
УДК 330.34 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВА 

С. Т.  Пілецька, д. е. н., доцент, ДВНЗ «Національний авіаційний університет», 
samirapiletskaya@mail.ru 
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Постановка проблеми. Стан еконо-
мічних систем розвинутих країн світу дово-
дить, що інноваційні процеси відіграють ви-
рішальну роль у їх економічному зростанні. 
Відповідно, основні акценти ставляться на 
необхідності прискореного інноваційного 
розвитку, переходу до такої стратегії роз-
витку, що базується на наукових досягнен-
нях та «ноу-хау». В таких умовах забезпе-
чення інноваційної активності авіапідпри-
ємств має пріоритетне значення, оскільки 
сучасні технології виступають підґрунтям 
підвищення якості продукції підприємства, 
що сприяє забезпеченню конкурентоспро-
можності на міжнародному ринку.  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Поняття інноваційної активності роз-
глядається в працях як зарубіжних, так і віт-
чизняних авторів. 

У визначенні Кучерова А. В. іннова-
ційна активність передбачає, що нововве-
дення – це те, що пропонується персоналу 
як готове управлінське рішення [1]. Слід за-
значити, що таке трактування звужує понят-
тя інноваційної активності, оскільки це не 
тільки здатність сприймати персоналом під-
приємства готове управлінське рішення, а і 
можливість розробляти та реалізовувати 

власні інновації на основі розробленої стра-
тегії.  

Тичинський О. В. визначає інноваційну 
активність як дії, які спрямовані тільки на 
володіння інноваціями та нововведеннями 
[2]. Однак  при цьому автор не розглядає, 
що сприяє їх появі, яким чином можна роз-
вивати інноваційну активність підприємства 
і чи сприяє прийнята стратегія її активізації.  

Згідно з трактуванням Гуніна В. Н. ін-
новаційна активність являє собою комплекс-
ну категорію, яка відображає здатність мо-
білізувати потенціал необхідної якості і   
кількості [3]. Але автором не було деталізо-
вано, який саме потенціал (корпоративний, 
фінансовий, інноваційний тощо) підприєм-
ство повинно мобілізувати. В умовах роз-
гортання кризових процесів в економіці 
України виникає необхідність використання 
підприємствами системного, процесного та 
комплексного підходу до активізації іннова-
ційної діяльності на основі реалізації відпо-
відної стратегії, а саме: стратегії забезпе-
чення інноваційної активності авіапідпри-
ємств.  

Автор Чорнова А. С. під інноваційною 
активністю підприємства розуміє комплекс-
ну характеристику його інноваційної діяль-
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ності, що включає сприйнятливість до нова-
цій, засновану на компетенції в питаннях 
прогресу в цьому виді діяльності, міру ін-
тенсивності дій  по трансформації новації і 
їх своєчасність, здатність мобілізувати по-
тенціал необхідної кількості й якості, у тому 
числі, його приховані сторони, здатність за-
безпечити обґрунтованість застосованих ме-
тодів, раціональність технології інновацій-
ного процесу за складом і послідовністю 
операцій [4]. При цьому автор не розкриває, 
яким чином буде забезпечуватися іннова-
ційна активність підприємства. 

Заслуговує на увагу підхід Тарасенко  
І. О., який визначає інноваційну активність 
суб’єкта господарювання як спрямованість 
на реалізацію стратегічних цілей розвитку в 
умовах ринкової конкуренції з метою забез-
печення стійкості функціонування підпри-
ємства та його успішності у довгостроковій 
перспективі [5]. Тобто зазначається, що ін-
новаційна активність підприємства визнача-
ється його стратегічними цілями розвитку в 
умовах ринкової конкуренції та інновацій-
ним потенціалом. Але недостатньо приділя-
ється уваги особливостям реалізації іннова-
ційної стратегії підприємства. 

Таким чином, розглядаючи сутність 
інноваційної діяльності підприємства та 
шляхи її забезпечення, науковці не охоплю-
ють весь спектр питань, що стосуються її 
забезпечення на конкретному підприємстві.  

