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ложен стратегический подход к описанию последовательности управления инновационным развитием и 
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mana gement of avian enterprises. The subject of the research in the article is the organizational and economic 
mechanism for managing the innovative development of aviation enterprises. The goal is to substantiate the theoret-
ical and methodological support for managing the innovative development of an airline. The article proposes a stra-
tegic approach to describing the sequence of management of innovative development and structuring of factors that 
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Постановка проблеми. динамізм розвитку інформа-
ційних технологій, нарощування теоретико-методологіч-
ної бази, поява нових техніко-технологічних та матері-
ально-технічних засобів досягнення цілей забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства та ефективності 
його діяльності потребують постійного моніторингу 
інновацій, а стратегічне управління їх упровадженням – 
частиною економічної політики підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
теорія управління інноваційний розвитком підпри-
ємства в сучасних наукових дослідженнях наведена 
досить широко. зокрема, наукові публікації о.і. амоші 
[1], М.Є. рогози та к.Ю. вергал [2], с.М. ілляшенко 
[3], р.а. Фархітдинова [4] та ін. розкривають основи 
управління інноваційною діяльністю (методологію, 
понятійний апарат, основи оцінювання та розвитку).

інноваційний розвиток авіаційних підприємств 
досліджено у працях о.в. ареф’євої та і.М. капарулі-
ної [5], Ю.Ф. кулаєва [6], о.М. вовк [7], с.т. Пілецької 
[8], які розкривають галузеві особливості, фактори та 
умови розроблення і впровадження інновацій, описують 

процеси та системи розвитку авіаційних підприємств. 
Проте в зазначених дослідженнях не розкрито повною 
мірою стратегічне управління інноваційним розвитком 
авіапідприємств, етапи реалізації стратегічних цілей 
використання інноваційних технологій у процесах роз-
витку підприємства, елементи організаційно-економіч-
ного механізму управління інноваційним розвитком під-
приємств авіаційного сектору транспортної галузі.

Формулювання цілей статті. Мето дослідження 
є обґрунтування та побудова організаційно-економіч-
ного механізму управління інноваційним розвитком 
авіапідприємства.

Виклад основного матеріалу. описане та теоретично 
обґрунтоване у ХХ столітті й. Шумпетером поняття інно-
ваційного розвитку як чинника економічного зростання є 
основою для подальшого розвитку наукових досліджень 
та трактувань, оскільки розглядається зазначеним авто-
ром як основна умова стійкості та конкурентоспромож-
ності розвитку економічної системи [9]. узагальнюючи 
праці [2; 3; 10], можемо відмітити такі підходи до тракту-
вання поняття «інноваційний розвиток»:



124

Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»

1) з позиції макроекономічної теорії: процес роз-
витку науки, техніки, знань, що впливає на структурні 
зміни в національній економіці для зростання обсягів 
суспільного виробництва, підвищення якості суспіль-
ного продукту, зміцнення національної конкуренто-
спроможності та прискорення соціального прогресу у 
суспільстві; пошук шляхів досягнення цілей в інших 
сферах людської діяльності.

2) з погляду ефективності реалізації потенціалу під-
приємства: реалізація наявних та прихованих ресурс-
них можливостей підприємства для пошуку і застосу-
вання нових методів та інструментів досягнення цілей 
розвитку.

3) як процес систематичних реалізацій нововве-
день: цілеспрямований та неперервний процес пошуку, 
оцінки, підготовки та реалізації інновацій, що дають 
змогу підвищити ефективність діяльності підприємства.

на підприємствах авіаційного сектору транспорт-
ної галузі інноваційний розвиток як складник процесу 
управління змінами та нарощуванням конкурентоспро-
можності має певні цілеспрямовані особливості, а саме:

– спрямованість нарощування інноваційного потен-
ціалу на економічні, соціальні, технологічні цілі, 
реалізація яких здійснюється з урахуванням глобалі-
зації, логістизації та со-конкурентної взаємодії між 
авіапідприємствами;

– має поширюватися на всі сфери діяльності авіа-
підприємства, що забезпечується рівномірним впро-
вадженням інновацій і у технології конструювання, 
виробництва, ремонту авіаційної техніки, і у процеси 
надання авіаційних та суміжних послуг;

– спрямовується на створення конкурентоспромож-
них повітряних суден і комплектуючих, аеропортових, 
навігаційних та авіатранспортних послуг, які б задо-
вольняли потреби споживачів;

– впровадження інновацій пов’язано з довготрива-
лими і дорогими інвестиційними проектами, а тому 
реалізація стратегій інноваційного розвитку має бути 
економічно обґрунтованою, враховувати умови техно-
логічного розвитку, умови авіаційної безпеки та між-
народних сертифікатів.

