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У  роботі  досліджені  теоретико-методичні  засади  управління  змінами  на 

підприємстві  в  умовах  забезпечення  його  інноваційного  розвитку.  Розглянуто 

сутність  та  складові  механізму  управління  змінами  в  умовах  забезпечення 

інноваційного  розвитку  підприємства. Проведено  перспективний  аналіз  умов 

інноваційного  розвитку  машинобудівних  підприємств  України.  Подані  техніко-

економічні  показники  діяльності  та  проведено  аналіз  фінансових  результатів  та 

фінансового  стану  об’єкта  дослідження.  У  роботі  дано  оцінку  результативності 

управління  змінами  на  підприємстві  в  умовах  забезпечення  його  інноваційного 

розвитку.  Побудовано  модель  залежності  величини  рентабельності  інноваційної 

діяльності від рівня  готовності підприємства до здійснення організаційних змін  за 

складовими інноваційного розвитку.  За результатами проведеного аналізу наведені 

та обґрунтовані заходи щодо впровадження концептуальної моделі функціонування 

механізму  управління  змінами,  обґрунтовано  проект  процесної  інноваційної 

технології у рамках забезпечення інноваційного розвитку об’єкта дослідження.

Ключові слова:  інновації,  зміни, регресійна залежність, процесна інновація, 

розвиток.

The theoretical  and methodological  principles  of  management  of  changes  at  the 

enterprise in the conditions of providing of its innovative development are investigated in 

the work. The essence and components of the mechanism of management of changes in 

the conditions of providing innovative development of the enterprise are considered. A 

prospective  analysis  of  the  conditions  of  innovative  development  of  machine-building 

enterprises of Ukraine was conducted. The submitted technical and economic indicators of 

the activity and the analysis of financial results and financial condition of the research 

object were carried out. The work gives an assessment of the effectiveness of management 

of changes in the enterprise in terms of providing its innovative development. The model 

of  the dependence of  the profitability of  innovation activity on the level  of  enterprise 

readiness to make organizational changes on the components of innovation development is 

constructed.  Based  on  the  results  of  the  analysis,  the  measures  for  introducing  the 

conceptual model of the operation of the change management mechanism are presented 



and  substantiated,  the  project  of  process  innovative  technology  in  the  framework  of 

ensuring the innovative development of the research object is grounded.

Key  words: innovations,  changes,  regression  dependence,  process  innovation, 

development.
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