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 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах підвищеного рівня інноваційної активності 

вітчизняних підприємств, посилення динамічності зовнішнього та внутрішнього 

середовища, скорочення доходів і зростання витрат, коливань кон'юнктури ринку, 

мінливості державної економічної політики й форм регулювання фінансово-

економічної діяльності актуальності набуває формування інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств, що вимагає 

створення прагматичної системної інноваційної політики управління на всіх рівнях 

розвитку економічного середовища взагалі та на рівні підприємств зокрема, в 

тактичному й стратегічному аспектах.  

Саме тому інноваційне забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств є детермінантою управління, яка забезпечує підприємствам 

можливість досягнення домінантного економічного ефекту – прибутку, який є 

власним джерелом їх розвитку. Унаслідок цього виникає необхідність адаптації 

підприємств до інноваційно-змінних умов діяльності, що дозволить спектрально  

визначати їх потенційні можливості креативного спрямування  та забезпечити 

стійкий розвиток у рамках стратегічних напрямів функціонування підприємств, 

імплементуючи цілі інтенсивно-реноваційного характеру.  

Інноваційно-прогресивні перетворення і трансформації сучасного 

економічного середовища є чітко окресленими параметрами змін, що обумовлено 

наявністю слабоструктурованих та слабоформалізованих процесів і явищ, які 

визначають необхідність забезпечення цілісної управлінської ефективності, а отже, 

перманентну генерацію управлінських новацій за архетипом сфер розвитку згідно 

з превалюючим типом інновацій, сегментуючись відповідно до домінуючого 

джерела. 

Питання інноваційного забезпечення підприємств досліджувались такими 

вченими, як О. Амоша, О. Ареф’єва, Ю. Бажал, Г. Бірман, О. Богма, С. Бурий, 

Л. Водачек, Н. Гавкалова, В. Геєць, О. Гук, В. Дикань, В. Євтушевський, 

С. Ілляшенко, О. Карлова, О. Кузьмін, Е. Менсфілд, Б. Санто, Б. Твісс, 

Р. Фатхутдінов, Ю. Федорова, В. Чобіток та ін.  

Проблеми стійкого розвитку підприємств розглянуто в роботах таких 

вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, як В. Амбросов, І. Ансофф, С. Бакай, 

Б. Буркинський, В. Валентинов, А. Воронкова, С. Клименко, О. Колещук, 

С. Кравченко, Т. Маренич, М. Мескон, Л. Михайлова, О. Мороз, О. Олійник, 

І. Піддубний, В. Прохорова, Д. Рікардо, П. Саблук, М. Турченко, Ю. Ус, С. Фішер, 

А. Штангрет, В. Юрчишин та ін. 

Незважаючи на спектр проблем, які охоплені дослідженнями зарубіжних і 

вітчизняних вчених, залишаються недостатньо опрацьованими як у науковому, так 

і практичному аспектах питання сутності, методичного інструментарію, механізму 

та стратегій формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

підприємств. 

Актуальність, теоретичне і практичне значення вказаних питань зумовили 

вибір теми, мету і завдання дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Окремі 

положення дисертації використано при виконанні програм науково-дослідних 

робіт Української інженерно-педагогічної академії за темами «Аналіз внесених 

пропозицій щодо ризик-орієнтованого підходу до управління підприємством в 

умовах системної кризи» (номер державної реєстрації 0118U000901), «Управління 

розвитком суб’єктів господарювання на засадах інноваційної економіки» (номер 

державної реєстрації 0119U000326). Дисертаційне дослідження відповідає цілям 

Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. 

№ 526-р. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування 

теоретико-методичних положень і розроблення практичних рекомендацій щодо 

інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств.  

Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішено такі завдання: 

сформовано понятійний апарат процесу інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку підприємств; 

уточнено класифікацію факторів впливу на рівень інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку підприємств; 

запропоновано науково-методичний підхід до оцінки стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств; 

запропоновано науково-практичний підхід до визначення впливу цільових 

параметрів ризику на рівень інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств; 

систематизовано концептуальні аспекти формування інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств; 

розвинено архітектоніку інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств як поліфункціональну  основу  розробки його 

механізму; 

розроблено стратегію формування інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств. 

Об’єктом дослідження є процес інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку підприємств.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, науково-методичних і 

прикладних положень щодо інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

підприємств. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у дисертації 

використано такі методи: узагальнення і системного аналізу – для систематизації 

теоретико-методичного інструментарію інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку підприємств; порівняння і класифікації – для зіставлення кількісних 

показників стійкого розвитку машинобудівних підприємств; таксономічний 

метод – для розрахунку інтегральних показників оцінки стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств; фінансово-економічного і статистичного аналізу – 

для визначення й узагальнення тенденцій у зміні рівня стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств; експертних оцінок – для визначення факторів, які 
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впливають на рівень інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств; кореляційно-регресійного аналізу – для визначення 

впливу показників рівня стійкого розвитку підприємств на ступінь їх 

інноваційного забезпечення; кластеризації – для ідентифікації підприємств за 

рівнем інноваційного забезпечення їх стійкого розвитку; імітаційного 

моделювання – для побудови сценаріїв стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств. 

Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-

правові акти України, офіційна статистична й аналітична інформація 

Держкомстату України, дані бухгалтерської звітності машинобудівних 

підприємств України за 2012–2019 рр., наукові публікації вітчизняних та 

зарубіжних учених за напрямом дослідження, ресурси мережі Internet та інші 

матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає  в розробці теоретичних 

і методичних положень щодо вдосконалення процесу інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку машинобудівних підприємств. До найбільш важливих 

результатів, які визначають наукову новизну дослідження, належать такі: 

удосконалено: 

понятійний апарат дослідження процесу інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку підприємств, що, на відміну від існуючих, базується на 

побудові структурно-логічного взаємозв’язку та визначенні 

взаємообумовлюючого впливу семантичного характеру базових дефініцій 

дослідження, таких, як «інновація», «розвиток», «стійкий розвиток», що, в свою 

чергу, дозволило уточнити зміст поняття «інноваційне забезпечення стійкого 

розвитку підприємства»; це створює об’єктивно-логічний базис для розвинення 

методичних засад інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств на 

основі консолідації узагальнених положень теорій і концепцій економіки; 

класифікацію факторів впливу на рівень інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку підприємств, яка, на відміну від існуючих, базується на 

використанні однорідних та неоднорідних груп факторів, відображаючи 

параметричні дані складу, критеріїв ефективності й частоти впливу, дозволяючи 

згрупувати фактори за різними класифікаційними ознаками з метою 

функціональної ідентифікації ризикового середовища  підприємств за рівнями 

інноваційного забезпечення, що є основою для побудови альтернативних 

сценаріїв їх стійкого розвитку; 

науково-методичний підхід до оцінки стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств, що, на відміну від існуючих, ґрунтується на результатах 

комплексного інтегрального оцінювання  складових стійкого розвитку 

(фінансово-економічної, управлінсько-кадрової, виробничо-господарської, 

інвестиційно-маркетингової) та відповідних показників аналізу, що, в свою чергу, 

дозволяє за допомогою шкалування інтегральних показників побудувати 

двовимірну  матрицю станів рівня (кореляція рівня стійкості та інноваційного 

забезпечення) розвитку й кореляційно-регресійні моделі кластерного розподілу 
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результативності діяльності машинобудівних підприємств з метою окреслення 

параметрів їх стратегічного позиціювання; 

науково-практичний підхід до визначення впливу цільових параметрів 

ризику на рівень інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств, який, на відміну від існуючих, базується на використанні 

рефлексійної ідентифікації рівня ризику, враховуючи багатоваріантність, 

нелінійність цільових параметрів ризику та конвергентність інноваційних 

ефектів,  що, в свою чергу, дозволяє визначити ваговий коефіцієнт значущості 

показників, який відображає параметричні дані діапазонів змін факторів-

індикаторів впливу на рівень інноваційного забезпечення стійкого розвитку, що є 

об’єктивною основою для побудови альтернативних сценаріїв стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств;  

набуло подальшого розвитку: 

концептуальні аспекти формування інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств, що, на відміну від існуючих, ґрунтуються 

на цілісності та єдності комплексу взаємопов’язаних структурних елементів 

формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку та, консолідуючи на 

системній інформаційно-аналітичній основі  відповідно до інтелектуально-

креативних моделей, визначають управлінські ефекти інноваційного змісту, що 

відображають закономірності функціонування й стійкості розвитку 

машинобудівних підприємств, імплементація яких сприятиме акумулюванню 

інноваційно-спрямованих потенційних можливостей підприємств у заданому 

атракторі розвитку; 

архітектоніка інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств як поліфункціональна основа розробки його 

механізму, яка, на відміну від існуючих, складається з організованої сукупності 

домінантних структурних елементів інноваційного забезпечення (процесно-

інтегральних, радикально-модифікуючих, стратегічно-реактивних, адаптивно-

регенеруючих, процесно-продуктивних, розвиваючо-доповнюючих, структурно-

процесних, результативно-революційних), що за допомогою синтезу 

функціонально-керуючих властивостей дає змогу створити систему 

інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств, центром 

параметрично-критеріальної відповідальності якої є контроль та координація за 

процесами, методами, технологіями та структурою управління стійким розвитком 

машинобудівних підприємств; 

стратегія формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств, яка, на відміну від існуючих, включає складові 

управління вертикальної та горизонтальної єдності процесів стійкого розвитку, 

визначаючи інноваційні стратегічні інструменти досягнення генеральних цілей, 

стратегічні пріоритети загального розвитку й умови коригування стратегічних 

планів з урахуванням архітектоніки інноваційного забезпечення, що дозволяє 

встановити співвідношення рівня інноваційності його складових, оптимізувати 

пропорції та ступінь їх використання, систематизувати конструктивні рішення 

відповідно до обраного вектора забезпечення стійкого розвитку. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні й методичні положення дисертації доведені до рівня конкретних 

пропозицій і методичних розробок стосовно інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку підприємств і були враховані в діяльності Виконавчого комітету 

Харківської міської ради (довідка № 08-72/2184/2-20 від 17.12.2020 р.); 

ТОВ «АМГ-ІНВЕСТ» (довідка № 08/312 від 08.12.2020 р.), 

ТОВ «ХАРКІВТРАНСМАШПРОЕКТ» (довідка № 030/с-12 від 04.12.2020 р.), 

ТОВ «Сучасні проекти» (довідка № 105-12 від 27.11.2020 р.).  

