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ПРОБЛЕМА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню джерел фінансування інноваційного розвитку виробничого 

потенціалу промислових підприємств. Проведено аналіз проблем інноваційного розвитку промислових під-

приємств, визначено їх причини та наслідки.
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Summary. The article is devoted to the research of funding of the innovative development of the productive capa-

city at the industrial enterprises. The analysis of the problems of the innovative development of the industrial enter-

prises, defined their causes and consequences.
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Постановка проблеми. Потреба підвищення 

конкурентоспроможності та виходу промислових 

підприємств із кризового стану вимагає форму-

вання такого типу розвитку економіки, який за-

безпечить її ефективне функціонування та зрос-

тання у майбутньому. Досвід розвинених країн 

показує, що таким типом розвитку є інновацій-

ний. Економічний розвиток країни залежить від 

рівня інноваційної діяльності кожного підприєм-

ства, що забезпечується відповідним оснащенням 

його потенціалу. Впровадження інновацій є голо-

вним рушійним чинником забезпечення ефек-

тивної діяльності як окремих підприємств, так і 

економіки країни в цілому.

Поряд із загальновідомими підходами сучасний 

етап розвитку економіки України характеризується 

системними проблемами в галузях енергозбережен-

ня, матеріаломісткості та застарілості технологічної 

організації виробництва. Швидкі зміни чинників, 

які визначають конкурентоспроможність фірм на 

світових ринках, динамічний розвиток глобального 

середовища змушують уряди під час формування 

умов економічного зростання і процвітання нації 

дедалі більш активно звертатися до проблем забез-

печення національної конкурентоспроможності у 

глобальному масштабі.

Інноваційний тип економічного розвит-

ку дедалі більше стає тим фундаментом, який 

визначає економічну міць країни та її перспек-

тиви на світовому ринку. Сьогодні є загально-

визнаним, що саме інноваційний розвиток слід 

сприймати економіко-формуючим процесом. 

Проведені в економічно-розвинених країнах до-

слідження показують, що більше 80 % зростан-

ня ВВП пов’язане не із капіталовкладеннями, 

а з технологічними нововведеннями. У зв’язку 

з цим доречно говорити про інноваційний тип 

розвитку як такий, що дедалі більше стає єдино 

можливим в умовах сучасної економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемі фінансового забезпечення іннова-

ційного розвитку виробничого потенціалу про-

мислових підприємств присвячено низку робіт 

відомих науковців, зокрема А. Р. Гальчинського, 

В. М. Гейця, О. М. Алимова, О. І. Амоші, А. І. Ак-

маєва, Г. Г. Пивняка, В. І. Саллі, А. І. Кабанова, 

Л. Л. Стариченка, А. П. Дуни, Л. М. Рассуждай, 

Ю. З. Драчука, Н. І. Новикової, А. М. Дуброва, 

М. І. Крупки, К. І. Ільїної та ін.

Мета статті — наведення основних джерел 

фінансування інноваційного розвитку виробни-

чого потенціалу промислових підприємств.

Виклад основного матеріалу. Аналіз іннова-

ційної сфери української промисловості вказує на 

її кризовий стан. Уникнути його можливо, лише 

відновлюючи самостійний науково-технічний 

розвиток. На сьогодні вбачається два напрямки 

інноваційного розвитку країни: з акцентом на 

першочерговий розвиток наукоємного виробни-

цтва на базі ВПК або ж першочерговий розвиток 

цивільних галузей, споживчого сектору. Необхід-

но відзначити, що перевагу треба надати спожив-

чому сектору. Для стимулювання інноваційного 

розвитку виробничого потенціалу промислових 

підприємств необхідні: мотивація працівників до 

інноваційної діяльності, зменшення міграції вче-

них; законодавчі зміни у галузі інноваційної ді-

яльності щодо пільг і стимулів (зниження податків 

для підприємств, які розвиваються; удосконален-

ня амортизаційної політики); розширення джерел 

фінансування; тісна співпраця з іноземними під-

приємствами, обмін досвідом; активізація діяль-

ності технопарків шляхом державної підтримки; 

розширення практики надання інноваційним 

підприємствам середньострокових кредитів зі 

зниженням процентної ставки [1, с. 114].

