5] для уточнення стратегічних пріоритетів пропо-
нують використовувати методичний підхід до оці-
нювання інноваційного потенціалу.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження наявних підходів вчених до трактування 
поняття «інноваційний розвиток підприємства», 
визначення напрямів інноваційного розвитку під-
приємства, оцінювання інноваційної активності 
підприємств машинобудування, аналізування осо-
бливостей управління інноваційним розвитком, 
удосконалення основ стратегічного управління 
інноваційним розвитком підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині поняття «інноваційний розвиток» досліджу-
ється багатьма вченими. Загалом інноваційний 
розвиток підприємства – це необоротна, спря-
мована, закономірна зміна господарського стану 
підприємства, обумовлена інноваційними пере-
твореннями у сферах виробництва, маркетингу, 
фінансів та організаційно-управлінській сфері 

задля перетворення наявних стратегічних мож-
ливостей на потенційні чи унікальні. Інновацій-
ний розвиток підприємств України сьогодні має 
здебільшого реактивний характер. Обмеженість 
інвестиційних ресурсів підприємств та відсутність 
досвіду організації процесу управління інновацій-
ним розвитком приводять до неефективності інно-
ваційних процесів, тобто недостатня розробле-
ність стратегічних підходів змушує підприємства 
реалізовувати короткострокові інноваційні цілі, які 
спрямовані на поліпшення виробництва [3].

Відповідно до проведеного аналізу виокремлено 
чимало підходів до трактування сутності поняття 
«інноваційний розвиток підприємства» (табл. 1).

Узагальнення аналітичного матеріалу зі вка-
заної проблематики дає можливість представити 
інноваційний розвиток підприємства як послідовну 
взаємообумовлену сукупність цілеспрямованих 
заходів довгострокового системного характеру, 
вжиття яких орієнтоване на створення та впрова-
дження нових технологій, матеріалів, форм органі-
зації управління на підставі реалізації потенціалу 
підприємства, спрямованих на задоволення влас-
них та суспільних потреб.

Дослідження свідчать про те, що важливим 
моментом у стратегічному управлінні інновацій-
ним розвитком є встановлення взаємодії з резуль-
татами інноваційної діяльності, а також уточнення 
напрямів інноваційного розвитку підприємства, 
які визначаються його стратегічними можливос-
тями. Стратегічні можливості є адекватністю та 
відповідністю динамічних внутрішніх ресурсів під-
приємства вимогам зовнішнього середовища для 
забезпечення його подальшого функціонування та 
розвитку в стратегічній перспективі.

Слід зазначити, що для ефективного впрова-
дження інновацій велике значення має страте-
гічний потенціал підприємства, тобто сукупність 
резервів організації, її структури, можливості 
[12]. Стратегічний потенціал розглядається як 
стратегічний баланс на визначений момент із 
додаванням складових нарощування потенціалу 
(ефективна господарська діяльність, отримання 
додаткових можливостей та стратегічних важли-
вих зв’язків) за мінусом складових, що спричиня-
ють скорочення потенціалу (дефіцит інвестицій, 
неприбуткова господарська діяльність, організа-
ційний етап здійснюваної реструктуризації, посла-
блення системи управління).

Системну взаємодію стратегічного потенціалу 
інноваційно активного машинобудівного підпри-
ємства, яка відбиває логіку інноваційного процесу 
(мету, умови досягнення цілей та завдань, ключові 
складові конкурентоспроможного стратегічного 
потенціалу), відображають структура та зміст інно-
ваційної піраміди (рис. 1).

Варто зауважити, що потреба в інноваційному 
процесі формується під впливом необхідності під-



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

100 Випуск 30. 2019

Таблиця 1
Підходи науковців до визначення поняття «інноваційний розвиток підприємства»
Автор Визначення поняття «інноваційний розвиток підприємства»

С. Ілляшенко Процес господарювання, що спирається на безупинні пошук та використання нових 
способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в мінливих умовах зовнішнього 
середовища в рамках вибраної місії та прийнятої мотивації діяльності, який пов’язаний з 
модифікацією наявних та формуванням нових ринків збуту.

П. Єгоров, А. Шакура Процес збалансованого вдосконалювання різних сфер діяльності суб’єктів господарювання 
на підставі впровадження науково-технічних, організаційно-комунікаційних та фінансово-
економічних інновацій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності, ділової 
активності, забезпечення фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності суб’єктів 
господарювання.

І. Федулова Такий розвиток підприємства, де джерелом є інновації.
В. Стадник, 
О. Мельничук, 
М. Йохна

Спосіб економічного зростання, заснований на постійних та систематичних нововведеннях, 
спрямованих на суттєве поліпшення всіх аспектів діяльності господарської системи, 
періодичному перегрупуванні сил, обумовленому логікою НТП, цілями та завданнями 
розвитку системи, можливістю використання певних ресурсних чинників для створення 
інноваційних товарів і формування конкурентних переваг.