Запропоновані автором наукові положення та практичні рекомендації 

використовуються в Українській інженерно-педагогічної академії при підготовці 

фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 015.24 

«Професійна освіта (Економіка)» при викладанні дисциплін «Інноваційний 

розвиток підприємства», «Управління ресурсами», «Конкурентоспроможність 

підприємств» (довідка № 106-57-18 від 10.12.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає у розробці й обґрунтуванні наукових 

положень, висновків і рекомендацій стосовно інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку підприємств. Дисертація є особистою науковою працею здобувача. Усі 

одержані результати  знайшли відображення в опублікованих працях. У дисертації 

здобувачем використано власні наукові ідеї. Внесок у роботах, виконаних у 

співавторстві, відображено у публікаціях [11; 22] за списком опублікованих праць, 

поданих в авторефераті. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

оприлюднено на науково-практичних конференціях, зокрема: «Актуальні 

проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 

(Дніпро, 2017, 2018, 2019, 2020); «Сучасні підходи до креативного управління 

економічними процесами» (Київ, 2019); «Фінансово-економічні механізми 

розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти» (Дніпро, 2020); 

«Потенційні шляхи розвитку науки» (Київ, 2020); «Сучасні тенденції розвитку 

економіки, фінансів, обліку та права» (Полтава, 2020); «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав, 2020); «Обліково-

аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» 

(Ірпінь, 2020); «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» 

(Харків, 2020). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 22 наукові праці, в тому числі: 

1 стаття у колективній монографії; 10 статей у наукових фахових виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз даних; 11 публікацій тез доповідей у 

збірниках за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 

6,23 ум.-друк. арк., з яких особисто здобувачеві належить 5,87 ум.-друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 

288 сторінок машинописного тексту. Дисертація містить 64 таблиці, з них 

7 займають 8 повних сторінок; 52 рисунки, з них 9 займають 9 повних сторінок; 

6 додатків – на 38 сторінках; список використаних джерел з 250 найменувань – на 

27 сторінках. Обсяг основного тексту дисертації становить 206 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі – «Теоретичні основи інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку підприємств» –  удосконалено понятійний апарат дослідження 

процесу інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств; сформовано 

методичний інструментарій, включаючи класифікацію факторів впливу на рівень 

інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств; систематизовано 

методи оцінки стійкого розвитку підприємств. 

Автором визначено, що сучасний стан українських підприємств 

характеризується значною нестабільністю, що формується під впливом 

загальносвітової економічної кризи. Саме тому кожному підприємству необхідно 

забезпечити безперервне стійке зростання виробництва з використанням 

інноваційних технологій управління, що дасть змогу підвищити ефективність 

господарської діяльності в стратегічній перспективі. Формування інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку підприємств дозволяє істотно розширити 

асортимент товарів і послуг, підвищити їх якість, що, в свою чергу, впливає на 

рівень стратегічних позицій конкурентної боротьби. Це зумовлює підвищений 

інтерес вчених до феномена розвитку підприємств, що породжує велику кількість 

наукових праць.  

Дослідження теоретичних основ проблематики розвитку підприємств у 

сучасному  та ретроспективному аспектах  дало змогу виявити значні розбіжності 

у поглядах на етимологію, сутність і складові елементи розвитку як економічного 

процесу. Це стало підґрунтям для удосконалення понятійного апарату дослідження 

(рис. 1), що базується на структурно-логічному взаємозв’язку таких базових 

дефініцій, як «інновація», «розвиток» і «стійкий розвиток», дозволяє  уточнити 

сутність поняття «інноваційне забезпечення стійкого розвитку підприємства» та  

доводить об’єктивну доцільність розуміння його як процесу ефективного 

продукування інноваційно-креативних  рішень щодо генерації   корелюючого 

впливу  функцій управління (на  кожному  етапі розвитку) на перманентність  

процесу конвергентності інноваційних ефектів  шляхом застосування 

реноваційних форм і методів, що, в свою чергу, дозволяє забезпечити системну 

результативну діяльність, розширення ринків збуту, підвищення рівня стійкості 

розвитку та конкурентоспроможності в стратегічних періодах функціонування 

підприємства. 

 Автором удосконалено класифікацію факторів впливу на рівень 

інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств. Визначені фактори 

впливають на рівень динамічної рівноваги стійкої роботи підприємств, яка 

відноситься до взаємодії системи із зовнішнім і внутрішнім середовищем, оскільки 

стійкий розвиток визначається як загальна порівняльно-реактивна характеристика, 

яка відображає домінантний ступінь переваги сукупності оціночних даних та 

характеризує досягнення підприємств за певний інтервал часу.  



 

Інновація – це нововведення, яке є 

результатом інтелектуальної, 

наукової, технічної, економічної, 

організаційної та інших видів 

діяльності, що спрямовані на 

отримання нового ефективного 

результату для підвищення 

конкурентоспроможності й 

завоювання нових ринків збуту

Стійкий розвиток підприємства – це розвиток, що передбачає 

збалансовану динамічну рівновагу між економічними, 

фінансовими та виробничими елементами загальної системи 

функціонування підприємства за умови такого використання 

ресурсів, що не виходить за межі регенеративних і поглинаючих 

можливостей зі збереженням потенціалу використання 

альтернативних ресурсів у стратегічних періодах функціонування 

підприємства

Розвиток – це перманентний 

процес різної етимології, 

спрямований на ефективність 

досягнення бажаного результату 

шляхом формування нових 

форм та ідей під впливом 

внутрішніх і зовнішніх  

факторів
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Інноваційне забезпечення стійкого розвитку підприємства – це процес ефективного продукування інноваційно-креативних  рішень щодо генерації   

корелюючого впливу  функцій управління (на  кожному  етапі розвитку) на перманентність  процесу конвергентності інноваційних ефектів  шляхом 

застосування реноваційних форм і методів, що, в свою чергу, дозволяє забезпечити системну результативну діяльність, розширення ринків збуту, підвищення 

рівня стійкості розвитку та конкурентоспроможності в стратегічних періодах функціонування підприємства
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Зростання значення децентралізації
 

 

Рис. 1. Понятійний апарат дослідження процесу інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств 
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Визначено, що процес інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

підприємств можна представити як взаємопов’язані етапи – трансформаційний і 

поведінковий. Під час проходження першого етапу виникають зміни у 

внутрішньому середовищі, які пов’язані з необхідністю управлінського узгодження 

фінансово-економічних потенціалів й стратегічних інтересів з вимогами 

зовнішнього середовища. Завдяки цьому відбувається процес усунення 

суперечностей, які виникли в управлінській діяльності підприємств. Результатом 

завершення трансформаційного етапу є формування відповідного рівня стійкого 

розвитку підприємств, що зумовлює певний характер його поведінки на ринку. 