Зростання маловідходних та ресурсозберіга-

ючих виробництв забезпечує зниження собівар-

тості продукції і, як наслідок, сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняних промисло-

вих підприємств як на внутрішньому, так і на зо-

внішньому ринках.



Економіка та управління підприємствами

77

Україна має потужний науковий потенціал, 

однак кризові явища призвели до втрати попиту 

на наукову продукцію на внутрішньому ринку, що 

пояснюється падінням загального рівня інвести-

цій, зростанням взаємної заборгованості і пере-

орієнтацією економічної діяльності з реального 

сектору до сектору швидкої віддачі інвестованого 

капіталу. Впровадження сучасних наукових роз-

робок надає підприємству можливість бути кон-

курентоспроможним та отримати значні при-

бутки, які в подальшому виступають джерелом 

формування ВВП та бюджетів усіх рівнів, а також 

позабюджетних фондів. Інноваційний розвиток 

підприємства має розглядатися як об’єкт плану-

вання та подальшого управління і на рівні самого 

підприємства, і на рівні державних органів.

Під інноваційним розвитком загальноприй-

няте розуміти сукупність безперервно здійснюва-

них у просторі та часі якісно нових, прогресивних 

змін. Інновації є результатом інтелектуальної ді-

яльності людини, її творчого процесу, відкриття, 

винаходу та раціоналізації у вигляді нових чи від-

мінних від попередніх об’єктів. Інновації харак-

теризуються введенням на ринок принципово 

нових продуктів інтелектуальної діяльності люди-

ни, які мають більш високий науково-технічний 

потенціал, нові споживчі якості. Інновація — не 

кожна новація чи нововведення, а тільки така, яка 

суттєво підвищує ефективність діючої системи, 

виробництва, продукту [2, с. 17].

Виробничий потенціал характеризує ви-

робничі можливості підприємства як основ-

ної виробничо-господарської ланки економіки. 

Мате ріальну основу виробничого потенціалу під-

приємства складають фактори виробництва, такі 

як робоча сила, засоби праці і предмети праці 

[3, с. 60]. Отже, розвиток виробничого потенціа-

лу невідривно пов’язаний з удосконаленням ви-

користання факторів виробництва, що можливо 

лише інноваційним шляхом.

Світові глобалізаційні процеси вимагають 

зростання питомої ваги інноваційної продукції та 

збільшення обсягів наданих високотехнологічних 

послуг практично в усіх галузях та підприємствах.

Одним з найбільш важливих показників, 

що характеризують інноваційну сферу країни, є 

частка інноваційно-активних підприємств, тобто 

питома вага підприємств, що активно проводять 

інноваційну діяльність.

Наведені дані у таблиці 1 свідчать про недо-

статній рівень інноваційної активності підприємств 

України, так, у 2011 році лише 16,2 % підприємств 

займалися інноваційною діяльністю. Розглянемо у 

таблиці 2 динаміку впровадження інновацій безпо-

середньо на промислових підприємствах.

Питома вага підприємств, що впроваджува-

ли інновації, варіюється від 10 до 15 відсотків, у 

порівнянні з закордонними підприємствами це 

Таблиця 1

Динаміка інноваційно активних підприємств України 
у 2000–2011 рр.

Роки
Питома вага підприємств, 

що займалися інноваціями

Загальна сума 

витрат
2000 18,0 1760,1
2001 16,5 1979,4
2002 18,0 3018,3
2003 15,1 3059,8
2004 13,7 4534,6
2005 11,9 5751,6
2006 11,2 6160,0
2007 14,2 10850,9
2008 13,0 11994,2
2009 12,8 7949,9
2010 13,8 8045,5
2011 16,2 14333,9

Джерело: Державний комітет статистики [4].

дуже низький показник. У 2011 році лише 897 ви-

дів техніки було освоєно на виробництві, частка 

реалізованої інноваційної продукції у загальному 

обсязі становила 3,8 %.

