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ПЕРЕДМОВА

.Дана монографія присвячена    дослідженню питань,
пов’язаних з управлінською, фінансовою та маркетинговою
діяльністю підприємстів в умовах нестійкої економіки. Вона
виконана  в межах         теми дослідження  «Методологія
управління підприємствами різних організаційно-правових форм
та форм власності» (державний реєстраційний  номер
0107U001146).

Ефективне функціонування бізнесу  в умовах нестійкої
економіки   безпосередньо пов’язано з використанням
нестандартних підходів не тільки у виробництві,  а і  в управлінні
фінансами, персоналом, маркетингом.    Необхідність розуміння
місця   управлінської діяльності  у виході країни з кризи та
дослідження  перспектив її подальшого розвитку   обумовлена
значенням управлінської сфери  для ефективного функціонування
будь-якої сучасної держави. Результати досліджень,
представлених в даній монографії, містять  низку   варіантів
управління бізнес-процесами в умовах нестійкої економіки, а
також позитивні  приклади стабілізації цього процесу.

Монографія   складається з передмови,  семи  розділів,
кожен з яких присвячено  дослідженню певної наукової
проблеми, а також відомостей про колектив  авторів.

В першому розділі «Управління конкурентоспроможністю,
санацією та реструктуризацією підприємств»   розкрито
теоретичні основи управління конкурентоспроможністю та
наведено резерви її   підвищення для підприємств, представлено
класифікатор елементарних циклів управління підприємством  в
умовах санації, запропоновано аналітичне забезпечення
прийняття управлінських рішень щодо реструктуризації
підприємств.

В другому розділі «Теоретичні та методичні підходи до
управління діяльністю підприємств АПК»  досліджено
теоретичні, методичні  аспекти та наведено пропозиції щодо
диверсифікації, стратегічної адаптації до сучасних умов,
економічної безпеки аграрних підприємств, можливості
залучення  ними кредитів.

В третьому розділі «Сучасний стан та проблеми управління
на підприємствах транспорту»   увага дослідників зосередилась
на счасному механізмі господарювання, проблемах забезпечення
розвитку, можливостях впровадження інвестування та
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антикризового управління на підприємствах морського
транспорту та авіапромислових підпримєствах.

Дослідження  науковців, представлені в четвертому розділі
«Новітні підходи в обліковому забезпеченні функціонуючих
підприємств»,  включають  наробки стосовно ролі облікової
політики в умовах глобалізації, класифікації ризиків в обліковій
системі, особливостей  зведеної  консолідованої  фінансової
звітності, а також статистичної і спеціальної звітності
підприємств .

В п’ятому розділі «Фінансова та інноваційна діяльність
підприємств під час економічної кризи» розглянуто значення
фінансової безпеки для підприємства, наведено сучасні  підходи в
аналітичному забезпеченні дослідження фінансування
підприємств, встановлено роль фінансової рівноваги в розвитку
підприємств, розглянуто ризики інвестиційної діяльності,
проаналізовано засади інноваційного розвитку підприємств,
запропоновано  сучасні підходи до формування страхових
продуктів.

Шостий розділ «Специфіка управління персоналом в умовах
нестабільної економіки» містить доробки науковців щодо
управління процесами руху персоналу, впровадження коуч-
технологій як ефективного інструмента  управління персоналом в
умовах нестійкої економіки, формування критеріїв оцінювання
персоналу, впливу елементів ринку праці на забезпечення
економічної безпеки вищих навчальних закладів.

Сьомий, заключний розділ «Маркетингові інструменти та
технології як засіб розвитку підприємств у період кризових явищ
в економіці», присвячено проблемам оцінки ефективності
маркетингового управління на підприємстві, діагностиці
маркетингової політики,  пропозиціям щодо підвищення
ефективності організації збутової діяльності, диверсифікації
виробництва.