Перехід до іншої фази стійкого розвитку – поведінкової – визначає конкурентну 

поведінку підприємств на ринку та характеризується обраною комбінацією 

інноваційно-стратегічних цілей і дій.  

У роботі розвинено методичний інструментарій інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку підприємств. Встановлено, що у ході його аналізу й оцінювання 

застосовуються найрізноманітніші прийоми, методи та моделі, 

багатоспектральність застосування яких залежить від тактичних і стратегічних 

цілей аналізу. Це зумовлює доцільність та необхідність впровадження 

інноваційного забезпечення стійкого розвитку, оскільки сучасні умови 

господарювання вимагають від вітчизняних підприємств активізації конкурентних 

позицій у стратегічних періодах, що сприяє підвищенню рівня  їх інноваційної 

мобільності. 

У другому розділі – «Комплексне аналітичне підґрунтя  оцінки стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств як об’єктивна основа формування 

інноваційного забезпечення» – удосконалено науково-методичний підхід до 

оцінки стійкого розвитку машинобудівних підприємств; здійснено інтегральне 

оцінювання складових стійкого розвитку машинобудівних підприємств; 

розроблено науково-практичний підхід до визначення впливу цільових параметрів 

ризику на рівень інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств. 

У дисертації удосконалено науково-методичний підхід до оцінки стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств (рис. 2). Розробка даного підходу пов'язана 

з необхідністю визначення рівня стійкого розвитку підприємства, а завдяки 

цьому – підтримування в ринково-конкурентних умовах його належного ступеня 

безпеки та конкурентоспроможності. Це дає можливість вітчизняним 

машинобудівним підприємствам ефективно організовувати процес управління 

інноваційним забезпеченням стійкого розвитку, що є основою для прийняття  

виважених управлінських рішень у стратегічних періодах функціонування.  

Для аналізу було обрано 10 машинобудівних підприємств, які мають вагоме 

значення для розвитку машинобудівної галузі України. Визначено сукупність 

показників для  аналізу, які відображають особливості та закономірності стійкого 

розвитку. Саме тому для забезпечення однорідності даних і надання об’єктивної 

оцінки рівня стійкого розвитку машинобудівних підприємств за аналізований 

період (2012–2019 рр.) виділено чотири складові: фінансово-економічну, 

управлінсько-кадрову, виробничо-господарську та інвестиційно-маркетингову.  
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Рис. 2. Науково-методичний підхід до оцінки стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств 

 

У дисертаційній роботі проведено коефіцієнтний аналіз показників оцінки та 

інтегральне оцінювання складових стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств за 2012–2019  рр. (табл. 1), що забезпечило подальшу розробку 

сценаріїв їх розвитку. 

У роботі визначено, що більшість машинобудівних підприємств має середній 

і низький загальний рівень інтегральної оцінки складових їх стійкого розвитку . Це 

свідчить про негативний вплив на діяльність машинобудівних підприємств рівня 

зростання розміру дебіторської заборгованості, що, в свою чергу, зумовлює 

зменшення надходжень коштів і значне збільшення довгострокових зобов’язань.  
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Таблиця 1 

Загальна інтегральна оцінка складових стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств за 2012–2019 рр., (коефіцієнтний вимір)* 
№ 

п\п 
Підприємство 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 ПрАТ «Дніпропетровський 

агрегатний завод»  

0,568 0,505 0,354 0,381 0,326 0,252 0,232 0,354 

Avrg Avrg Mdrt Avrg Mdrt Mdrt Mdrt Mdrt 

2 
ПрАТ «Полтавський 

машинобудівний завод»  

0,446 0,464 0,645 0,182 0,087 0,244 0,282 0,359 

Avrg Avrg Sfcnt Llw Llw Mdrt Mdrt Mdrt 

3 ПрАТ «Калинівський 

машинобудівний завод»  

0,428 0,594 0,163 0,222 0,252 0,333 0,449 0,519 

Avrg Avrg Llw Mdrt Mdrt Mdrt Avrg Avrg 

4 ПрАТ «Карлівський 

машинобудівний завод»  

0,554 0,518 0,590 0,827 0,530 0,370 0,272 0,282 

Avrg Avrg Avrg Hgh Avrg Avrg Mdrt Mdrt 

5 ПрАТ «Могилiв-Подiльський 

машинобудівний завод»  

0,451 0,429 0,605 0,198 0,288 0,242 0,301 0,373 

Avrg Avrg Avrg Llw Mdrt Mdrt Mdrt Avrg 

6 
ПАТ «Сумське НВО»  

0,652 0,522 0,766 0,798 0,610 0,253 0,272 0,426 

Sfcnt Avrg Sfcnt Sfcnt Avrg Mdrt Mdrt Avrg 

7 ПрАТ «Смілянський 

машинобудівний завод»  

0,544 0,458 0,466 0,550 0,393 0,177 0,114 0,189 

Avrg Avrg Avrg Avrg Avrg Llw Llw Llw 

8 ПрАТ «Куп’янський 

машинобудівний завод»  

0,543 0,650 0,559 0,563 0,456 0,429 0,327 0,312 

Avrg Sfcnt Avrg Avrg Avrg Avrg Mdrt Mdrt 

9 ПрАТ «Гребінківський 

машинобудівний завод»  

0,616 0,613 0,606 0,565 0,598 0,565 0,491 0,408 

Avrg Avrg Avrg Avrg Avrg Avrg Avrg Avrg 

10 ПрАТ «Барський 

машинобудівний завод» 

0,571 0,585 0,387 0,478 0,415 0,377 0,207 0,221 

Avrg Avrg Avrg Avrg Avrg Avrg Mdrt Mdrt 

* Примітка. Інтервали рівнів якісної інтегральної оцінки складових стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств надано за шкалою Харрінгтона: Hgh – «високий»; Sfcnt – 

«достатній»; Avrg – «середній»; Mdrt – «помірний»; Llw – «низький». 