Формулювання мети статті. Метою 
цієї роботи є розкриття особливостей реалі-
зації стратегії забезпечення інноваційної ак-
тивності авіапідприємства та розробка від-
повідного організаційно-економічного ме-
ханізму. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. На фінансовий стан авіапідпри-
ємств, що проводять активну інноваційну 
політику, впливає:  

– зниження власного капіталу, що при-
зводить до виникнення дефіциту джерел 
формування запасів та оборотних коштів 
підприємства;  

– неефективна цінова політика; збіль-
шення дебіторської заборгованості внаслі-
док порушення розрахунково-платіжної   
дисципліни;  

– збільшення операційного та фінансо-
вого циклів авіапідприємств, внаслідок зни-

ження обіговості оборотних активів;  
– нераціональна структура оборотних 

активів підприємств, зокрема виникнення 
наднормативних запасів сировини, матеріа-
лів, готової інноваційної продукції, великої 
питомої ваги незавершеного виробництва, 
дефіциту грошової готівки;  

– залежність підприємств від залуче-
них коштів, які спрямовані на інноваційну 
діяльність;  

– нераціональна структура товарообігу, 
що впливає на зниження прибутковості та 
рентабельності діяльності інноваційно-
активних підприємств. 

Інноваційна активність авіапідпри-
ємств спрямована на створення нововве-
день, які будуть визнані унікальними, доз-
волять використовувати новітні технології, 
забезпечувати нову організаційно-техно-
логічну структуру виробництва, сприяти під-
вищенню якості і конкурентоспроможності 
продукції, що виробляється і розширенню 
ринків збуту. 

Слід відмітити, що формування самої 
стратегічної програми інноваційного роз-
витку  підприємства є більш легким  завдан-
ням, ніж її практична реалізація. Тому необ-
хідно приділяти особливу увагу процесу ре-
алізації стратегії забезпечення інноваційної 
активності авіапідприємств в системі стра-
тегічного процесу. 

Стратегія забезпечення інноваційної 
активності авіапідприємств являє собою 
план довгострокових високоризикових за-
ходів, які направлено на оптимізацію гро-
шових потоків, з метою забезпечення прис-
кореного зростання доданої вартості в про-
цесі реалізації інвестиційних проектів в 
умовах впливу зовнішнього середовища. В 
процесі реалізації інноваційної стратегії від-
бувається створення нової технології, ви-
пуск інноваційної продукції, підвищення її 
якості та конкурентоспроможності, розши-
рення ринків збуту та потребує великих ка-
пітальних вкладень. 

Стратегія забезпечення інноваційної 
активності авіапідприємств характеризуєть-
ся тим, що: являє собою план довгостроко-
вих та ризикованих заходів; є функціональ-
ною стратегією; спрямована на формування, 
розподіл та використання грошових коштів 
з метою здійснення інновацій; забезпечує 
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оптимізацію грошових потоків продовж 
всього життєвого циклу авіапідприємства з 
метою зростання його вартості; забезпечує 
інноваційну привабливість інноваційних 
проектів в умовах мінливості зовнішнього 
середовища; враховує вірогідні варіанти  
розвитку зовнішніх чинників і мінімізацію 
ризику у наслідок їх негативного впливу на 
інноваційну діяльність авіапідприємств; за-
безпечує високий прибуток і рентабельність 
господарської діяльності і конкурентоспро-
можність інновацій, а також досягнення по-
рівняльних фінансових переваг організації. 

Відмітимо, що в сучасних умовах спо-
стерігається певний дефіцит коштів, що 
спрямовуються на фінансування інновацій-
ної діяльності авіапідприємств, отже форму-
вання стратегії забезпечення інноваційної 
активності є пріоритетним. 

Метою стратегії забезпечення іннова-
ційної активності є формування відповідно-
го обсягу фінансових ресурсів для забезпе-
чення прискореного зростання вартості авіа-
підприємства, максимізації ефективності 
функціонування в умовах допустимого рівня 
фінансових ризиків, отриманих при реаліза-
ції інновацій в умовах змінного зовнішнього 
середовища. 

