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Впровадження  процесного  підходу  до  управління  інноваційними 

проектами і реалізація реінжинірингових програм менеджменту бізнес-процесів 

на підприємствах машинобудівного комплексу є основою їх сталого розвитку на 

стратегічний  період  до  2020  року  [88].  Крім  завдання  підвищення  якості 

складових машинобудівного виробництва, до важливих напрямів інноваційного 

розвитку  галузі  відносяться  впровадження  енергоефективних  технологій 

виробництва,  освоєння  нових  марок  автотранспорту,  впровадження  новітніх 

логістичних рішень, тощо.

Комплексне  використання  сировини,  технологічна  диверсифікація, 

виробництво  нових  видів  продукції,  раціональне  використання  і  збереження 

природних  ресурсів,  постійний  моніторинг  техногенних  процесів  і  оцінка 

екологічного  стану  територій  –  основні  стратегічні  завдання  галузі,  які 

розроблені в Державній програмі розвитку та реформування машинобудівного 

комплексу України.
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