Повною мірою усвідомлюючи, що далеко не всі аспекти
досліджуваної теми отримали в монографії всебічне
відображення, а деякі положення й висновки можуть бути
предметом наукової дискусії, маємо сподівання, що теоретичні
узагальнення, висновки та рекомендації, розроблені у даному
дослідженні, будуть використовуватись практиками,
науковцями, представниками влади.
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5.9.  Фінансові аспекти підтримки інноваційного розвитку
промислових підприємств

Метою Закону України «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» є забезпечення інноваційної
моделі розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів
держави на пріоритетних напрямах науково-технічного
оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Відповідно до цього закону стратегічними пріоритетними
напрямами на 2011–2021 роки є освоєння нових технологій
транспортування енергії, впровадження енергоефективних,
ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел
енергії; високотехнологічного розвитку транспортної системи,
ракетно-космічної галузі, авіа - і суднобудування, озброєння та
військової техніки; виробництва матеріалів, їх оброблення і
з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;
технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу; розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки тощо [1].

Незважаючи на заявлені державою цілі і завдання в сфері
інновацій кількість інноваційно-активних промислових
підприємств в Україні протягом останніх десяти років
коливається на рівні 10–17%. А питома вага інноваційної
продукції постійно знижується. Лише незначна частка
промислових підприємств визначають своїм пріоритетом
розробку нових продуктів та процесів як основу своєї
конкурентної стратегії. Це може означати, що промислові
підприємства характеризуються слабким фінансовим
забезпеченням. Тому можна стверджувати, що сучасний розвиток
інноваційної діяльності промислових підприємств в значній мірі
визначається способами їх фінансової підтримки.

Для того, щоб отримати додатковий прибуток, підвищити
свою конкурентоспроможність  і ефективність господарської
діяльності, інноваційна діяльність промислових підприємств
вимагає фінансових вкладень.

Враховуючи особливості зовнішнього та внутрішнього
управління та регулювання інноваційним розвитком
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промислових підприємств, джерела фінансування їх інноваційної
діяльності можуть бути різними.

До джерел фінансування інноваційної діяльності відносять:
власні кошти підприємств, асигнування бюджетів усіх рівнів,
іноземні інвестиції, а також акумульовані в формі фінансового
капіталу тимчасово вільні кошти організацій і установ та
заощадження населення.

На рис. 1 схематично представлені джерела фінансування
інноваційної діяльності промислових підприємств.

Рисунок  1. Формування джерел фінансування інноваційного
розвитку підприємств
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є цілком правомірним в силу необхідності створення сприятливої
економічної та правової сфери, формування відповідної
інфраструктури, використання діючих фондів підтримки тощо
[2, с. 74].

З іншого боку, аналіз структури джерел фінансування
промислових підприємств не дозволяє розглядати державне
фінансування як пріоритетне фінансування інноваційного
розвитку підприємств.

Так, згідно представленої схеми на рис. 1 всі джерела
фінансування інноваційно-інвестиційного капіталу промислових
підприємств можна поділити на дві категорії:

1) залучені інвестиції, які не підлягають поверненню – це
джерела фінансування, які утворюють власний капітал
підприємства. До них відносяться:

- асигнування з бюджетів всіх рівнів, фондів підтримки
підприємництва, які надаються на безоплатній основі;

- власні фінансові кошти підприємства, до яких належать
зареєстрований капітал у вигляді внесених засновниками
основних фондів та інших матеріальних цінностей, грошових
коштів, прав на користування земельними ділянками та інших
матеріальних прав; прибуток; амортизаційні відрахування;
страхові відшкодування; кошти від продажу акцій, благодійні та
інші внески тощо;

- іноземні інвестиції –  фінансова або інша участь у
зареєстрованому капіталі спільних підприємств, а також прямі
вкладення (в грошовій формі) міжнародних організацій і
фінансових інститутів, держав, підприємств та організацій різних
форм власності та приватних осіб на безоплатній основі;

2) залучені інвестиції (позикові кошти), які підлягають
поверненню в чітко встановлений термін та з виплатою процентів
за використання. До них відносяться банківські кредити,
державні кредити, одержані на умовах повернення, кредити
іноземних інвесторів, облігаційні позики, векселі та інші позичені
кошти.

Розглянемо загальний процес фінансування інноваційного
розвитку промислових підприємств згідно офіційних даних
Державної служби статистики України [3; 4; 5].