Основними задачами стратегії забезпе-
чення інноваційної активності є:  

– виявлення тенденцій зовнішнього се-
редовища, вплив якого обумовлюється полі-
тико-інституціональним, економічним, нау-
ково-технологічним, соціально-демогра-
фічним середовищем;  

– діагностика фінансового стану інно-
ваційно-активного підприємства на основі 
оцінки його економічної стійкості;  

– вибір напрямів інноваційній діяль-
ності підприємства; 

– збільшення і максимізація вартості
авіапідприємства в результаті постійного 
реінвестування чистого прибутку для реалі-
зації інноваційної діяльності;  

– забезпечення оптимального рівня ри-
зику при запланованому рівні прибутковості 
діяльності авіапідприємства;  

– оптимізація майна підприємства, йо-
го необоротних і оборотних активів з ураху-
ванням особливостей реалізації інноваційної 
діяльності;  

– оптимізація інвестицій і фінансових

ресурсів для інноваційного розвитку вироб-
ництва підприємства;  

– оптимізація фінансових потоків ді-
яльності у розрізі особливостей їх класифі-
кації за: методом розподілення у часі; мас-
штабами обслуговування господарського 
процесу; стабільністю формування у періо-
ді; вірогідністю відвернення коштів для фі-
нансування втрат від впливу кризових про-
цесів та ін.;  

– досягнення оптимального фінансово-
го результату інноваційної діяльності (при-
бутку і рентабельності), який характеризує 
раціональне і ефективне використання фі-
нансових ресурсів авіапідприємства;  

– прогнозування і оптимізація розподі-
лу прибутку, отриманого в процесі реаліза-
ції інноваційних проектів на авіапідприєм-
ствах;  

- оптимізація цінової політики стосов-
но інноваційної продукції з урахуванням 
впливу на фінансові результати;  

- прогноз наслідків ухвалення управ-
лінських рішень. 

Успішна реалізація стратегії забезпе-
чення інноваційної активності авіапідпри-
ємства значною мірою залежить від ефек-
тивності використання його потенційних 
інноваційних можливостей, які можна ви-
явити при проведенні стратегічного аналізу. 

Стратегія забезпечення інноваційної 
активності підприємства, що сформована з 
урахуванням галузевих особливостей авіа-
підприємств, повинна сприяти виявленню 
необхідності змін, прогнозуванню майбут-
ніх змін в результаті реалізації інновацій; 
застосуванню в ході змін оптимальних ін-
струментів і методів. Крім того, стратегія 
повинна сприяти підвищенню конкуренто-
спроможності авіапідприємства в результаті 
ефективного управління фінансовими пото-
ками. 

Основними джерелами фінансування 
діяльності підприємств виступають [6]: 

– власні джерела фінансування: статут-
ний фонд; переоцінка необоротних активів; 
додатковий і резервний капітал; нерозподі-
лений прибуток, державне фінансування; 

– позикові засоби: кредити банків, по-
зики, комерційний кредит, лізинг, кредитор-
ська заборгованість, бюджетне асигнування, 
що виділяється на платній основі. 
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У зарубіжній практиці разом з прямим 
фінансуванням інновацій застосовується 
механізм податкового регулювання іннова-
ційної діяльності, основними напрямами 
якого є: 

– надання відстрочення податкових ві-
драхувань в частині витрат з прибутку, 
отриманого від здійснення інноваційних 
проектів; 

– можливість звільнення від сплати по-
датку на прибуток протягом декількох ро-
ків; 

– використання зниженої ставки подат-
ку на прибуток у разі оплати НІОКР сторон-
ніх компаній, або якщо здійснювалися су-
місні розробки; 

– понижена ставка податку на прибу-
ток, що утворюється в результаті застосу-
вання інтелектуальної власності, зокрема 
ліцензій, патентів і ноу-хау; 

– послаблення в частині сплати подат-
ку на прибуток організаціям при виробниц-
тві і передачі устаткування науково-
дослідним інститутам і вищим учбовим за-
кладам; 

– зниження прибутку оподаткування,
що отримується інноваційно-активними   
підприємствами, на величину внесків, що 
перераховуються добродійним організаціям 
[7]. 