Зменшення інноваційної активності спри-

чинено браком у підприємств власних коштів, а 

також великою вартістю кредитних ресурсів. Хро-

нічний дефіцит фінансових ресурсів, як на рівні 

господарюючих суб’єктів, так і на рівні держави, 

зрештою призвів до втрати вітчизняного пріори-

тету на низку не запатентованих вчасно винахо-

дів. Падає і загальний технічний рівень техніки, 

що пов’язано, перш за все, з відтоком із наукової 

сфери спеціалістів вищої кваліфікації.

Низька інноваційна активність вітчизняних 

промислових підприємств обумовлена різними 

причинами. Серед них необхідно виділити такі:

— орієнтація економіки на інвестування роз-

витку виробництв, а не на активізацію інновацій-

ної діяльності;

— відсутність розвинутої інноваційної інфра-

структури;

— орієнтація на імпорт високотехнологічно-

го устаткування на шкоду вітчизняних розробок;

— недостатня увага до розвитку власного на-

уково-технічного потенціалу;

— відсутність кваліфікованого керування ін-

новаційними процесами, спрямованого на підви-

щення якості продукції, одержання конкурент-

них переваг;

— недосконалість інструментів правового регу-

лювання інноваційної діяльності, і особливо у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності [6, с. 161].

Негативно оцінюються і процеси, що відбува-

ються у виробничо-технологічній сфері діяльнос-

ті промислових підприємств. Частка застарілого 

устаткування в окремих галузях промисловості 

становить 60–70 %. Вітчизняне машинобудування 

не забезпечує належних темпів оновлення основ-

них засобів. У промисловості домінують відсталі 

технології, що призводить до невиправдано ви-

сокого споживання матеріалів та енергоресурсів, 
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Таблиця 2

Динаміка впровадження інновацій на промислових підприємствах України у 2000–2011 роках

Роки

Питома вага підпри-

ємств, що впрова-

джували інновації. %

Впроваджено нових 

технологічних 

процесів

Освоєно виробництво 

інноваційних видів продук-

ції, найменувань

з них нові 

види 

техніки

Питома вага реалі-

зованої інноваційної 

продукції в обсязі 

промислової, %
2000 14,8 1403 15323 631  
2001 14,3 1421 19484 610 6,8
2002 14,6 1142 22847 520 7,0
2003 11,5 1482 7416 710 5,6
2004 10,0 1727 3978 769 5,8
2005 8,2 1808 3152 657 6,5
2006 10,0 1145 2408 786 6,7
2007 11,5 1419 2526 881 6,7
2008 10,8 1647 2446 758 5,9
2009 10,7 1893 2685 641 4,8
2010 11,5 2043 2408 663 3,8
2011 12,8 2510 3238 897 3,8

Джерело: Державний комітет статистики [5].

яке у 4–5 разів вище, ніж у європейських країнах. 

Зокрема, вкрай повільно оновлюється устаткуван-

ня у машинобудуванні, яке традиційно покликано 

бути потужним двигуном інноваційних процесів в 

усіх галузях національного господарства. Масштаби 

впровадження ефективних розробок у виробництво 

вітчизняними підприємствами є досить низькі, про 

що свідчить співвідношення між обсягами витрат 

на науково-технічну діяльність та впровадженням її 

результатів, трансформованих в інновації, у вироб-

ництво. В Україні воно складає лише 1:1,06, тоді як 

за кордоном таке співвідношення сягає не менше, 

ніж 1:10 [7, с. 18].

Переорієнтація економіки на сталий розви-

ток та вихід з кризового стану можливі лише за 

умови широкомасштабної реалізації інновацій-

них проектів.

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про іннова-

ційну діяльність», джерелами фінансування інно-

ваційної діяльності є: кошти Державного бюджету 

України; кошти місцевих бюджетів і кошти бю-

джету Автономної Республіки Крим; власні ко-

шти спеціалізованих державних і комунальних ін-

новаційних фінансово-кредитних установ; власні 

чи запозичені кошти суб’єктів інноваційної ді-

яльності; кошти (інвестиції) будь-яких фізичних 

і юридичних осіб; інші джерела, не заборонені за-

конодавством України [8].