Розмір фінансування інноваційної діяльності за різними
можливими джерелами за період  2000–2014 рр.  наведено в
табл.1.
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Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових

підприємств України за період 2000–2014 рр.*
У тому числі за рахунок коштів

власних державного
бюджету
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інвесторів інші джерела
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.

гр
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П
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, %

2000 1757,1 1399,3 79,64 7,7 0,44 133,1 7,57 217 12,35
2001 1971,4 1654 83,90 55,8 2,83 58,5 2,97 203,1 10,30
2002 3013,8 2141,8 71,07 45,5 1,51 264,1 8,76 562,4 18,66
2003 3059,8 2148,4 70,21 93 3,04 130 4,25 688,4 22,50
2004 4534,6 3501,5 77,22 63,4 1,40 112,4 2,48 857,3 18,91
2005 5751,6 5045,4 87,72 28,1 0,49 157,9 2,75 520,2 9,04
2006 6160,0 5211,4 84,60 114,4 1,86 176,2 2,86 658 10,68
2007 10850,9 7999,6 73,72 144,8 1,33 321,8 2,97 2384,7 21,98
2008 11994,2 7264 60,56 336,9 2,81 115,4 0,96 4277,9 35,67
2009 7949,9 5169,4 65,02 127 1,60 1512,9 19,03 1140,6 14,35
2010 8045,5 4775,2 59,35 87 1,08 2411,4 29,97 771,9 9,59
2011 14333,9 7585,6 52,92 149,2 1,04 56,9 0,40 6542,2 45,64
2012 11480,6 7335,9 63,90 224,3 1,95 994,8 8,67 2925,6 25,48
2013 9562,6 6973,4 72,92 24,7 0,26 1253,2 13,11 1311,3 13,71
2014 7695,9 6540,3 84,98 344,1 4,47 138,7 1,80 672,8 8,74

* складено авторами

Аналіз даних табл. 1 показує, що найбільшу частку у
фінансуванні інноваційних процесів промислових підприємств
займають власні кошти підприємств, які за 2000–2014 рр. зросли
більше ніж у 4 рази. «Інші джерела» фінансування займають
наступну позицію в структурі джерел фінансування промислових
підприємств,  які за досліджуваний період зросли у 3  рази і
переважно складаються із джерел позикового капіталу.
Загальна сума витрат на фінансування інноваційного розвитку на
протязі 9 років (з 2000 по 2008 рр.) зростала, кризові явища в
економіці спричинили зниження загальної суми фінансування і в
2014 році вона становила 7695,9 млн. грн, що у 4,38 разів більше
від рівня 2000 року, але на 43,3 % менше від суми витрат в 2011
році. Частка коштів державного бюджету на фінансування
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інноваційної діяльності промислових підприємств України за
період 2000-2013 рр. становила найменшу величину.

В 2014  році обсяг такого фінансування значно зріс з 7,7
млн. грн у 2000 році до 344,1 млн. грн  в 2014 році  і становить
4,47 % від загальної суми витрат на фінансування інноваційної
діяльності. Негативним моментом є зниження обсягів іноземних
інвестицій в 2014 році в порівнянні з попередніми роками.

Отже,  як видно з даних табл.  1,  Україна відрізняється від
більшості економічно розвинутих країн передусім недостатньою
участю держави у фінансуванні та стимулюванні здійснення
інноваційної діяльності. Така ситуація вимагає рішучих дій щодо
зміни підходів в державному управлінні та регулюванні
інноваційної діяльності в промисловому комплексі України.

Проаналізуємо обсяг державної фінансової підтримки
інноваційної діяльності промислових підприємств за рахунок
коштів державного та місцевого бюджетів (табл. 2) [3; 4; 5].

Таблиця 2
Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності

промислових підприємств*
Роки

2011 2012 2013 2014
Державна
фінансова
підтримка Тис.

грн.
% Тис.

грн.
% Тис.

грн.
% Тис.