Також, поширеним у зарубіжній прак-
тиці фінансовим інструментом, який спря-
мований на здійснення інноваційної діяль-
ності виступають отримані від різних ком-
паній державні контракти на проведення 
НІОКР. Але в Україні основним недоліком 
державного інвестування інновацій є підви-
щений бюрократизм процедур прийняття 
рішень щодо фінансування. Тому, разом з 
державним фінансуванням, все більше зрос-
тає роль фінансування інновацій за рахунок 
венчурного капіталу, або, інвесторів, гото-
вих ризикувати ради отримання високого 
прибутку. При цьому венчурні інвестиції 
вкладаються в основному в підприємства 
малого і середнього бізнесу, які здатні ефек-
тивніше реалізувати капіталовкладення в 
інновації в порівнянні з крупними фірмами. 

Представляється система показників, 
що реалізовують функцію контролю і аналі-
зу в системі стратегії забезпечення іннова-
ційної активності авіапідприємства: 

1) показники, що характеризують зов-
нішнє середовище реалізації стратегії: част-
ка ринку підприємства по обхвату іннова-
ційною продукцією; ступінь диверсифікації 
діяльності підприємства; виявлення стадії 
життєвого циклу інноваційної продукції; 
показники економічної стійкості галузі, до 
якої належить підприємство; ступінь дер-
жавної участі у фінансуванні інноваційної 
активності підприємства; аналіз умов залу-
чення фінансових ресурсів з фінансових       
ринків; аналіз динаміки галузевих зрушень в 
структурі промисловості в регіоні і в порів-
нянні з галузями по Україні, по промисло-
вості в цілому; дослідження рівня інфляцій-
ної стійкості цін на продукцію підприєм-
ства; аналіз інституціонального середовища 
в галузі; 

2) показники, що характеризують фі-
нансовий потенціал підприємства: аналіз 
динаміки обсягів промислової інноваційної 
продукції; аналіз показників ефективності 
виробничої діяльності; аналіз показників, 
що характеризують фінансовий стан: ліквід-
ність і платоспроможність; фінансова стій-
кість; ділова активність; показники оптимі-
зації фінансового циклу підприємства і гро-
шових потоків; аналіз фінансових ризиків 
здійснення інноваційної діяльності підпри-
ємства; 

3) показники, що характеризують інно-
ваційну активність підприємства: витрати на 
технологічні інновації: по видах інновацій-
ної діяльності по джерелах фінансування; 
обсяги продажів інноваційної продукції; пи-
тома вага інноваційної продукції в загаль-
ному обсязі продажів; чисельність праців-
ників, що виконують наукові дослідження і 
розробки на підприємстві; якість продукції 
(частка браку, число повернення); показни-
ки ефективності впровадження інноваційної 
продукції (NPV, PI, IRR, DPP, MIRR). 

Стратегія забезпечення інноваційної 
активності авіапідприємства спрямована на 
забезпечення економічної стійкості, високої 
ефективності інноваційної діяльності під-
приємства через створення умов при-
скореного зростання вартості підприємства з 
урахуванням етапу життєвого циклу в умо-
вах змінного зовнішнього середовища. 

Процес реалізації стратегії забезпечен-
ня інноваційної активності авіапідприємства 
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здійснюється за наступними етапами.  
Етап 1. Забезпечення стратегічних ці-

лей фінансової діяльності авіапідприємства. 
Даний етап припускає реалізацію сукупності 
стратегічних перетворень, які спрямовані на 
зміну всіх основних елементів управління 
фінансовою діяльністю до того ступеня, 
який буде сприяти реалізації розробленої 
стратегії. 