 

У роботі запропоновано науково-практичний підхід до визначення впливу 

цільових параметрів ризику на рівень інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств, що являє собою послідовність заходів, 

які проводить підприємство з метою мінімізації інвестицій у дебіторську 

заборгованість для підвищення рівня стійкого розвитку й утримування сталих 

позицій у стратегічних періодах функціонування. Визначений підхід відображає 

параметричні дані діапазонів змін факторів-індикаторів впливу на рівень 

інноваційного забезпечення стійкого розвитку, дає змогу врахувати функцію 

максимізації очікуваного загального доходу й мінімізації дисперсії, тобто ознаки 

зниження ризику отримання прибутку в розмірі, меншому від очікуваного. А 

цільова параметрична функція відображає вимогу максимізувати очікуваний 

рівень стійкого розвитку машинобудівних підприємств при визначеному ступені 

інноваційного забезпечення, що визначає вплив цільових параметрів ризику на 

загальний рівень інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств. Параметри, які застосовані до цільової параметричної функції, 

забезпечують високий ступінь досягнення певного збалансування між 

зазначеними критеріями. Вони визначаються рівнем ризику, прийнятним в 
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еталонній конфігурації. Визначений портфель ризиків за детермінованих умов 

забезпечить машинобудівним підприємствам підвищений рівень стійкого 

розвитку з урахуванням впливу цільових параметрів інноваційного забезпечення. 

Автором визначено цільові параметри ризику стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств і ступінь його впливу на вимір параметричних показників 

інноваційного забезпечення (процесно-інтегральне, радикально-модифікуюче, 

стратегічно-реактивне, адаптивно-регенеруюче, процесно-продуктивне, 

розвиваючо-доповнювальне, структурно-процесне, результативно-революційне). 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

ефективне оцінювання стійкого розвитку дозволяє забезпечити машинобудівні 

підприємства повною і достовірною системною інформацією, визначаючи  

потенційно-ресурсну основу його поведінкової моделі для прийняття 

оптимальних управлінських рішень, орієнтованих на спектральний моніторинг 

найважливіших цільових параметрів розвитку підприємств і його підтримку на 

високому рівні інноваційного забезпечення.  

У третьому розділі – «Удосконалення методичних засад інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств» – 

запропоновано концептуальні аспекти формування інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку машинобудівних підприємств; удосконалено архітектоніку 

інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств як 

поліфункціональну  основу  розробки його механізму; побудовано стратегію 

формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств, в рамках якої розроблено оптимістичний, реалістичний та 

песимістичний сценарії стійкого розвитку; побудовано двовимірну матрицю 

станів рівня інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств. 

У роботі представлено концептуальні аспекти формування інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств (рис. 3), які 

реалізуються через застосування специфічно-регулятивних напрямів: розробку 

комплексних завдань формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку; 

створення організаційних структур, що формалізують прийняття і реалізацію 

управлінських рішень в області ефективного використання потенціалу стійкого 

розвитку; консолідацію і верифікацію інформаційних потоків, що дають змогу 

враховувати всі релевантні варіанти управлінських рішень; аналіз факторів, що 

впливають на формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку; 

контроль і корегування управлінських рішень.  

Обґрунтовано, що управління інтелектуально-креативними технологіями 

при формуванні інноваційного забезпечення стійкого розвитку в процесі 

реактивних змін ринкової кон’юнктури має відповідати сучасним вимогам 

створення конкурентоспроможної, високопрофесійної, мобільної та гнучкої 

робочої сили. Для цього підприємствам необхідно створювати нові умови праці, 

що дозволять ефективно керувати персоналом, стимулювати і мотивувати його до 

високопродуктивної праці, що, в свою чергу, сприятиме якісним змінам та 

оновлювальним процесам у виробництві.  
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Автором визначено групи факторів мотивації та побудовано мотиваційну 

карту персоналу машинобудівних підприємств, запропоновано заходи для зміни 

системи оплати праці залежно від вирішення виробничих задач при формуванні 

інноваційного забезпечення стійкого розвиту машинобудівних підприємств. 

Для підвищення ефективності управління інтелектуально-креативними 

технологіями при формуванні інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівні підприємства, спираючись на досвід підприємств країн з 

розвинутою ринковою економікою, мають використовувати мотивуючо-

дифузійні системи преміювання за колективні раціоналізаторські пропозиції, за 

внесок у досягнення цілей підприємств, вирішення індивідуальних задач і за 

роботу в команді. Доведено, що шляхи реалізації завдань управління 

інноваційними ресурсами мають визначатися управлінсько-уніфікованою 

політикою машинобудівних підприємств залежно від конкретних умов й 

особливостей їх діяльності.  

Автором удосконалено архітектоніку інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств, що є поліфункціональною основою  для 

розробки механізму його формування, яка складається з організованої сукупності 

домінантних структурних елементів інноваційного забезпечення, що, в свою 

чергу, дає змогу створити за допомогою синтезу функціонально-керуючих 

властивостей креативно-дієву систему інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку підприємств. Оскільки інноваційне забезпечення – це домінантний 

елемент механізму саморегулювання підприємства і водночас конкретна форма 

його функціонування, інноваційне забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств відображає зв'язок між виробництвом і реалізацією 

продукту. Цей зв'язок є причинно-наслідковим, суттєвим, необхідним і 

повторюваним, тобто об'єктивним економічним законом.  