Суб’єктам інноваційної діяльності для ви-

конання ними інноваційних проектів може бути 

надана фінансова підтримка шляхом:

— повного безвідсоткового кредитування пріо-

ритетних інноваційних проектів;

— часткового (до 50 %) безвідсоткового кре-

дитування інноваційних проектів за умови за-

лучення до фінансування проекту решти необ-

хідних коштів виконавця проекту та (або) інших 

суб’єктів інноваційної діяльності;

— повної чи часткової компенсації відсотків, 

сплачуваних суб’єктами інноваційної діяльності 

комерційним банкам та іншим фінансово-кре-

дитним установам за кредитування інноваційних 

проектів;

— надання комерційним банкам, що здій-

снюють кредитування пріоритетних інновацій-

них проектів, державних гарантій;

— майнового страхування реалізації іннова-

ційних проектів.

Основним бар’єром на шляху інноваційного 

розвитку підприємств промисловості залишаєть-

ся недостатнє фінансування. В Україні основними 

джерелами фінансування виступають власні ко-

шти, кошти державного бюджету та кошти інозем-

них інвесторів. На розмір цих коштів впливає дуже 

багато факторів, як внутрішніх так і зовнішніх. 

Нестабільна політична ситуація, економічна кри-

за, підвищення цін на енергоносії, як наслідок — 

збільшення збитковості підприємств, несприят-

ливий інвестиційний клімат — усе це не сприяє 

збільшенню коштів на інноваційні проекти.

Наведенні дані у таблиці 3 свідчать про змен-

шення фінансування інноваційної діяльності з боку 

держави та іноземних інвесторів; так, у 2011 році 

лише 149,2 млн. грн. було виділено на інноваційну 

діяльність підприємств з боку державного бюдже-

ту, у порівнянні цей показник у 2008 році становив 

336,9 млн. грн. Суттєво скоротилося фінансування 

інноваційної діяльності іноземними інвесторами у 

2011 році і становило 56,9 млн. грн.; так, у 2010 році 

цей показник складав 2411,4 млн. грн.

Основним джерелом фінансування інно-

ваційного розвитку у 2000–2011 рр. були власні 

кошти підприємств, питома вага яких у 2011 р. 

складала 53 % у загальному обсязі фінансування 

технологічних інновацій.

Джерелом власних коштів підприємств, що 

спрямовуються на інноваційну діяльність, є при-

буток та амортизаційні відра  хування, тому стає 

зрозумілим причина низького рівня інноваційної 

активності. Більшість підприємств у процесі сво-

єї діяльності отримує збиток, а ті, що отримують 

прибуток, не поспішають ним ризикувати, адже 
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Таблиця 3

Джерела фінансування інноваційної діяльності

Загальна сума 

витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних державного бюджету іноземних інвесторів інші джерела

млн. грн.
2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0
2007 10850,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2

Джерело: Державний комітет статистики [9].

інноваціям притаманний високий рівень ризику. 

Тому необхідною умовою для розвитку іннова-

ційної діяльності постає необхідність активіза-

ції банківського сектору в частині залучення ці-

льових інвестицій, вигідного вкладення вільних 

фінансових коштів підприємств, фінансування 

перспективних науково-технічних досягнень. На 

сьогоднішньому етапі частка банківського секто-

ру у фінансуванні інновацій є занадто низькою.

Вищою ланкою в ланцюжку інноваційної 

стратегії могло б стати створення спеціалізовано-

го інноваційного банку, який з більшою ефектив-

ністю забезпечував би виконання програм науко-

во-технічного і соціально-економічного розвитку 

промислових компаній, одержання прибутку від 

реалізації даних програм [11, с. 19].

Залучення іноземних інвесторів залишається 

проблематичним у зв’язку з не досить позитивним 

інвестиційним кліматом нашої країни. Основними 

причинами, що стримують іноземних інвесторів, 

крім високого рівня інноваційного ризику, є:

— нестабільне законодавство;

— політична нестабільність;

— низький рівень захисту зі сторони держави 

та місцевих органів самоврядування;

— економічна криза.

