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Вінниця, ВТЕІ КНТЕУ 

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Всім відомо, що одним із вагомих інструментів економічного зростання є 

інновації. Незважаючи на позитивні зрушення в економіці України з 

упевненістю можна стверджувати про низький інноваційний потенціал 

вітчизняних промислових підприємств.  

Проте, в останнє десятиріччя українська економіка знаходиться у якісно 

нових економічних, соціальних і політичних умовах, які багато в чому 

визначили її нинішній стан. Наукові організації, вчені та, з рештою, самі 

підприємці намагалися адаптуватися до нових умов. Така адаптація відбулася 

за відсутньої своєчасної реакції з боку держави, обґрунтованих стратегічних 

рішень, націлених на адекватну трансформацію науки і підвищення її ролі в 

забезпеченні інноваційного зростання економіки України. Зараз є необхідним 

використання світового досвіду державної підтримки інноваційних процесів. 

На сьогодні досить багато керівників вітчизняних промислових 

підприємств й досі акцентують увагу саме на обсягах виробництва та збуту, 

маючи перевагу у вигляді дешевої робочої сили, сировини тощо, коли 

підприємства економічно розвинених країн світу давно усвідомили той факт, 

що саме інноваційність є найважливішим фактором, який забезпечує 

конкурентну перевагу підприємства в умовах зростання конкуренції. Тому 
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важливо розуміти сутність інновацій, сфери, де вони можуть здійснюватися, 

а також їхню роль у діяльності промислових підприємств України. 

Для впровадження у виробництво різного роду інноваційних розробок, 

аби підвищити конкурентоспроможність економіки, необхідно: удосконалити 

умови інноваційної діяльності, опрацювати механізм державного замовлення 

на впровадження пріоритетних інновацій у виробництво; розвивати 

інноваційні структури; створити умови щодо розвитку процесів 

розповсюдження технологій з метою технологічного переоснащення 

виробництва; розширити прошарок ефективних власників за рахунок 

вдосконалення правової  основи тощо. 

Україна володіє високим потенціалом розвитку промисловості, в межах 

кожного окремого регіону. Це пов’язано зі значними сировинними 

ресурсами, розвинутим паливно-енергетичним комплексом та транспортною 

структурою, розвинена виробнича та науково-технічна база, значний 

кадровий потенціал. Окрім того, промисловим підприємствам притаманний 

замкнений технологічний цикл виробництва. Спостерігаються обсяги 

нарощування досвіду роботи не лише з підприємствами Близького 

зарубіжжя, а й з Європейськими країнами. 

Інноваційна діяльність повинна бути спрямована на вирішення таких 

завдань, як забезпечення економічного розвитку промисловості регіонів на 

основі раціонального використання їхнього потенціалу, відтворення місцевих 

ресурсів та охорони природного середовища; розв’язання міжгалузевих 

науково-технічних та управлінсько-організаційних проблем, 

неопосередковано пов’язаних з особливостями регіону; підвищення 

технологічного та інформаційного рівня всіх сфер господарської діяльності з 

метою виробництва конкурентоспроможності продукції; реалізація стратегії 

розвитку регіонів України тощо. 

Для вітчизняної економіки інновації та інноваційний розвиток є 

рушійною силою, яка спроможна забезпечити економічну незалежність 
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України, подолати розрив з розвиненими державами. Інноваційний розвиток 

забезпечуватиме впровадження нових технологій, передової техніки на 

діючих виробничих потужностях реального сектору економіки за рахунок 

техніко-технологічного переоснащення, особливо у паливно-енергетичному 

комплексі, металургії та обробленні металу, машинобудуванні. 

 

КРАМСЬКОЙ Д.Ю., ст. викл., ТАТЕВОСОВА К.А., студентка, м.Харків, 

НТУ „ХПІ” 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

Аналіз діяльності промислових підприємств України, а також методів 

класифікації і управління витратами в умовах високотехнологічного 

зовнішнього середовища підтвердив необхідність формування методичних 

засад оптимізації структури граничних витрат, які дозволяють підвищити 

конкурентоспроможність промислових підприємств. Теоретично узагальнено 

і удосконалено поняття “витрати підприємства”, під яким ми розуміємо 

сукупність видатків, які відповідають екстенсивному або інтенсивному 

напрямку розширення виробництва і пов’язані з виготовленням і реалізацією 

продукції. Обґрунтовано необхідність дослідження співвідношення цих 

витрат, як підстави для формування напрямку інноваційної політики 

підприємства.  

Запропоновано новий підхід до класифікації витрат в залежності від 

швидкості їхньої зміни стосовно обсягу виробництва. 

В ході дослідження проаналізовано питомі одноразові та питомі умовно-

постійні витрати в динаміці та визначено їх нормативне співвідношення, яке 

є по суті оптимальним співвідношенням швидкостей зміни питомих 

одноразових та умовно-постійних витрат. При цьому умовно-постійні 

витрати на одиницю продукції мінімальні. Запропонована класифікація 

витрат дозволяє визначити вплив витрат, що мають інноваційну складову на 
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