О. Адаменко Діяльність підприємства, що спирається на постійний пошук нових методів та засобів 
задоволення потреб споживачів і підвищення ефективності господарювання; розвиток, 
що передбачає розширення меж інноваційної діяльності та впровадження інновацій в усі 
сфери діяльності підприємства.

С. Ковальчук Безперервний процес, під час якого відбуваються безупинний пошук та створення нових 
технологій, матеріалів, інших видів ресурсів, їх подальше використання в діяльності 
господарюючого суб’єкта задля формування, виявлення та забезпечення максимального 
задоволення потреб і запитів споживачів найбільш ефективним способом, а також 
створення конкурентних переваг у мінливому зовнішньому середовищі.

М. Рогоза Здатність підприємства динамічно розвиватися на власній основі за рахунок 
систематичного формування комплексу дій, спрямованих на розроблення, впровадження, 
подальшу модифікацію нововведень.

Джерело: складено на основі джерел [3; 6–11]

вищення конкурентоспроможності підприємства. 
Крім того, передумовою налагодження ефектив-
ної діяльності підприємства є визначення напря-
мів інноваційного розвитку підприємства, які пови-
нні співвідноситися з його наявними стратегічними 
можливостями (табл. 2).

Слід зазначити, що більшість напрямів інно-
ваційного розвитку вимагає значних фінансових 
вкладень. В умовах кризи вибір напрямів для інно-
ваційно активних машинобудівних підприємств 
потрібно здійснювати на основі оцінювання рівня 
конкурентоспроможності стратегічного потенціалу 

Рис. 1. Інноваційна піраміда формування та розвитку стратегічних можливостей 
інноваційно активного машинобудування підприємства

Джерело: складено на основі джерел [2; 10; 13]
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за певним напрямом та ступенем його впливу на 
кінцеві результати діяльності підприємства.

Оцінювання ступеня впливу певного напряму 
інноваційного розвитку на результати діяльності 
здійснюється на основі порівняння результатів 
оцінювання складових конкурентоспроможності 
стратегічного потенціалу інноваційно активного 
машинобудівного підприємства з динамікою вели-
чини його чистого прибутку [15].

Зазначимо, що інноваційна активність вітчиз-
няних машинобудівних підприємств за останні 
роки знижується. Так, обсяг реалізованої інно-
ваційної продукції цими підприємствами за 

2014–2017 рр. зменшився на 17,2%. При цьому 
виробництво комп’ютерів, електронної та оптич-
ної продукції зменшилось у 2 рази, що є нега-
тивним явищем.

Аналіз свідчить про те, що за досліджуваний 
період суттєво погіршилась динаміка питомої ваги 
інноваційної продукції підприємств машинобуду-
вання (рис. 2).

Можливості впровадження інноваційної діяль-
ності задля поліпшення результатів господарю-
вання вітчизняних підприємств розглянемо на 
прикладі інноваційно активного машинобудівного 
підприємства ПАТ «Мотор Січ».

Рис. 2. Динаміка питомої ваги інноваційної продукції  
підприємств машинобудування України, %

Джерело: складено на основі джерела [16]
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Таблиця 2
Ключові напрями інноваційного розвитку підприємства

Напрями  
інноваційного розвитку Заходи щодо інноваційного розвитку підприємства

Виробничий Впровадження сучасних прогресивних процесів на основі передової техніки. 
Впровадження нових моделей продукції, що випускається, розроблення нових 
товарів для наявних або нових ринків. Підвищення рівня використання об’єктів 
інтелектуальної власності у власному виробництві.

Маркетинговий Зміна дизайну продукту, нові упакування. Нові канали розподілу, нові моделі роботи 
з традиційними каналами. Маркетинговий реінжиніринг.

Фінансовий Фінансова реструктуризація. Впровадження нових фінансових інструментів та 
методів. Фінансовий реінжиніринг.

Розвиток персоналу Впровадження нових прогресивних форм активізації персоналу на підставі кадрових 
інновацій. Підвищення освітнього рівня фахівців. Активізація взаємодії з науковими 
організаціями та консалтинговими фірмами.

Організаційний Підвищення гнучкості виробничої системи. Організаційно-управлінська реструкту-
ризація. Забезпечення пропорційності виробничої системи. Скорочення тривалості 
розроблення та освоєння нових видів продукції.

Управління Розроблення стратегічного плану інноваційного розвитку. Забезпечення варіативності 
інноваційних планових рішень. Впровадження нових бізнес-систем управління.