грн.
%

Всього 161430,5 100 241847,7 100 182324,6 100 349792,7 100
Державний
бюджет

149169,4 92,4 224256,1 92,7 24659,6 13,5 344063,7 98,4

Місцевий
бюджет

12261,1 7,6 17591,6 7,3 157665,0 86,5 5729,0 1,6

* складено авторами
Аналіз даних табл. 2 показує, що обсяг державної

фінансової підтримки за 2011-2014 роки має нестабільний
характер. Фінансова допомога, яку отримували промислові
підприємства від центрального та місцевого бюджету в 2014 році
у порівнянні з попередніми роками значно зросла, при чому
98,4% коштів складають кошти державного бюджету і лише 1,6%
- кошти місцевого бюджету. Динаміка державної допомоги
інноваційної діяльності промислових підприємств за 2013-2014
роки показує, що обсяг фінансування за рахунок коштів
державного бюджету зріс майже в 14  разів.  Допомога від
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місцевих та регіональних органів влади скоротилася більше ніж у
27 разів.

Динаміка структури державної фінансової підтримки
промисловим підприємствам України за 2011-2014 рр. наведена
на рис. 2.
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Рисунок 2. Структура державної фінансової підтримки
промисловим підприємствам за 2011-2014 рр.

Фінансування інноваційної діяльності, пов’язаної з
інноваціями, за рахунок бюджетних коштів здійснюється,
переважно, відповідно до цілей і пріоритетів державної науково-
технічної та інноваційної політики через різні державні фонди
(наприклад, в Україні це Фонд підтримки малого інноваційного
бізнесу, Український фонд підтримки підприємництва), також
програми підтримки наукової, технологічної та інноваційної
діяльності [6, с.10]. Разом з тим, державні програми
інноваційного характеру не охоплюють всієї сукупності
промислових видів діяльності.

Крім того вони реалізуються різними міністерствами та
відомствами: Міністерством освіти і науки, Міністерством
економічного розвитку і торгівлі, Міністерством палива і
енергетики, а також різними державними комітетами, що мають
свою сферу впливу на промислові види діяльності, серед яких
космічна діяльність, ядерна енергетика тощо [7]. Слід зауважити,
що на сьогодні відсутній механізму спільного фінансування
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проектів, включених до різних державних програм за рахунок
коштів підприємств, приватних інвесторів, бізнес-ангелів, або
місцевих бюджетів. Відсутні програми, щодо створення нових
підприємств, або комерціалізації інноваційних результатів.

Участь держави у фінансуванні інноваційної діяльності
промислових підприємств  безумовно, зміцнює внутрішні позиції
та підвищує ринкову стійкість таких підприємств, проте вона
невелика за розмірами і в основному спрямована в програмних
документах на створення гарантійних і венчурних фондів,
впровадження механізму спільного інвестування.

Враховуючи, що фінансові ресурси держави обмежені,
постає завдання підтримки інноваційного розвитку бізнесом, із
наданням цьому процесу інституціонального наповнення як у
частині регуляторної політики, зокрема, шляхом розширення
можливостей для залучення фінансових ресурсів, наприклад
венчурного характеру, так і формування нових організацій
інноваційного характеру, що працюють, зокрема або в тому
числі, на основах державно-приватного партнерства, долаючи
тим самим відставання України в цій сфері [7].

Венчурне фінансування інноваційної діяльності в усіх
розвинених країнах зарекомендувало себе як один з найбільш
дієвих інструментів промислового освоєння нової техніки і
технологій, посилення конкурентних позицій товаровиробників
на внутрішніх та зовнішніх ринках, зниження індивідуальних
ризиків інвесторів [8,  с.45].  Однак в Україні це джерело
формування фінансових ресурсів поки ще не має належного рівня
розвитку як з кількісної, так і якісної сторони.

Таким чином, одним з пріоритетних завдань держави  в
сфері  інноваційної діяльності є вирішення питань пов’язаних із
забезпечення альтернативних джерел фінансування інноваційної
діяльності промислових підприємств. Також залишається
актуальним питання спрощення регуляторного та податкового
середовища для промислових підприємств, які займаються
розробкою та впровадженням інновацій.

І головне, для підтримки інноваційного розвитку
промислових підприємств  необхідно  проводити фінансування
інноваційних проектів, результатом яких є інноваційний продукт,
який задовольнятиме вимоги ринку, а не витрачати кошти на
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фінансування наукових досліджень, результатом яких є науковий
звіт або патент.
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