The dynamics of indexes of scientific and technical and innovative development of Ukraine is
considered. Grounded basic directions of perfection of this activity and certainly source of its
financing.

В нашій країні науково-технічні досягнення чинять малопомітний вплив
на її економічний розвиток, бо в останні роки частка підприємств, які впроваджують інновації у виробництво, не тільки не зростає, а, навпаки, поступово
зменшується. Так, якщо в 2000 р. вони становили 14,8% від загальної кількості,
то в 2008 р. лише 8,2%. Зменшується обсяг і пріоритетних науково-технічних
розробок з 12,4% в 2000 р. до 3,8% в 2008 р.
Основною причиною скорочення обсягу пріоритетних розробок в останні
роки, а також впровадження їх у виробництво, виявилось недостатнє фінансування проектів. Порівняно до попередніх періодів проведення конкурсів, в 20062008 рр. обсяг фінансування пріоритетних розробок зменшився в 5-6 разів.
Але на жаль, фінансування науково-технологічних розробок та інноваційна їх реалізація ще не набули достатніх масштабів для відчутного впливу
науково-технічного розвитку на економіку України. В останнє десятиріччя методи фінансового забезпечення пріоритетів науково-технічного розвитку набули
так званого „залишкового” характеру. Навіть за виділеною державою мізерною
фінансовою підтримкою, що становить біля 5% наукового бюджету, програми,
призначені для їх реалізації, систематично недофінансовувались, а науковотехнічні досягнення, що випливали з їх виконання та виконання галузевих програм, використовувались невеликою кількістю підприємств.
З вище викладеного випливають наступні висновки і рекомендації.
Підвищення рівня активізації інноваційної діяльності, особливо за рахунок реалізації пріоритетних напрямків науково-технічного розвитку потребує
перш за все удосконалення методів управління цим процесом в напрямку підвищення в ньому ролі програмно-цільового фінансування науково-технічних
розробок порівняно до базового розподілу державних коштів між міністерствами та відомствами.
Сучасна система фінансування ще й досі містить елементи формалізованого адміністративно-командного розподілу коштів на здійснення досліджень та
трансформацію їх результатів у інновації. Внаслідок цього переважна їх частина
припадає на сировинно-орієнтовані галузі виробництва. Вітчизняним законодавством передбачено довести державну підтримку пріоритетів до 30% наукового бюджету, а із зарубіжного досвіду випливає доведення частки державної
підтримки цільових програм до 50%.
Не менш важливим для раціонального фінансування науково-технічної та
інноваційної діяльності є більш досконале обґрунтування науково-технічних
розробок та в цілому програм щодо комерційної їх доцільності не тільки в рам-

ках внутрішнього ринку, а й з метою розширення масштабів експорту вітчизняних „ноу-хау”, що на міжнародних ринках ще не зайняли істотних переваг.
Більш повне і вчасне забезпечення фінансовими ресурсами пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки та їх реалізації може бути досягнуто на
основі використання позабюджетних джерел фінансування науки та інноваційної діяльності, в тому числі банківського кредитування, коштів вітчизняних
інвесторів та іноземних інвесторів. Слід відзначити, що використання цих джерел фінансування за відповідними обсягами порівняно з 2000 р. значно зменшується, незважаючи на дефіцитність власних коштів підприємств.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
На відміну від діючої практики пропонується використання обліку витрат і
результатів за видами діяльності по забезпеченню якості з врахуванням альтернативних витрат і результатів, викликаних зовнішнім середовищем бізнесу.
В отличие от действующей практики предлагается использование учета затрат и
результатов по видам деятельности по обеспечению качества с учетом альтернативных затрат и результатов, вызванных внешней средой бизнеса.
Unlike operating practice offered the uses of account of expenses and results on the types of
activity on providing of quality taking into account alternative expenses and results, caused
the external environment of business.

Вдосконалення управління якістю продукції передбачає об’єктивний
контроль головного критерію – економічної ефективності заходів по забезпеченню якості продукції. Відомо, що показники економічної ефективності
заходів системи менеджменту якості проявляються у комплексних видах
економічного ефекту, коли достовірно неможливо виділити вплив чисельних
організаційно-економічних факторів на кінцеві результати роботи
підприємства. Крім того, не враховується вплив підвищення якості продукції
на долю ринку і конкурентоспроможність продукції. Адже загальновизнано,
що головні чинники економічної ефективності виробництва і збуту продукції
знаходяться у зовнішньому середовищі бізнесу.
Для забезпечення взаємозв’язку між витратами на підвищення якості
продукції і кінцевими результатами роботи підприємства пропонується впровадження елементів обліку витрат за видами діяльності, що дозволяє відповісти
на основне запитання про внесок різних видів діяльності у формування цінності продукції (послуг) для споживача.