Джерело: складено на основі джерел [3; 7; 14]
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Зазначимо, що основними видами інноваційної 
діяльності досліджуваного підприємства, згідно зі 
статутом, є:

– дослідження та розроблення у галузі техніч-
них наук;

– науково-дослідницькі, конструкторські та тех-
нологічні розробки, їх застосування та реалізація;

– здійснення зовнішньоекономічної діяльності 
з експорту та імпорту промислової, науково-тех-
нічної продукції, інтелектуальної власності тощо;

– організація надання послуг у галузі науково-
технічної діяльності;

– закупівля, продаж, реєстрація, експлуата-
ція всіх видів патентів, посвідчень, ліцензій на 
всі види промислової власності, інтелектуаль-
ної власності, винаходів, промислових зразків, 
товарних знаків [17].

Для утримання своїх позицій на висококон-
курентному авіаційному ринку ПАТ «Мотор Січ» 
веде постійну роботу з удосконалення продукції, 
що випускається, та розроблення нових видів про-
дукції. Інноваційна діяльність підприємства здій-
снюється шляхом розроблення, освоєння та про-
вадження у виробництво нових видів авіаційних 
двигунів для нових типів літаків та гелікоптерів, 
наземної техніки на основі авіаційних двигунів, 
удосконалення технічних характеристик наявних 
авіадвигунів, модернізації вертолітної техніки, що 
вимагає значних витрат (табл. 3).

Зазначимо, що ПАТ «Мотор Січ» – це одне з про-
відних у світі підприємств з розроблення, вироб-
ництва, ремонту та сервісного обслуговування 
авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та 
вертольотів, а також промислових газотурбінних 
установок. Це підприємство перебуває в п’ятірці 
підприємств в рейтингу високотехнологічних 
компаній України за показниками впровадження 
сучасних підходів до управління маркетингом, 
присутності та успішності збуту на висококонку-
рентних зарубіжних ринках, ефективної політики 
науково-технічного розвитку виробництва, прива-
бливості підприємств для інвестицій. Також ПАТ 
«Мотор Січ» з 2015 р. займає другу позицію за 
обсягами виробництва та реалізації інноваційної 
продукції серед 426 підприємств, визначених як 
інноваційно активні у вітчизняному секторі маши-
нобудування.

Зазначимо, що за останні три роки чистий дохід 
від реалізації продукції підприємства склав понад 
9 млрд. грн., при цьому чистий прибуток збіль-
шився до 2,6 млрд. грн.

У стратегії розвитку досліджуваного підприєм-
ства провідне місце посідають заходи щодо розро-
блення та виробництва нової продукції, постійного 
вдосконалення проходження всіх етапів життє-
вого циклу продукції, нарощування інноваційного 
потенціалу підприємства, спрямованого на модер-
нізацію його виробничої та управлінської систем:

1) розроблення та виробництво нових конку-
рентоспроможних на світовому ринку авіаційних 
двигунів та енергетичних установок, наукоємних 
виробів цивільного призначення задля збільшення 
обсягів реалізації;

2) постійне вдосконалення виробництва про-
дукції на всіх етапах життєвого циклу, таких як 
розроблення, виробництво, збут, післяпродажне 
обслуговування й ремонт, задля максимального 
задоволення потреб споживачів;

3) контроль якості на всіх етапах виробництва 
для забезпечення відповідності продукції світовим 
стандартам;

4) нарощування інноваційного потенціалу 
підприємства, націленого на модернізацію його 
виробничої та управлінської систем;

5) збереження та розвиток плідної співпраці 
та взаємовигідних інтеграційних і кооперацій-
них зв’язків з численними партнерами, що дають 
змогу створювати двигуни майбутнього;

6) постійне вдосконалення системи підготовки 
висококваліфікованого персоналу та виховання 
кадрів;

7) забезпечення функціонування єдиної еконо-
мічної та соціальної політики.

Варто зазначити, що стратегічне управління 
інноваційним розвитком передбачає передусім 
визначення місця й ролі інновацій в реалізації 
загальної стратегії підприємства, яка розробля-
ється для досягнення перспективних цілей в умо-
вах конкурентного середовища.

Дослідженння свідчать про те, що в основі 
розроблення інноваційної стратегії мають лежати 
стратегічні управлінські рішення, які:

– орієнтовані на майбутнє та постійні зміни 
середовища;

Таблиця 3
Динаміка витрат на інноваційні цілі ПАТ «Мотор Січ» за 2012–2016 рр.

