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Для проведення аналізу інноваційних витрат промислових підприємств залежно від 

специфіки їх діяльності та масштабів скористаємося показниками структури та аналізу рядів 
динаміки [1]. Аналіз проведемо на основі даних Державного комітету статистики України [2-5].   

На першому етапі проведемо аналіз інноваційних витрат залежно від специфіки 
діяльності промислових підприємств України. Промислові підприємства Українивпродовж 
2012-2013 років здійснювали інноваційну діяльність за наступними видами економічної 
діяльності: добувна промисловість, переробна промисловість, виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 
водопостачання; каналізація, поводження з відходами.Розподіл загального обсягу інноваційних 
витрат за видами економічної діяльності у 2012-2013 роках наведено у табл. 1.  

 
Таблиця 1 – Розподіл загального обсягу інноваційних витрат за видами економічної 

діяльності у 2012-2013 рр. 
Види економічної діяльності Усього витрат, тис. грн Темпи 

росту, 
% 

Показники 
структури, %  

2012 2013 2012 2013 
Добувна промисловість 645035,0 744112,6 115,4 5,6 7,8 
Переробна промисловість 8055990,5 8262276,4 102,6 70,2 86,4 
Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води* 

2779537,3 – – 24,2 0,0 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря* 

– 503634,5 – 0,0 5,3 

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами* 

– 52602,5 – 0,0 0,6 

Промисловість України  11480562,8 9562626,0 83,3 100,0 100,0 
* – Темпи росту за цими видами економічної діяльності не розраховані, бо потребують більш 
детального вивчення у зв’язку зі зміною у 2013 році видів економічної діяльності та переходом 
на КВЕД-2010 

 
З розрахованих у табл. 1 показників видно, що взагалі по промисловості темпи росту 

інноваційних витрат у 2013 році в порівнянні з 2012 роком зменшились на 16,7% (1917937 тис. 
грн.). 

Але інноваційні витрати по добувної промисловості збільшились на 15,4% у 2013 році в 
порівнянні з 2012 роком, що в абсолютному вираженні склало 99077,6 тис. грн.Також не значно 
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збільшились інноваційні витрати по переробної промисловості  у 2013 році в порівнянні з 2012 
роком, та склали 102,6 %. Також слід зазначити що саме переробна промисловість має 
найбільшу питому вагу інноваційних витрат у загальних інноваційних витратах промисловості 
України. Показники структури склали у 2012 році 70,2%, у 2013 році 86,4%. 

У зв’язку зі зміною у 2013 році видів економічної діяльності та переходом на КВЕД-2010 
співставлення рядів динаміки «Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води», 
«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», та «Водопостачання; 
каналізація, поводження з відходами» потребує більшої уваги та додаткової інформації. 

На наступному етапі проведемо аналіз інноваційних витрат в залежності від масштабів 
підприємства.За даними держкомстату України групування інноваційних витрат було 
проведено за міжнародною методикою, згідно з якою використовується наступний розподіл 
підприємств за розміром:  

–  малівід 10 до 49 працюючих;  
–  середнівід 50 до 249 працюючих;  
–  великі250 і більше працюючих [3].  
Динаміка інноваційних витрат залежно від розміру промислових підприємств (% до 

загального обсягу інноваційних витрат) надана на рис.1. 
 

 
Рисунок 1 – Динаміка інноваційних витрат залежно від розміру промислових 

підприємств 
Аналізуючи приведені на рис. 1 данні бачимо, що найбільший обсяг інноваційних витрат 

приходиться на придбання машин обладнання та програмного забезпечення не залежно від 
розміру підприємства. 

Витрати на придбання машин обладнання та програмногозабезпечення склали: 
–  у 2010 році у малих підприємств 69,3%, у середніх 78,4%, у великих 78,9% від 

загального обсягу інноваційних витрат; 
–  у 2012 році у малих підприємств 86,7%, у середніх 83,2%, у великих 78,7% від 

загального обсягу інноваційних витрат. 
Слід зазначити, що обсяг інноваційних витрат у 2012 році в порівнянні з 2010 роком 

збільшились: 
–  у малих підприємств на 17,4%; 
–  у середніх підприємств на 4,8%; 
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–  увеликих підприємств на 0,2%. 
Отже, значне збільшення обсягу інноваційних витрат приходиться на малі промислові 

підприємства. 
Порівнюючи данні табл. 1 та рис. 1 можливо зробити висновок, що витрати на 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення займаютьнайбільшу питому вагу 
у загальної вартості інноваційних витрат ураховуючи обидва групування: за видами 
економічної діяльності та залежно від масштабів підприємства. 
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В умовах переходу до нового технологічного укладу і загострення конкурентної боротьби 

за ресурси і сфери впливу актуалізується задача інтенсифікації процесів технічного 
переозброєння та модернізації промислового виробництва, що потребує відображення у 
відповідному методичному апараті планування цих процесів, що враховує прогноз науково-
технічного розвитку при формулюванні стратегії підприємства. 

Розгляд технічного переозброєння як частини інноваційно-інвестиційної діяльності 
зачіпається в працях вітчизняних і зарубіжних вчених: Г. А. Краюхіна, В. І. Титова, Р. А. 
Фатхутдінова, І. А. Бланка, А. Б. Идрисова, В. Н. Лівшиця, С. Н. Сайфіевой, Д. А. Ермілін. 

Проблема неконкурентоспроможності вітчизняних підприємств є наслідком значного 
зносу основних виробничих фондів промисловості. Згідно з офіційними даними Держстату, до 
початку 2014 року Україна підійшла з загальними матеріальними активами економіки, 
оцінюваними в 2356962 млн. гривень за залишковою вартістю, що супроводжувалося 77,3% 
зносом основних засобів[1]. Проблема значного зносу основних фондів значно загострилася в 
ситуації вступу України до СОТ, що поставив перед промисловими підприємствами нове 
завдання з формування конкурентних переваг в умовах відкритих ринків і скорочення заходів 
державної підтримки технічного переозброєння промислових підприємств. 

Під технічним переозброєнням розуміється частина інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємства, яка спрямована на підвищення його техніко-економічного рівня до кращих 
досягнень світових лідерів у відповідності зі стратегією розвитку підприємства[1, с.59]  

Існують наступні основні ознаки технічного переозброєння: 
- орієнтація на заміну активної частини основних виробничих фондів; 
- спрямованість на підвищення науково-технічного рівня виробництва шляхом 

впровадження технологій, що відповідають світовому рівню розвитку техніки і технології; 
- системний характер, що передбачає включення в процес допоміжних служб. 
Технологічний уклад визначає величину інвестицій, необхідну для здійснення технічного 

переозброєння і формування нової виробничої бази, а також характер стратегії розвитку 
підприємства. 


