
є поєднання активних і пасивних стратегій в рамках здійснення інноваційної
політики. Даний підхід дає унікальну конкурентну перевагу новаторам, оскільки
припускає не тільки науково-технічну першість, але і наявність сильних марке-
тингових позицій на цільовому ринку підприємства.

В.Л.ТОВАЖНЯНСКИЙ, научн. сотрудник, НТУ «ХПИ»

РОЛЬ САНАЦИИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обоснована эффективность процессов санации и реструктуризации в процессе инно-
вационного оздоровления промышленных предприятий, а также в повышении эф-
фективности их работы условиях кризиса.

Доведена ефективність процесів санації і реструктуризації в процесі інноваційного
оздоровлення промислових підприємств, а також в підвищенні ефективності їх ро-
боти умовах кризи.

Efficiency of processes of санации and restructuring in the process of the innovative making
healthy of industrial enterprises is led to, and also in the increase of efficiency of their work
terms of crisis.

Все украинские предприятия в настоящее время можно разделить на кри-
зисные предприятия, предприятия, находящиеся в условно устойчивом состоя-
нии и успешно работающие. Наиболее привлекательными для инвестиций яв-
ляются успешно работающие предприятия. Следовательно, кризисным и нахо-
дящимся в условно устойчивом состоянии предприятиям необходимо стремить-
ся к переходу в группу успешно работающих, а для тех, которые уже находятся
в данной группе – укреплять свои позиции, чего можно достичь с помощью
проведения санации и реструктуризации.

Реструктуризация и санация являются нестандартными путями развития
предприятия, выхода его из кризиса и подлежит корректировке и изменениям в
зависимости от специфики предприятия и поставленных целей. В зависимости
от объекта изменения выделяют такие виды реструктуризации предприятий:
управленческая, технико-технологическая, экономическая, финансовая, органи-
зационная, социальная и экологическая; в зависимости от цели изменения: сана-
ционная, адапционная, опережающая; по срокам ее выполнения: оперативная,
стратегическая реструктуризации.

Эффективность проведения реструктуризации в значительной мере опре-
деляется объективностью выявления обусловливающих ее причин. Проведен-
ные исследования основных причин реструктуризации позволили сделать вы-
вод, что они кроются как в рамках самого предприятия, так и во внешней среде.
Исходя из этого, предлагается следующая классификация причин реструктури-
зации: внешние (экономические, социальные, политические, правовые, природ-

но-климатические и экологические) и внутренние (материально-технические,
организационные, которые в свою очередь делятся на проблемы организации
труда, проблемы организации производства, проблемы организации, социаль-
но-экономические) причины.

В данной классификации также было отражено влияние причин рест-
руктуризации на деятельность предприятий и их финансово-экономическое
состояние. Для предприятий, по мнению автора, характерными являются сле-
дующие зоны: зона кризиса, зона становления (адаптации) и зона оптимально-
сти. Внешние причины присутствуют во всех вышеотмеченных зонах в равной
степени. Влияние внутренних причин определяется характеристикой зон дея-
тельности предприятия. Для зоны кризиса характерным является преобладание
внутренних причин, обусловливающих проведение реструктуризации, в зоне
становления влияние внешних и внутренних причин примерно одинаково по
силе воздействия на деятельность предприятия, а в зоне оптимальности наблю-
дается преобладание внешних причин, т.е. предприятие справляется с возни-
кающими проблемами внутри предприятия. Следовательно, чем хуже состоя-
ние предприятия, тем выше необходимость в проведении реструктуризации.

Дальнейшим развитием методических аспектов реструктуризации было
определение зависимости выбора форм и методов реструктуризации предпри-
ятия от характерной для него зоны, а следовательно и от причин, присущих ей.
В соответствии с тем, в какой зоне находится предприятие, необходимо осуще-
ствлять выбор форм и методов проведения реструктуризации, которые наи-
большим образом отвечали бы целям его реструктуризации и давали бы воз-
можность достичь их в кратчайшие сроки с наилучшим результатом. Это, в
свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность предприятия, что
будет способствовать активизации его инновационной деятельности. Особую
актуальность данные предложения имеют для машиностроительных предпри-
ятий нашей страны.

МИКЛОШ ЧИСАРИК, ст.викл. Мішкольцського університету, Угорщина
А.КОСЕНКО, канд.екон.наук, ст.виклдаач, НТУ «ХПІ»

ОБҐРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК

Розглянуто динаміку показників науково-технічного та інноваційного розвитку
України. Обґрунтовано основні напрямки вдосконалення цієї діяльності та визначено
джерела її фінансування.

Рассмотрена динамика научно-технического и инновационного развития Украины.
Обоснованно основные направления совершенствования этой деятельности и опре-
делены источника ее финансирования.



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 впрова-
джують 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 фінансу-
вання проектів. Порівняно до попередніх періодів проведення конкурсів, в 2006-
2008 рр. обсяг фінансування пріоритетних розробок зменшився в 5-6 разів.

Але на жаль, фінансування науково-технологічних розробок та іннова-
ційна їх реалізація ще не набули достатніх масштабів для відчутного впливу
науково-технічного розвитку на економіку України. В останнє десятиріччя ме-
тоди 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 науково-
технічні досягнення, що випливали з їх виконання та виконання галузевих про-
грам, використовувались невеликою кількістю підприємств.

З вище викладеного випливають наступні висновки і рекомендації.
Підвищення рівня активізації інноваційної діяльності, особливо за раху-

нок реалізації пріоритетних напрямків науково-технічного розвитку потребує
перш за все удосконалення методів управління цим процесом в напрямку під-
вищення в ньому ролі програмно-цільового фінансування науково-технічних
розробок порівняно до базового розподілу державних коштів між міністерства-
ми та відомствами.

Сучасна система фінансування ще й досі містить елементи формалізова-
ного 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 законо-
давством передбачено довести державну підтримку пріоритетів до 30% науко-
вого 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 вітчиз-
няних „ноу-хау”, що на міжнародних ринках ще не зайняли істотних переваг.

Більш повне і вчасне забезпечення фінансовими ресурсами пріоритет-
них напрямків розвитку науки і техніки та їх реалізації може бути досягнуто на
основі використання позабюджетних джерел фінансування науки та інновацій-
ної діяльності, в тому числі банківського кредитування, коштів вітчизняних
інвесторів та іноземних інвесторів. Слід відзначити, що використання цих дже-
рел фінансування за відповідними обсягами порівняно з 2000 р. значно змен-
шується, незважаючи на дефіцитність власних коштів підприємств.

Р.Г.ДОЛІНСЬКА, канд. екон. наук, проф. НТУ “ХПІ”
А.С.ВИСОЦЬКА, магистрант, НТУ ХПІ

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 альтерна-
тивних 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 альтерна-
тивных 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 забезпе-
ченню 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 впро-
вадження елементів обліку витрат за видами діяльності, що дозволяє відповісти
на основне запитання про внесок різних видів діяльності у формування ціннос-
ті продукції (послуг) для споживача.