Стратегічні перетворення фінансової 
діяльності авіапідприємств повинні залежа-
ти від: цілей інноваційної стратегії і фінан-
сових відносин з партнерами, можливості 
формування інформаційної бази ухвалення 
управлінських фінансових рішень; ступеня 
розвитку організаційної культури фінансо-
вих  менеджерів і інших внутрішніх  факто-
рів. 

Етап 2. Стратегічна діагностика дина-
міки зовнішнього і внутрішнього середови-
ща функціонування авіапідприємств на 
кожній фазі реалізації стратегії з урахуван-
ням їх життєвого циклу.  

Стратегічна діагностика дозволяє про-
вести корегування ухвалених стратегічних 
фінансових рішень. Для діагностики пропо-
нується використовувати PEST - аналіз. Діа-
гностика зовнішнього середовища на основі 
PEST - аналізу спрямована на проведення 
коректування управлінських рішень щодо 
застосування можливостей і зниженню по-
гроз, пошуку фінансових ресурсів для пере-
творення слабких сторін в сильні. Оцінка си-
туації на ринку дає можливість здійснювати 
безперервний моніторинг і коректування 
намічених стратегічних цілей і завдань; 

Етап 3. Обґрунтування методів управ-
ління реалізацією стратегії забезпечення ін-
новаційної активності авіапідприємства.  

Вибір методів управління реалізацією 
стратегії припускає використання: статис-
тичних методів збору і обробки інформації, 
моделювання, балансового методу, графіч-
них методів, методів економічного і фінан-
сового аналізу, що використовуються при 
обробці числової інформації, зокрема мето-
ди угрупування, порівняння, розрахунково-
конструктивні, економіко-статистичні мето-
ди, а саме, кореляційний, регресійний і фак-
торний аналіз. 

Етап 4. Формування дієвої системи   
контролю за процесом реалізації стратегії 

забезпечення інноваційної активності авіа-
підприємства. Розробляється механізм про-
ведення моніторингу контрольованих фі-
нансових показників інноваційної активнос-
ті, що є одним з найважливіших етапів реа-
лізації стратегії. 

Етап 5. Коригування стратегії забезпе-
чення інноваційної активності авіапідпри-
ємства. Визначаються відхилення від стра-
тегічних орієнтирів, розробляються заходи 
щодо підвищення інноваційної активності 
авіапідприємства. 

Запропоновано організаційно-еконо-
мічний механізм реалізації стратегії забез-
печення інноваційної активності авіапідпри-
ємства (рис. 1), який являє собою сукупність 
елементів, що визначають його ціль, завдан-
ня, економічну і організаційну складові та 
дають можливість реалізувати конкретні 
процеси забезпечення високої ефективності 
інноваційної діяльності авіапідприємства 
через створення умов прискореного зрос-
тання його вартості під впливом факторів 
середовища його функціонування. 

Об’єктом механізму реалізації стратегії 
забезпечення інноваційної активності авіа-
підприємства є процес їх функціонування в 
умовах впливу факторів зовнішнього сере-
довища. Суб’єктом управління є власники 
підприємства та його керівництво. 

Механізм реалізації стратегії забез-
печення інноваційної активності авіапід-
приємства виконує наступні функції: органі-
заційна, ресурсозабезпечуюча, розподільна, 
оптимізаційна, адаптивна. 

Слід зазначити, одною із основних функ-
цій механізму реалізації стратегії забезпе-
чення інноваційної активності авіа-
підприємства є адаптивна, яка полягає в то-
му, що інвестування інновацій, незважаючи 
на мінливість зовнішніх умов, підтримує 
інноваційний розвиток виробництва. 

Досягнення ефективності реалізації 
стратегії забезпечення інноваційної актив-
ності авіапідприємства можливе тільки за 
умови дотримання основних принципів її 
реалізації. 

Принцип обмеження в часі, який поля-
гає в забезпеченні інвестування інновацій в 
період визначеного часу, що вимагає швид-
кого реагування на зміни в зовнішньому се-
редовище функціонування підприємства.  