Формування високого рівня стійкості підприємства залежить не тільки від 

його інноваційних потенційних можливостей, умов реалізації стратегічно-

адаптивних напрямків розвитку та вирішення проблем оптимального 

використання ресурсного забезпечення, а й від використання ефективного 

механізму  інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств. Саме механізм формування  інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку підприємств характеризує  ефективність операційно-тактичного, 

інвестиційно-фінансового та фінансово-економічного розвитку, а також 

відображає реноваційну здатність машинобудівних підприємств до розвитку та 

стабільного зростання.   

Удосконалено стратегію формування інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств. Визначено, що ефективність побудованої 

стратегії характеризується ступенем досягнення цілей пом'якшення, локалізації 

або позитивного використання кризової ситуації у зіставленні з витраченими на 

це ресурсами. Особливістю формування стратегії є те, що через кризові умови 

прийняття управлінських рішень часто здійснюється в межах зниження 

керованості процесом діяльності машинобудівних підприємств, дефіциту часу, 

високої міри невизначеності тощо.  
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Рис. 3. Концептуальні аспекти формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств 
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Для ідентифікації підприємств за рівнем інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку у роботі виділено чотири кластери, розроблено сценарії стійкого 

розвитку (оптимістичний, реалістичний та песимістичний), а також побудовано 

двовимірну матрицю станів рівня інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств (табл. 2). Визначено, що  ПрАТ «Барський 

машинобудівний завод» та ПрАТ «Куп’янський машинобудівний завод» входять в 

зону низького стану рівня інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств, а ПрАТ «Могилiв-Подiльський машинобудівний 

завод» та ПрАТ «Гребінківський машинобудівний завод» – задовільного; 

ПрАТ «Калинівський машинобудівний завод», ПАТ «Сумське НВО», 

ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» – помірного; 

ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ПрАТ «Полтавський 

машинобудівний завод» – вище від середнього. 
 

Таблиця 2 

Двовимірна матриця станів рівня інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств * 

Назва 

Рівень інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

Високий Середній Помірний Низький 

К
л

а
ст

ер
и

 

Кластер 1  
А11 

 
А12 

 

А13 
(ПрАТ «Смілянський 

машинобудівний 
завод») 

А14 

 

Кластер 2 
B21 

 

B22 
(ПрАТ 

«Дніпропетровський 
агрегатний завод», 

ПрАТ «Полтавський 
машинобудівний 

завод») 

B23 
(ПрАТ «Калинівський 

машинобудівний 
завод», ПАТ «Сумське 

НВО») 

B24 

 

Кластер 3 
С31 

 

С32 
(ПрАТ «Карлівський 

машинобудівний 
завод») 

С33 
(ПрАТ «Могилiв-

Подiльський 
машинобудівний 

завод») 

С34 

 

Кластер 4 
D41 

 

D42 
(ПрАТ 

«Гребінківський 
машинобудівний 

завод») 

D43 
(ПрАТ «Барський 
машинобудівний 

завод») 

 

D44 
(ПрАТ «Куп’янський 

машинобудівний 
завод») 

*Примітка. I зона (стан рівня «вище від середнього») – квадранти А11, А12 , B21, B22; 

II зона (стан рівня «помірний») – квадранти С31,  С32 , А13, B23; 

III зона (стан рівня «задовільний») – квадранти D41, D42 , C33, А14, B24; 

IV зона (стан рівня «низький») – квадранти D43,  D44 , С34. 
 

У роботі зазначено, що пошук і впровадження управлінських заходів щодо 

покращення політики управління інноваційним забезпеченням стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств дає можливість суб'єктам господарювання в 

умовах нової економіки здійснювати адаптивно-цільове фінансово-економічне 

управління стосовно забезпечення стабільного і поступально-інтенсифікованого 

розвитку підприємств, оперативно реагувати на зміни ринкового середовища, 

визначати негативні коливання показників, що впливають на ліквідність і 
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фінансову рівновагу, заходи для забезпечення підвищення ефективності 

фінансово-господарської діяльності підприємств.  
У дисертації обґрунтовано, що система формування інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку машинобудівного підприємства характеризується 

взаємозалежністю та неперервною взаємодією складових підсистем, а мета полягає 

у забезпеченні оптимально-реноваційних умов інноваційно-стійкого формування, 

використання, оптимізації структури стратегічно-інвестиційних ресурсів у процесі 

адаптації діяльності для максимізації прибутку в тактичному й стратегічному 

періодах.  

Головна спрямованість формування інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств полягає в оптимізації використання їх 

інноваційно-домінантних ресурсів. Система управління фінансово-стратегічними 

ресурсами підприємств має реактивно-позитивний характер під час  раціонального 

використання наявних ресурсів і забезпечення активного системно-адаптивного 

пошуку фінансово-процесних можливостей подальшого стійкого розвитку 

підприємств, встановлення пропорцій між його складовими та забезпечення 

повноти і раціональності застосування системно-адаптивного підходу. 

Таким чином, на підставі узагальнення теоретико-методичних і науково-

практичних положень щодо інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств обґрунтовано необхідність розроблення нових 

методів й інструментів удосконалення структури та процесу прийняття 

управлінських рішень з урахуванням вимог нової економіки та в умовах 

актуалізації інноваційних змін.  
 

ВИСНОВКИ 
 

Одержані у дисертації результати в сукупності вирішують важливе науково-

практичне завдання – розроблення теоретичних і методичних підходів, практичних 

засад інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств. 