відповідно до описаних особливостей інновацій-
ного розвитку конкретизуємо умови реалізації іннова-
ційних стратегій на окремих видах авіапідприємства та 
в окремих сферах їхньої діяльності (табл. 1). залежно 
від сфери впровадження розрізняють об’єктами інно-
ваційного впливу техніко-технологічні, матеріально-
технічні засоби, цифрові технології, кадрові та фінан-
сові ресурси, організаційну структуру та систему 
маркетингу. описані фактори визначають умови та 
спрямованість розроблення інноваційних стратегій. 
наприклад, на авіаційних заводах близько 95% іннова-
цій мають техніко-технологічний характер і пов’язані з 
проектуванням нових видів авіаційної техніки та комп-
лектуючих, оновленням виробничих засобів та впрова-
дженням енергоефективних технологій. 

При тому, що всі авіаційно-виробничі підприємства 
є державною власністю, основним джерелом інвесту-
вання в інноваційний розвиток залишаються власні 
фінансові ресурси. такі тенденції в довгостроковій 
перспективі призведуть до зниження обсягів впрова-
дження інноваційних проектів, оскільки не відбува-
ються зміни в системах управління, авіапідприємства 
не можуть фінансувати стратегії адаптації та створення 

стійких конкурентних переваг за рахунок накопиче-
ного прибутку чи амортизації. для збереження стра-
тегічного характеру й обґрунтування довгострокових 
перспектив інноваційного розвитку авіапідприємствам 
необхідно застосовувати організаційно-економічний 
механізм, що за взаємоузгодженості етапів процесу 
і впливів складників дають змогу формалізувати та 
здійснювати управління розробленням і реалізацією 
інновацій. (рис. 1). за структурною будовою органі-
заційно-економічний механізм управління інновацій-
ним розвитком авіапідприємства може бути описаний 
як послідовність етапів, що у своїй сукупності утво-
рюють комплексну систему функціональних зв’язків 
між об’єктами, суб’єктами, підсистемами, методами 
та іншими складниками процесу розроблення та реа-
лізації інноваційних стратегій та досягнення цілей 
підвищення ефективності модернізації й оновлення. 
спрямованість управління в описаному організаційно-
економічному механізмі управління інноваційним роз-
витком проходить цикл розроблення інноваційної про-
дукції або послуги. 

на першому етапі відбувається визначення цілей 
інноваційної діяльності підприємства на основі ана-
лізу поточних та перспективних планів його діяльності 
та розвитку. Цілі інноваційного розвитку формуються 
під впливом факторів, спрямованості та появи нових 
технологій. При цьому визначають характер майбут-
ніх інновацій принципи та загальна стратегія розвитку 
авіапідприємства. 

на другому етапі проводиться аналіз зовнішнього 
впливу факторів та оцінюються фактичні ресурси та орга-
нізаційні можливості здійснення інноваційної діяльності. 

Метою третього етапу є виявлення прийнятних 
інструментів формування інноваційних стратегій, оці-
нювання ефективності, взаємоузгодженості майбутніх 
інноваційних продуктів. далі проектується система 
управління інноваційними стратегіями розвитку, місце 
й умови застосування тих чи інших функцій. 

виходячи з проведеного аналізу, на четвертому 
етапі формується множина альтернативних інновацій-
них стратегій та здійснюється вибір оптимальної з них. 
обґрунтовані стратегії та проекти інноваційного роз-
витку в підсистемі прийняття рішень проходять процес 
валідації, оцінювання ефективності та розроблення 
проектної документації. 

П’ятий етап полягає у пошуку ресурсних можливос-
тей для реалізації обраної інноваційної стратегії. крім 
пошуку власних ресурсних джерел, авіапідприємство 
має обґрунтувати та презентувати інноваційні проекти 
для залучення зовнішніх джерел фінансування. 