Показник Роки
2013 2014 2015 2016

Витрати на інноваційні цілі, млн. грн. 144,9 193,8 722,7 611,0
Приріст витрат на інноваційні цілі у звітному році порівняно 
з базовим, млн. грн. 28,3 48,9 528,9 -111,7

Частка витрат на інноваційні цілі в структурі собівартості 
реалізованої продукції, % 2,9 3,5 14,7 14,5

Джерело: розроблено на основі джерела [16]
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– пов’язані із залученням значних матеріаль-
них ресурсів, широким використанням інтелекту-
ального потенціалу;

– характеризуються гнучкістю, здатністю 
адаптуватися до змін ринкових умов;

– враховують не контрольовані підприєм-
ством зовнішні чинники.

При цьому способи прискорення інноваційного 
розвитку підприємства включають:

– запровадження новітніх методів управління 
підприємством на підставі розроблення та реалі-
зації інноваційної стратегії;

– мотивація працівників до підвищення освіти, 
рівня кваліфікації;

– удосконалення технологічних процесів, 
виробництво нових видів продукції, оптиміза-
цію випуску традиційних та інноваційних товарів 
і послуг, підвищення управління інноваційним 
потенціалом підприємства;

– упровадження новітніх інструментів управ-
ління персоналом та розвиток інноваційного 
менеджменту;

– застосування світових систем контролю 
якості та сертифікації інноваційної продукції, а 
також підсилення патентування нових або суттєво 
вдосконалених об’єктів інтелектуальної діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Для забезпечення безупинного інноваційного 
розвитку машинобудівних підприємств слід 
неухильно створювати умови для ефективного 
перетворення наявних стратегічних можливос-
тей на потенційні чи унікальні, забезпечуючи під-
вищення конкурентоспроможності продукції та 
високий рівень ефективності господарювання. 
Менеджменту підприємств слід акцентувати 
увагу на ключових напрямах інноваційного роз-
витку, а саме виробничому, маркетинговому, 
фінансовому, розвитку персоналу, організацій-
ному та загального управління. Їх своєчасне оці-
нювання та виявлення ступеня впливу на кінцеві 
результати господарювання дадуть змогу уточ-
нити подальші стратегічні пріоритети іннова-
ційного розвитку машинобудівних підприємств. 
Вважаємо, що подальші дослідження слід зосе-
редити на особливостях інноваційного розвитку 
машинобудівних підприємств з урахуванням їх 
життєвого циклу.
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STRATEGIC MANAGEMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

The purpose of the article is to investigate the existing approaches of scientists to the interpretation of the 
concept of “innovative development of the enterprise”, the definition of the directions of innovation develop-
ment of the enterprise, assessment of innovation activity of mechanical engineering enterprises, analysis of 
the peculiarities of management of innovation development, improvement of the basics of strategic manage-
ment of innovative development of the enterprise.

Methodology. The article deals with the issues of strategic management of innovation development at the 
machine-building enterprises. The key directions of innovative development of machine-building enterprises 
are considered. An important point in strategic management of innovative development is the establishment of 
interaction with the results of innovation activity, as well as clarification of the directions of innovative develop-
ment of the enterprise, which are determined by its strategic capabilities. Strategic capabilities are the ade-
quacy and relevance of the enterprise’s internal resources to the requirements of the environment to ensure its 
further operation and development in a strategic perspective. Prerequisite for the establishment of an effective 
business activity is to identify the directions of innovation development of the enterprise, which must be cor-
related with its existing strategic capabilities In the strategy of development of the investigated enterprise the 
leading place is occupied with measures on the development and production of new products, the continuous 
improvement of the passage of all stages of the product life cycle, the increase of the innovative potential of 
the enterprise, aimed at modernizing its production and management systems.

Results. According to the data on PJSC “Motor Sich” is constantly working on improving the production of 
products and developing new types of products. Innovative activity of the enterprise is carried out by develop-
ment, development and production of new types of aviation engines for new types of aircraft and helicopters, 
ground technology on the basis of aviation engines, improvement of technical characteristics of existing air-
craft engines, modernization of helicopter equipment, which requires significant expenses. This enterprise is in 
the top five enterprises in the rating of high-tech companies of Ukraine in terms of implementation of modern 
approaches to marketing, presence and marketing success in highly competitive foreign markets, an effective 
policy of scientific and technological development of production, the attractiveness of enterprises for invest-
ment. The management of enterprises should focus on the key areas of innovation development – production, 
marketing, financial, personnel development, organizational and general management. Over the past three 
years, net income from sales of the company amounted to over 9 billion UAH, while net profit has grown to 
2.6 billion UAH.

Practical implications. In order to ensure the continuous innovation of machine-building enterprises, it is 
imperative to create conditions for the effective transformation of existing strategic capabilities into potential 
or unique, thus ensuring increased competitiveness of products and high level of efficiency of management.