Для активізації фінансування інноваційного 

розвитку виробничого потенціалу промислових 

підприємств необхідно забезпечити:

— сприяння та підтримку підприємств, що 

займаються інноваційною діяльністю;

— гарантування та захист прав іноземних ін-

весторів;

— стабільне законодавство.

Серед чинників, що сприяють зростанню 

ефективності інновацій, належать:

— гнучкість та уміння адаптуватися у керів-

ників підприємства і персоналу, усвідомлювати та 

оцінювати економічні, соціальні й технологічні 

зміни у зовнішньому середовищі;

— далекоглядність керівників підприємств та 

наявність чітких стратегічних цілей;

— розвинена система збуту та маркетингу, 

спроможна досліджувати та оцінювати ринкові 

ідеї, уміння аналізувати та реалізовувати нові ідеї.

Висновки і перспективи подальших розвідок. За-

безпечення інноваційного розвитку вітчизняних 

промислових підприємств залежить як від дій без-

посередньо керівництва підприємств, так і від дій на 

рівні держави, профільних міністерств та відомств.

У міжнародній практиці сприяння розвитку 

інноваційної активності виробничого потенціа-

лу промислових підприємств діє у наступних на-

прямках:

1. Безпосереднє фінансування за рахунок ко-

штів державного бюджету нових галузей, науко-

ємних виробництв, науково-дослідних програм, 

наукових центрів, наукових грандів, компенсу-

вання процентних ставок за кредитами, державне 

замовлення інноваційної продукції.

2. Непрямі методи активізації інноваційного 

розвитку промислових підприємств: кредитні та 

податкові пільги, зниження податку на прибуток, 

підвищення ставок амортизації, надання у лізинг 

нового обладнання за пільговими ставками.

3. Удосконалення законодавства, покращен-

ня інвестиційного клімату у державі, що сприяє 

залученню не тільки іноземних інвесторів, а й віт-

чизняних, спрощення митних кордонів для мож-

ливості імпортування новітнього устаткування.

Рис. 1. Джерела фінансування інноваційної 

діяльності промислових підприємств у 2011 році, % 

(Державний комітет статистики [10])
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4. Підготовка кадрів за державним замовлен-

ням, що займалися б інноваційним розвитком 

усіх складових виробничого потенціалу.
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ОБЛІК ПРОЦЕСІВ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВА КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Анотація. У статті розглянуті питання обліку процесів матеріального забезпечення у системі управ-

ління виробництва кондитерської продукції і запропонований автоматизований розрахунок залишків сиро-

вини за калькуляційними нормами для контролю за використанням сировини у виробничому процесі.

Ключові слова: оперативний облік, бухгалтерський облік, управлінський облік, матеріальне забезпечен-

ня, калькуляція виробів, інвентаризація залишків матеріалів і сировини, комплексна автоматизація.

Summary. In the article the questions of account of processes of the financial providing are considered in the 

control of production of pastry goods system and the automated calculation of tailings of raw material is offered on the 

norms of calculations for control of the use of raw material in a production process.

Key words: operational accounting, bookkeeping, management accounting, financial software, products costing, 

inventory balances and raw materials, integrated automation.

Постановка проблеми. Облік — один із основ-

них засобів отримання інформації, тому він є осно-

вою управління виробництвом. Ринкові перетво-

рення в Україні супроводжуються реформуванням 

оперативного, бухгалтерського, управлінського 

обліку. Ефективно керувати самостійним підпри-

ємством набагато складніше, ніж підприємством, 

що працювало в умовах адміністративної системи 

господарювання. Отже, економічні перетворення 

в Україні нерозривно пов’язані з пошуком прин-

ципово нових методів управління виробництвом і, 

зокрема, матеріальними ресурсами, котрі є одними 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 64.07, 70.47 Width 489.64 Height 356.02 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         3
         CurrentPage
         104
              

       CurrentAVDoc
          

     64.0653 70.4715 489.6415 356.0198 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     4
     5
     4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