Основні висновки полягають у такому: 

1. Удосконалено понятійний апарат дослідження процесу інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку підприємств шляхом уточнення змісту таких 

понять, як «інновація», «розвиток», «стійкий розвиток». Це дало змогу визначити 

сутність поняття «інноваційне забезпечення стійкого розвитку підприємства», як  

системну дефініцію, що дозволяє виявляти  й встановлювати перманентні  

структурно-логічні взаємозв’язки з елементами понятійного апарату та 

визначається як процес ефективного продукування інноваційно-креативних  

рішень. 

2. Удосконалено класифікацію факторів впливу на рівень інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку підприємств, яка сприяє визначенню структурно-

функціональної взаємодії параметрів векторно-дифузного впливу на загальні 

результати рівня стійкості підприємства, що дозволяє поєднувати цілі, завдання, 

напрямки інноваційного забезпечення, визначаючи ступінь узгодження адаптивно-

стратегічних інтересів машинобудівних підприємств з інтересами оточуючого 

середовища; наявність на підприємствах інноваційної системи, яка спроможна 
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забезпечувати реалізацію інтересів, місії, завдань та збалансованості й 

комплексності фінансово-економічних інструментів. 

3. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств, який враховує системну діагностику й оцінку 

стійкого розвитку, що, в свою чергу, дозволяє своєчасно корегувати загальну 

управлінську діяльність відповідно до функціональної залежності загальних сфер 

діяльності підприємств, та визначати керовано-індикативні параметри ризикового 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, що максимально сприяє 

підвищенню ефективності інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств з метою збереження їх конкурентоспроможності 

упродовж довгострокового періоду та визначенню своєчасності стратегічно-

координаційної реакції на інноваційні зміни. 

4. Запропоновано науково-практичний підхід до визначення впливу цільових 

параметрів ризику на рівень інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств, який базується на використанні рефлексійної 

ідентифікації рівня ризику, що дозволяє підвищити ефективність управлінської 

діяльності при здійсненні змін для мінімізації збитків, спричинених впливом 

ризиків, що, в свою чергу, за допомогою цільових вхідних параметрів позитивно 

впливає на об’єкт управління, а також дає змогу забезпечити максимальну 

ефективність їх розвитку та сприяє своєчасності коригування й наближення 

машинобудівних підприємств до бажаної цільової прибутковості. 

5. Удосконалено концептуальні аспекти формування інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств, що відображають 

закономірності функціонування і стійкості розвитку підприємств  та спрямовані на 

застосування стратегічних пріоритетів ефективності впровадження інноваційного 

забезпечення, що, в свою чергу, дозволяє систематизувати конструктивні рішення 

відповідно до обраного вектора методів аналітичного забезпечення стійкого 

розвитку, коригувати структурно-предикативну системну дію ризикових факторів 

впливу на рівень інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних 

підприємств. 

6. Визначено, що для досягнення цільових значень окремих параметрів 

керованої підсистеми суб’єкти системи інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку впливають на об’єкт управління через застосування відповідної 

архітектоніки системи інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств як поліфункціональної  основи  розробки його 

механізму. Керуючий вплив визначається як вплив суб’єкта управління на об’єкт 

управління з метою зміни (збереження) його стану. Зворотній зв’язок відображає, 

головним чином, реакцію об’єкта управління на керуючий вплив його суб’єкта. 

Така складна система потребує наявності внутрішнього механізму координації, що 

забезпечується адаптивністю як функцією інтегрованого управління стійким 

розвитком машинобудівних підприємств. Зазначено, що теоретико-прикладним 

підґрунтям формування  архітектоніки є адаптовані до інноваційних норм 

забезпечення висновки, гіпотези та концепції загальної теорії управління 
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підприємствами, яка включає три основні напрямки: класичний, неокласичний та 

неоінституційний. 

7. Розроблено стратегію формування інноваційного забезпечення стійкого 

розвитку машинобудівних підприємств, яка включає складові управління 

вертикальної й горизонтальної єдності процесів стійкого розвитку, дозволяє 

враховувати вплив умов зовнішнього середовища на вибір оперативних і 

стратегічних цілей і засобів їх досягнення та відповідний вплив умов внутрішнього 

середовища на граничні фінансово-економічні можливості підприємств, що, в 

свою чергу, дає змогу визначити своєчасність стратегічно-можливої реакції на 

інноваційні зміни, які відбуваються під впливом ризикових факторів, і тенденцію 

векторної спрямованості рівня інноваційного забезпечення стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств. 
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АНОТАЦІЯ 

Секірож Я. В. Інноваційне забезпечення стійкого розвитку 

підприємств. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Українська інженерно-педагогічна академія 

Міністерства освіти і науки України, Харків, 2020. 

У роботі розвинуто понятійний апарат процесу інноваційного забезпечення 

стійкого розвитку підприємств та класифікацію факторів впливу на рівень 

інноваційного забезпечення стійкого розвитку підприємств; сформовано 

методичний інструментарій; систематизовано методи оцінки стійкого розвитку 

підприємств. 

Удосконалено науково-методичний підхід до оцінки стійкого розвитку 

машинобудівних підприємств; здійснено інтегральне оцінювання складових 

стійкого розвитку машинобудівних підприємств; розроблено науково-практичний 

підхід до визначення впливу цільових параметрів ризику на рівень інноваційного 

забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств. 

Запропоновано концептуальні аспекти, удосконалено архітектоніку 

інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств як 

поліфункціональної  основи  розробки його механізму; побудовано стратегію, в 

рамках якої розроблено оптимістичний, реалістичний та песимістичний сценарії 

стійкого розвитку машинобудівних підприємств. 

