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процесами та об’єктами, які б відображали їхню специфіку, були певною мірою унікальними

для кожного окремого об'єкта управління.

Остаточний вибір методу управління витратами необхідно проводити з урахуванням

особливостей фінансово-господарської діяльності підприємства, організаційної структури

підприємства, особливостей облікового процесу та масштабності інноваційної діяльності.
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Протягом 2015 року інноваційну діяльність в промисловості здійснювали 824 (7,3 %)

досліджуваних промислових підприємства.

Серед регіонів, в яких частка інноваційно активних підприємств була вищою за

середню в Україні були: Миколаївська, Харківська, Кіровоградська, Івано-Франківська,

Запорізька Херсонська, Сумська, Одеська, Львівська та Тернопільська області.

В розрізі видів економічної діяльності слід виокремити підприємства з виробництва

основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (47,5 %);

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (38,2 %); комп’ютерів, електронної та

оптичної продукції (37,5 %); інших транспортних засобів (36,1 %); коксу та продуктів

нафтоперероблення (28,6 %); електричного устаткування (28,2 %).

За 2015 рік на інновації підприємства витратили 13,8 млрд. грн., у т. ч. на придбання

машин, обладнання та програмного забезпечення – 11,1 млрд. грн.; на внутрішні та зовнішні
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науково-дослідні розробки – 2,0 млрд. грн.; на придбання інших зовнішніх знань (придбання

нових технологій) – 0,1 млрд. грн. та 0,6 млрд. грн. – на навчання та підготовку персоналу

для розробки та запровадження нових або значно вдосконалених продуктів та процесів,

діяльність щодо ринкового запровадження інновацій та інші роботи, пов’язані зі створенням

та впровадженням інновацій (інші витрати).

Найбільше коштів витрачено підприємствами м. Києва, а також Дніпропетровської,

Донецької, Харківської та Вінницької областей.

Серед видів економічної діяльності – підприємствами металургійного виробництва

(56,3 %); з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

(11,5  %);  харчових продуктів (8,3  %);  машин і устаткування,  не віднесених до іншого

устаткування (5,4 %).

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти

підприємств – 13427,0 млн. грн. (97,2 % загального обсягу витрат на інновації). Кошти

державного бюджету отримало 11 підприємств, місцевих бюджетів – 15, загальний обсяг

яких становив 589,8 млн. грн. (0,7 %); кошти вітчизняних інвесторів отримали 9 підприємств,

іноземних – 6, загалом їхній обсяг становив 132,9 млн. грн. (1,9 %); кредитами скористалося

11 підприємств, обсяг яких становив 113,7 млн. грн. (0,8 %).

Протягом 2015 року промислові підприємства впровадили 3136 інноваційних видів

продукції, з яких 548 – нових виключно для ринку, 2588 – нових лише для підприємства. Із

загальної кількості впровадженої продукції 966 – нові види машин,  устаткування,  приладів,

апаратів тощо. Найбільшу кількість інноваційних видів продукції впроваджено на

підприємствах Тернопільської (27,2 % загальної кількості впроваджених видів інноваційної

продукції), Запорізької (12,7 %), Львівської (8,0 %), Харківської (6,6 %) областей та м. Києва

(14,4 %). За видами економічної діяльності – на підприємствах з виробництва машин і

устаткування, не віднесених до інших угруповань (22,9 %), паперу та паперових виробів

(16,2 %), харчових продуктів (11,3 %), металургійного виробництва (5,5 %).

Кількість впроваджених інноваційних технологічних процесів (нових або

вдосконалених методів обробки та виробництва продукції) становила 1217, найбільше з яких

впровадили підприємства Харківської (17,4 %), Сумської (15,2 %), Запорізької (9,4 %),

Дніпропетровської (6,3 %) областей та м. Києва (12,5 %). За видами економічної діяльності –

на підприємствах з виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань

(25,3 %), інших транспортних засобів (12,3 %) та харчових продуктів (7,8 %).

За 2015 рік 570 підприємств реалізувало інноваційну продукцію на 23,1 млрд. грн.

Серед таких підприємств 37,4 % реалізували продукцію за межі України, обсяг якої становив

10,8 млрд.  грн.  Кожне четверте підприємство реалізовувало продукцію,  що була новою для
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ринку. Обсяг такої продукції становив 7,3 млрд. грн., майже дві її третини підприємства

поставили на експорт. Значна кількість підприємств (86,0 %) реалізовувала продукцію, яка

була новою виключно для підприємства. Її обсяг становив 15,8 млрд. грн.

З метою здійснення нововведень 181 підприємство придбало 1131 нову технологію, з

яких 66 – за межами України. Із загальної кількості технологій 439 придбано з

устаткуванням, з яких 43 – за межами України; 393 – як результат досліджень і розробок

(12); 120 – за договорами на придбання прав на патенти, ліцензіями на використання

винаходів, промислових зразків, корисних моделей (8); 37 – за угодами на придбання

технологій та ноу-хау (3); 129 – разом з цілеспрямованим прийомом на роботу

кваліфікованих фахівців.

У результаті інноваційної діяльності 9 підприємств створили нові технології, з яких 98

було передано іншим підприємствам, зокрема 20 – за межі України.
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Пріоритетним напрямком розвитку підприємства є активізація інвестиційних

процесів. При цьому ключову роль відіграє інвестиційна привабливість, зокрема її

динамічність - здатність підприємства відповідати вимогам потенційних інвесторів. Сьогодні

проблема зниження інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств, їх ділової

активності на інвестиційному ринку України та дестабілізація національної економіки є,

безсумнівно, актуальними й пріоритетними завданнями як на макро-, так і на макрорівнях, а

також при формуванні державної інвестиційної політики.

Інвестиційну привабливість підприємства слід розглядати як сукупність

характеристик його управлінської та фінансово-господарської діяльності, перспектив

розвитку та можливостей залучення інвестиційних ресурсів. Також інвестиційну