ECONOMICS OF ENTERPRISE______________________________________________________________________________________

ISSN  2073-9982,  Economics Bulletin,  2016,  №1106_________________________________________



 
 

Рис. 1.  Структура організаційно-економічного механізму реалізації стратегії 
забезпечення інноваційної активності промислового авіапідприємства 

 
Невчасне інвестування інновацій негатив-
но впливає на інноваційну активність під-
приємства. 

Принцип цілеспрямованості полягає 
у тому, що реалізація стратегії забезпечен-
ня інноваційної активності повинна бути 
направлена на досягнення стратегічної ме-
ти – формування відповідного обсягу ре-
сурсів для забезпечення фінансовими ре-
сурсами прискореного зростання вартості 
авіапідприємства, максимізації ефектив-
ності функціонування в умовах допусти-
мого рівня фінансових ризиків, отриманих 
при реалізації інновацій в умовах змінного   
зовнішнього середовища. 

На основі принципу прогнозованості 
здійснюється передбачення і моделювання 
кінцевих результатів при реалізації страте-
гії забезпечення інноваційної активності. 

Принцип компетентності полягає у 
висуванні високих професійних вимог до 
фахівців у сфері інноваційного управління. 
Ефективність реалізації стратегії значною 
мірою залежить від компетентності пра-
цівників, які повинні вміти працювати в 

нестабільних умовах зовнішнього середовища 
функціонування підприємства. 

Відповідно до принципу максимізації 
результативності реалізації стратегії забезпе-
чення інноваційної активності перевага має 
надаватися важелям та заходам, які забезпе-
чують приріст ринкової вартості авіапідпри-
ємства. 

Принцип адаптивності, який полягає у 
динамічному процесі пристосування діяль-
ності авіапідприємства до факторів зовніш-
нього середовища на основі зміни його функ-
цій, структури, взаємин і взаємодій з внут-
рішнім і зовнішнім середовищем. 

Організаційна складова механізму 
включає наступні види забезпечення: 
нормативне, правове, інформаційне 
забезпечення.  

До документів нормативного забезпе-
чення належать положення, накази, інструк-
ції, методики. Положення, накази, інструкції 
стосуються учасників діяльності з реалізації 
стратегії забезпечення інноваційної активнос-
ті, методики – порядку і форми підготовки 
даних, а також даних, що зберігаються в бан-
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ках стратегічної інформації. 
Правове забезпечення – забезпечення 

що включає, по-перше, законодавчі, нор-
мативні, правові акти держави, які ство-
рюють юридичну основу та формують фіс-
кальне середовище, дозволяють формува-
ти стратегію і здійснювати фінансово-
господарську діяльність; по-друге, обліко-
ву політику підприємства, внутрішні регу-
люючі документи, що  дозволяють забез-
печити єдиний фінансово-господарський 
процес в рамках підрозділів підприємства.  

Інформаційне забезпечення є систе-
мою обробки інформації, яка знаходиться 
у статистичних збірниках, звітах підпри-
ємств, Інтернет, засобах масової інформа-
ції; одноразових дослідженнях та ін. Сис-
тема обробки інформації є базисом опера-
тивного інформаційного обміну в рамках 
забезпечення інноваційної активності, доз-
воляє оперативно реагувати на зміни в 
юридичних основах та фіскальному сере-
довищі, прогнозувати економічні перс-
пективи ринків і планувати зміни в межах 
інституційного аспекту і коректувати ос-
новні частини фінансового аспекту страте-
гії. 

Економічна складова механізму реа-
лізації стратегії забезпечення інноваційної 
активності авіапідприємства включає під-
хід на основі якого розробляється іннова-
ційна стратегія, напрями розроблення 
стратегії, етапи її розробки, методи, що 
використовуються при її розробки, важелі 
та індикатори. 

Основним підходом до реалізації 
стратегії забезпечення інноваційної актив-
ності авіапідприємства є стратегічний, 
який полягає в забезпеченні відповідності 
між метою розробки стратегії, його органі-
заційним, економічним та інноваційним 
потенціалом, вимогами ринку та діяльніс-
тю підприємства у довгостроковій перс-
пективі по забезпеченню інноваційної ак-
тивності під дією факторів середовища йо-
го функціонування. 