Ключові слова: інноваційне забезпечення, стійкий розвиток, 

машинобудівне підприємство, механізм, управлінські рішення,  архітектоніка, 

стратегія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Секирож Я. В. Инновационное обеспечение устойчивого развития 

предприятий. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 

экономической деятельности). – Украинская инженерно-педагогическая академия 

Министерства образования и науки Украины, Харьков, 2020. 

В работе представлен понятийный аппарат процесса инновационного 

обеспечения устойчивого развития предприятий и классификация факторов 

влияния на уровень инновационного обеспечения устойчивого развития 

предприятий; сформирован методический инструментарий; систематизированы 

методы оценки устойчивого развития предприятий. 

Усовершенствован научно-методический подход к оценке устойчивого 

развития машиностроительных предприятий; осуществлено интегральное 

оценивание составляющих устойчивого развития машиностроительных 

предприятий; разработан научно-практический подход к определению влияния 
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целевых параметров риска на уровень инновационного обеспечения устойчивого 

развития машиностроительных предприятий. 

Предложены концептуальные аспекты, усовершенствована архитектоника 

инновационного обеспечения устойчивого развития машиностроительных 

предприятий как полифункциональная основа разработки его механизма; 

построена стратегия, в рамках которой разработаны оптимистичный, 

реалистичный и пессимистичный сценарии устойчивого развития 

машиностроительных предприятий. 

Ключевые слова: инновационное обеспечение, устойчивое развитие, 

машиностроительное предприятие, механизм, управленческие решения, 

архитектоника, стратегия. 

 

ANNOTATION 

Sekirozh Ya. V. Innovative provision of sustainable development of 

enterprises. – On the rights of the manuscript. 

The thesis for the scientific degree of the Candidate in Economics in the specialty 

08.00.04 – economics and management of enterprises (by type of economic activity). – 

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kharkiv, 2020.   

The thesis is devoted to the scientific substantiation of theoretical and methodical 

regulations and to the development of practical recommendations for innovative provision 

of sustainable development of enterprises. 

Within the framework of theoretical bases of innovative provision of sustainable 

development of the enterprise, the conceptual construct of process research of innovative 

provision of sustainable development of the enterprise has been improved; methodical 

tools have been formed, including the classification of factors influencing the level of 

innovative provision for sustainable development of the enterprise; methods of assessment 

of sustainable development of the enterprise have been systematized.  

In the thesis the conceptual construct of research process of innovative provision of 

sustainable development of the enterprise has been formed, which, as opposed to the 

existing ones, is based on construction of structural and logical interrelation and definition 

of interdependent influence of semantic character of basic definitions of research, such as: 

“innovation”, “development”, “sustainable development”, which enable to clarify the 

meaning of the concept of “innovative provision of sustainable development of the 

enterprise”. 

The author has improved the classification of factors influencing the level of 

innovative provision of sustainable development of the enterprise. The methodological 

tools of innovative provision of sustainable development of the enterprise have been 

developed in the thesis. It has been established that during the analysis and assessment of 

sustainable development of the enterprise, various techniques, methods and models have 

been used, the multispectral application of which depends on tactical and strategic 

objectives of the analysis. 

Within the framework of a complex analytical basis for the assessment of 

sustainable development of machine-building enterprises as the objective basis for the 
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formation of innovative provision, the scientific and methodological approach to the 

assessment of sustainable development of machine-building enterprises has been 

improved; the integrated assessment of the components of sustainable development of 

machine-building enterprises has been done; the scientific and practical approach to 

determining the impact of target risk parameters on the level of innovative provision for 

sustainable development of machine-building enterprises has been developed. 

The thesis has improved the scientific and methodological approach to the 

assessment of sustainable development of machine-building enterprises, which, as opposed 

to existing ones, is based on the results of the comprehensive integrated assessment of 

sustainable development components (financial and economic, managerial and personnel, 

operating, investment and marketing) and relevant indicators for analysis, which allows 

using the scaling of integrated indicators to build a two-dimensional matrix of state levels 

(correlation of the level of stability and innovation) of development and correlation and 

regression models of cluster distribution of activity of machine-building enterprises. 

The thesis assumes the scientific and practical approach to determining the impact 

of target risk parameters on the level of innovative provision of sustainable development 

of machine-building enterprises, which is a sequence of actions taken by the enterprise to 

minimize investments in debts receivables to increase sustainable development and 

maintain sustainable positions in strategic periods functioning. 

Within the framework of improvement of methodical bases of innovative provision 

of sustainable development of machine-building enterprises conceptual aspects of 

formation of innovative provision of sustainable development of machine-building 

enterprises have been suggested; the architectonics of innovative provision of sustainable 

development of machine-building enterprises as a multifunctional basis for the 

development of its mechanism has been improved; the strategy of formation of innovative 

provision of sustainable development of the machine-building enterprises has been 

formed; a two-dimensional matrix of states of the level of innovative provision of 

sustainable development of machine-building enterprises has been provided. 

The thesis assumes conceptual aspects of the formation of innovative provision of 

sustainable development of machine-building enterprises, which, as opposed to the 

existing ones, are based on the integrity and unity of a set of interconnected structural 

elements of innovative provision of sustainable development. 

The strategy of formation of innovative provision of sustainable development of 

machine-building enterprises has been given. It has been determined that the efficiency of 

the developed strategy is characterized by the degree of achievement of objectives of 

mitigation, localization or positive use of the crisis situation in comparison with the 

resources spent on it.  

On the basis of generalization of theoretical and methodical regulations and 

scientific and practical regulations on innovative provision of sustainable development of 

machine-building enterprises the need to develop new methods and tools to improve the 

structure and process of management decisions taking into account the requirements of the 

new economy, has been substantiated. 

Key words: innovative provision, sustainable development, machine-building 

enterprise, mechanism, management decisions, architectonics, strategy.
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