на наступному етапі відбувається формування 
комплексу заходів для реалізації стратегії чи проекту, 
обраної на попередньому етапі, а також вибір інстру-
ментарію реалізації інноваційних заходів, визначення 
оптимізації структури ресурсних джерел, побудова 
графіків виконання робіт, презентування потенційним 
інвесторам тощо.

далі йде етап втілення вибраної стратегії в життя, 
тобто практична реалізація інноваційних заходів, що 
включає контроль за їх виконанням та підведення під-
сумків. Якщо стратегічні цілі не досягнуті, керівникові 
варто визначити основне коло проблем підприємства, 
«слабких сторін» та розробити можливі варіанти їх 
вирішення з метою мінімізації негативних наслідків 
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таблиця 1
цілеспрямованість інноваційного розвитку авіапідприємств

цілі або форми впровадження інновацій

Види 
авіапідприємств

Авіакомпанії Аеропорти

Авіабудівні 
та авіаційно-

ремонтні заводи, 
конструкторські 

бюро

Аеронавігаційне 
підприємствоСфера 

впровадження 
інновацій

техніко-технологічне 
забезпечення 

– оновлення парку 
повітряних суден,
– засоби безпеки,
– техніка з 
обслуговування 
повітряних суден,
– навігаційні системи 
на повітряному судні,
– засоби комунікації

– системи управління 
рухом по території,
– техніка для 
заправки, обробки 
повітряних суден,
– навігаційні системи 
аеропорту,
– оновлення 
терміналів та 
технічного 
забезпечення 
обслуговування

– розроблення та 
комерціалізація 
нових видів 
авіаційної техніки та 
комплектуючих,
– оновлення 
виробничих засобів,
– міжнародна 
стандартизація 
техніки

– оновлення 
аеронавігаційного 
обладнання,
– міжнародна 
сертифікація засобів 
зв’язку та навігації

Цифрові технології

– системи захисту 
інформації,
– системи 
документообігу та 
обліку,
– системи 
обслуговування 
пасажирів та багажу

– системи обробки 
інформації про 
пасажирів,
– системи захисту 
інформації,
– системи 
терористичного 
контролю і безпеки,
– системи 
документообігу та 
обліку,
– системи 
обслуговування 
пасажирів та багажу

– застосування 
технологій 
інтелектуального 
та інформаційного 
захисту,
– комерціалізація 
нових видів техніки 
та технологій,
– системи 
документообігу та 
обліку

– використання 
сертифікованих, 
найсучасніших 
інформаційних 
технологій навігації,
– інформаційний та 
цифровий захист,
– системи 
документообігу та 
обліку

Матеріально-технічне 
забезпечення

– логістичні системи управління матеріальними потоками, 
– технології постачання ресурсів, логістизація потоків,
– енергозберігання та енергоефективність

система управління
– інноваційні методи управління, 
– гнучкість організаційної структури, 
– стратегічний аналіз та моніторинг можливостей

управління 
персоналом

– системи відбору персоналу,
– нарощування кадрового потенціалу,
– корпоративне управління і кадрова безпека

Маркетинг 

– аналіз ринку 
перевезень,
– розробка 
конкурентних переваг,
–партнерсько-
конкурентні 
відносини

– розроблення 
конкурентних переваг,
–партнерсько-
конкурентні 
відносини,
– розвиток 
неавіаційних послуг

– аналіз ринку 
виробництва 
авіаційної продукції 
та надання ремонтних 
послуг,
– розроблення 
конкурентних переваг,
– міжнародні 
відносини

– аналіз ринку 
перевезень,
– розроблення 
конкурентних переваг,
– партнерсько-
конкурентні 
відносини

Фінанси

– технології і системи 
оптимізації ресурсів,
– технології обліку та 
планування витрат і 
доходів,
– управління 
інвестиціями

– технології і системи 
оптимізації ресурсів,
– технології обліку та 
планування витрат і 
доходів,
– управління 
інвестиціями

– технології і системи 
оптимізації ресурсів,
– технології обліку та 
планування витрат і 
доходів,
– управління 
інвестиціями

– технології і системи 
оптимізації ресурсів,
– технології обліку та 
планування витрат і 
доходів,
– управління 
інвестиціями

Джерело: описано авторами
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ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ:
міжнародні організації, 
науково-дослідні та венчурні 
компанії, державні органи, 
споживачі, постачальники,
конкуренти.

ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: 
ресурси, економічні та техніко-
технологічні умови, 
асортимент  продукції чи 
послуг, організаційна 
структура.2

ОБ’ЄКТ
Інноваційна діяльність 

авіапідприємства 

Напрями і цілі,
Принципи,
Фактори 

1

СУБ’ЄКТ:
система 
управління
інноваційним 
розвитком 
авіапідприємства 

3
ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ:
Планування, Аналіз і контроль, 

Оцінювання, Мотивація, Координація

4
ПІДСИСТЕМА 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ4

ПІДСИСТЕМА 
РЕСУРСНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5
ПІДСИСТЕМА ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІННОВАЦІЙ:

Економічні методи, техніко-технологічні 
методи, організаційно-управлінські методи, 
соціально-правові методи.

6

7
ЕФЕКТИ:

- зростання 
прибутковості,
- створення стійких 
конкурентних переваг,
- нарощування 
ефективності 
використання ресурсів,
- зниження 
ресурсомісткості.

8
НАРОЩУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ

 
ЕФЕКТИНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
АВІАПІДПРИЄМСТВА 

І
Н
Н
О
В
А
Ц
І
Й
Н
И
Й

Р
О
З
В
И
Т
О
К

на рис.: 1 – вплив суб’єкта на об’єкт та визначення цілей; 2 – факторний вплив середовища, аналіз існуючих інновацій, 3 
– вплив характеристик об’єкта на підсистеми управління інноваційним розвитком та прийняття рішень; 4 – обгрунтування 
інноваціних стратегій та оцінюванння їх ефктивності для прийняття рішень; 5 – управління реалізацією напрямів, функцій, 
принципів під час формування ресурсного забезпечення, оцінка та оптимізація ресурсів; 6 – процес визначення методів управ-
ління інноваційними проектами, ефективністю та джерелами їх фінансування, 7 – отримання ефектів від реалізації механізму; 
8 – зростання ефективності, прибутковості та рівня капіталізації внаслідок реалізації інноваційних проектів.

Рис. 1. Схема організаційно-економічного механізму управління  
інноваційним розвитком авіапідприємства

Джерело: розроблено авторами

відхилень від вибраної мети, а також розробити нові 
стратегічні цілі або переглянути та уточнити наявні, 
враховуючи ситуацію, що склалася. Підведення під-
сумків має обов’язково включати етап оцінювання 
результатів інноваційної діяльності та визначення 
їхньої ефективності. за правильного обґрунтування 
напрямів, інструментів та прогнозування ефектів авіа-
підприємство на сьомому етапі управління інновацій-
ним розвитком отримує перші економічні ефекти, що 
стають основою для формування й нарощування інно-
ваційного потенціалу. 

заключний етап управління інноваційним розви-
тком відображає ефективність реалізації інноваційних 
проектів та стратегій. 

Побудова організаційно-економічного механізму 
управління інноваційним розвитком авіапідприємств 
створює необхідні передумови підвищення ефектив-
ності реалізації інноваційних проектів та забезпечення 

стійкості у конкурентоспроможності в умовах зрос-
тання конкуренції на ринку авіаційних послуг та під-
вищення рівня глобалізації світового ринку авіаційної 
техніки. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
описаний авторами організаційно-економічний меха-
нізм управління інноваційним розвитком авіапідпри-
ємств дає змогу проектувати довгострокові стратегії, 
що мають бути спрямовані на підвищення ефектив-
ності реалізації інноваційних проектів та забезпечення 
стійкості у конкурентоспроможності в умовах зрос-
тання конкуренції на ринку авіаційних послуг та під-
вищення рівня глобалізації світового ринку авіаційної 
техніки. Подальші дослідження авторами спрямову-
ються на обґрунтування комплексу інноваційний стра-
тегій для окремих видів авіапідприємства та пошук 
ефективних інструментів їх реалізації в умовах цифро-
вої економіки.
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