Ситуаційний підхід до реалізації 
стратегії дозволяє враховувати вплив зов-
нішнього середовища функціонування   
підприємства на зміну його інноваційної 
активності. 

Функціональний підхід дозволяє 

створити організаційно-економічні умови, які 
б забезпечували ефективність реалізації стра-
тегії, через безперервне виконання загальних 
функцій управління та об’єднувальної функ-
ції – керівництва. 

Процесний підхід представляє комплекс-
ну систему послідовних, безперервних, вза-
ємозалежних дій, що дозволяють своєчасно 
діагностувати зниження інноваційної актив-
ності на підприємстві і реалізувати відповідну 
стратегію. 

Системний підхід дозволяє комплексно 
оцінити внутрішні і зовнішні чинники функ-
ціонування підприємства у взаємодії і реалі-
зувати відповідну стратегію. 

Синергетичний підхід передбачає 
зв’язок між об’єктом і суб’єктом стратегії за-
безпечення інноваційної активності через роз-
виток синергетичної взаємодії іх елементів, 
які направлені на самоорганізацію з враху-
ванням циклічності в розвитку економіки і 
життєвого циклу функціонування  підприєм-
ства. 

Цільовий підхід передбачає використан-
ня системи методів і методичних прийомів 
для реалізації стратегії, спрямованої на під-
вищення інноваційної активності, з урахуван-
ням інноваційного потенціалу авіапід-
приємства.  

Використання ресурсного підходу за-
сновано на забезпеченні ефективного вико-
ристання внутрішніх ресурсів підприємства 
при реалізації стратегії забезпечення іннова-
ційної активності. 

Висновки. Таким чином, стратегія за-
безпечення інноваційної активності авіапід-
приємства являє собою план довгострокових, 
високоризикових заходів, який спрямовано на 
оптимізацію грошових потоків протягом жит-
тєвого циклу підприємства, з метою забезпе-
чення прискореного зростання доданої вартос-
ті в результаті реалізації сформованої стра-
тегії в умовах впливу зовнішнього середови-
ща. Мета стратегії – забезпечення фінансови-
ми ресурсами прискореного зростання вартоc-
ті авіапідприємства, максимізація фінансово-
го ефекту за умови забезпечення допустимого 
рівня фінансових ризиків, отриманих при ре-
алізації інновацій.  

Запропоновано організаційно-еконо-
мічний механізм реалізації стратегії забезпе-
чення  інноваційної активності авіапідприєм-
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ства, який являє собою сукупність елемен-
тів, що визначають його ціль, завдання, 
економічну і організаційну складові та да-
ють можливість реалізувати конкретні 
процеси забезпечення високої ефективнос-
ті інноваційної діяльності авіапідприєм-
ства через створення умов прискореного 
зростання його вартості під впливом фак-
торів середовища його функціонування. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

АВИАПРЕДПРИЯТИЯ 
С. Т. Пилецкая, д. э. н., доцент, ГВУЗ «Национальний авиационный университет» 

В статье рассматриваются особенности стратегии обеспечения инновационной актив-
ности авиапредприятий. Определены сущность, цель и задачи стратегии обеспечения инно-
вационной активности авиапредприятия. Предложен организационно-экономический меха-
низм реализации стратегии обеспечения инновационной активности авиапредприятия. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная активность, 
стратегия, механизм реализации стратегии, диагностика, авиапредприятие. 

ORGANISATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF REALISING  
THE STRATEGY OF INNOVATIVE ACTIVITY OF AVIATION ENTERPRISE 

S. T. Piletska, D.E., Ass. Prof., SHEI «National Aviation University» 

Specific features of innovative activities strategy of enterprises are considered. The essence, 
purpose and objectives of the strategy of innovation activity of aviation enterprise are defined. The 
organizational-economic mechanism of implementing the strategy of industrial innovative activity 
of the airline is proposed. 

Keywords: innovations, innovation activity, strategy, mechanism of implementing the strate-
gy, aviation enterprise. 
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