Суть методу обліку витрат за видами діяльності характеризується словами: види діяльності споживають виробничі ресурси на рівні процесів, а товари
споживають види діяльності. Для цього необхідна наукова розробка і розвиток
аналітичного обліку витрат за такими групами як:
1) витрати на профілактику – витрати, спрямовані на запобігання виробництва продукції, що не відповідає вимогам споживачів;
2) витрати на технічний контроль якості;
3) внутрішні витрати невідповідності (внутрішній брак);
4) зовнішні витрати невідповідності (зовнішній брак) – додаткові витрати при виявленні дефектів після поставки продукції клієнту.
У системі бухгалтерського обліку звичайно не розглядаються альтернативні витрати (упущена вигода) від недостатнього рівня менеджменту якості,
як-то: втрати прихильності клієнтів, зниження долі ринку, обсягу виручки, недодержаний маржинальний прибуток чи втрати від занижених цін у результаті
низького рівня якості. Чому ж не враховуються альтернативні витрати (упущена
вигода)? По-перше, їх складно оцінити, а по-друге, вони не входять у систему
бухгалтерського обліку. Проте альтернативні витрати можуть бути істотною і
важливою рушійною силою для реалізації програм по вдосконаленню якості і
забезпеченню конкурентоспроможності продукції.
Альтернативні витрати і вигоди можна з достатнім рівнем точності оцінити з використанням бенчмаркингу чи на основі періодичних опитувань учасників ринку (див. табл. 1).
Таблиця 1 – Приклад альтернативних витрат зовнішньої невідповідності
Альтернативні витрати на Сукупна оцінка втраченого
Процент від
зовнішній брак
маржинального прибутку,
обсягу продаж
Оцінка витрат
1 200 000 грн.
4,0%
За методикою, що нами пропонується, економічна ефективність підвищення якості і конкурентоздатності продукції визначається на основі зіставлення релевантних витрат і вигід.
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ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ
В УКРАИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В докладе рассмотрены проблемы коммерциализации технологий, как объектов
интеллектуальной собственности на украинских предприятиях в контексте глобализационных и интеграционных процессов мировой экономики.
У доповіді розглянуті проблеми комерціалізації технологій, як об’єктів інтелектуальної власності на українських підприємствах у контексті глобалізаційних і інтеграційних процесів світової економіки.
In the report problems коммерциализации technologies, as objects of intellectual property
at the Ukrainian enterprises in a context глобализационных and integration processes of
economic are considered.

Интеллектуальная собственность (ИС) – является одним из ключевых
стратегических ресурсов, обеспечивающим на современном этапе конкурентоспособность предприятий. Формирующаяся в настоящее время экономика знаний породила новую окружающую среду конкуренции, в которой борьба идет
за исключительные права на новые идеи и изобретения, То есть, за своевременную разработку и трансфер актуальных научно – технических инноваций.
Роль внедрения технологических новшеств стремительно возрастает.
Она приносит существенные выгоды предприятию, государству.. К выгодам
предприятия относятся конкурентные преимущества, финансовые выгоды,
выгоды от использования обьектов интеллектуальной собственности в качества
вклада в уставный капитал. Однако, несмотря на эти выгоды, предприниматели
и руководители предприятий не уделяют должного внимания проблеме эффективного управления интеллектуальной собственностью и привлечению технологий.
Введение объектов ИС (ОИС) в состав нематериальных активов предприятия – одна из форм коммерциализации исключительных имущественных
прав ОИС, которая позволяет предприятию в законном порядке реализовать
свои выгоды от обладания ИС и достичь определенных преимуществ в предпринимательской деятельности. Так, с одной стороны, ОИС – это составляющая ресурсного потенциала предприятия, использование которого в производстве способствует выпуску высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. С другой стороны, ОИС – самостоятельный предмет купли-продажи,
сделкам с которым изначально присуща высокая доходность.
Эффективное управление ИС предприятия позволяет обеспечить высокий конкурентный статус предприятия и производимой ним продукции, проводить грамотную инвестиционную политику, законно снижать налоговое бремя

