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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВЕЛИЧИНИ
ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ЕКОНОМІЧНІ
ПОКАЗНИКИ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
У статті проаналізований вплив інноваційної діяльності і окремих її напрямів на результати
роботи промислового підприємства, складені формули, що пояснюють взаємозалежність інно"
вацій та показників ефективності.
The influence of innovative activity and its separate directions on the industrial enterprise activity
efficiency is analyzed on the article. Formulas, explaining interdependence of innovations and indexes
of efficiency are created.
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ВСТУП

Успішна діяльність промислових підприємств в умо#
вах ринку значною мірою залежить від ефективності ви#
користання ресурсів, зниження виробничих витрат,
підвищення конкурентоспроможності продукції. Еконо#
мія та ефективне використання ресурсів промислових
підприємств для України є необхідним напрямом функ#
ціонування економіки.
Аналіз діяльності вітчизняних промислових підпри#
ємств свідчить про те, що найбільшої уваги, особливо в
умовах кризових економічних явищ, вимагає ресурсо#
збереження та зростання ефективності, досягнення яко#
го можливе на основі інноваційної діяльності підпри#
ємств. Інновації, що базуються на досягненнях науко#
во#технічного прогресу, є важливим засобом заоща#
дження ресурсів підприємств та розвитку їх потенціалу.
Від рівня впровадження та використання інновацій в
процесі виробництва і реалізації продукції залежить
ефективність функціонування підприємств, рівень їх
конкурентоспроможності. Таким чином, управління
інноваційною діяльністю, що забезпечує ресурсозбере#
ження та зростання ефективності, є актуальною пробле#
мою для підприємств України.
Інноваційна діяльність підприємств у напрямі ресур#
созбереження, окрім модернізації та технологічних
змін, передбачає удосконалення організації виробниц#
тва, системи управління, підвищення рівня освіти і ква#
ліфікації кадрів, обов'язкове застосування нового ви#
робничого ресурсу знань та інформації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою статті є дослідження впливу інноваційної
діяльності промислових підприємств і окремих її на#
прямів на заощадження ресурсів та показники ефек#
тивність функціонування суб'єктів господарювання на
основі розробки економіко#математичних моделей.

РЕЗУЛЬТАТИ

Для вирішення завдань інноваційної політики необ#
хідно як формування науково#інноваційної моделі роз#
витку, що передбачає посилення інноваційної актив#
ності, концентрацію ресурсів на ключових напрямах на#
уково#технічного прогресу, формування науково#вироб#
ничих структур, здатних конкурувати на внутрішньому і
зовнішньому ринках, так і мотиваційно дієві організа#
ційно#економічні механізми створення та розповсю#
дження нововведень [1].
Величиною обсягу ресурсів, що направляються на
розвиток науково#технічної та технологічної сфери,
можна характеризувати реальні і потенційні можливості
підприємства вести інноваційну діяльність. Використан#
ня можливостей визначається пріоритетами науково#
промислової політики, методами організації і управлін#
ня інноваційною діяльністю, диференційованими пара#
метрами, такими як структура та динаміка інвестицій#
них ресурсів, що виділяються на різні напрями даній
діяльності.
Головним вимірюванням інноваційного процесу, є
результат інноваційної діяльності підприємств, який по#
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казує, яким чином вона вплинула на розвиток підпри#
ємства. Ефективність інноваційних витрат або інвестицій
на освоєння нововведень виявляються в зниженні со#
бівартості продукції, зростанні фондоозброєності та
продуктивності праці, збільшенні обсягу реалізації про#
дукції, підвищенні рентабельності продажів та інших
виробничих і фінансових показниках.
Ефективність витрат на інновації і витрат ресурсів
можна визначити за формулою:
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Рис. 1. Залежність матеріальних витрат від
загальних витрат на інновації на одну гривну
об'єму реалізації в галузі промисловості
Дніпропетровської області

де ЕфВi — ефективність витрат i#го ресурсу;
ВРi — витрати i #го ресурсу;
Р — показник результатів роботи підприємства.
Ɇȼ — матеріальні витрати на виробництво реалі#
Представимо витрати на інновації у вигляді рівня зованої продукції;
загальних витрат на інноваційну діяльність і рівня вит#
Ⱥ — витрати основних виробничих фондів;
рат на закупівлю нових машин, устаткування, установок
— виручка від реалізації продукції;
ȼ
та ін. виробничих фондів. Витрати ресурсів підприєм#
ȼ
ства, у свою чергу, виражаються рівнем витрат основ#
IПП —
— продуктивність праці:
них виробничих фондів, праці, матеріальних витрат,
ɑɫɪ
собівартості виробництва продукції, операційних витрат
Ⱥ
на реалізовану продукцію. Результатом роботи підпри#
—
— фондоозброєність праці;
I
Фо
ємства є виручка від реалізованої продукції.
ɑɫɪ
Дані показники розраховуються і записуються у
ɑɫɪ — середньосписочна чисельність працівників.
вигляді наступних коефіцієнтів:
К1 —

ȼɿɧ.
— коефіцієнт (рівень) загальних витрат
ȼ

IП —

ɉ
— частка прибутку на одну грошову оди#
ȼ

ницю виручки від реалізації продукції (рентабельність
на інноваційну діяльність на одну грошову одиницю ви#
продажів),
ручки від реалізації продукції;
де ɉ — прибуток від реалізації продукції.
ȼɿɧ. ɦ. ɭɫɬ.
З
метою аналізу інноваційної активності, ефектив#
К2 —
— коефіцієнт (рівень) витрат на
ності і рентабельності роботи підприємств, визначення
ȼ
закупівлю нових машин та устаткування на одну грошо# їх взаємозв'язку та впливу інноваційних витрат на зміну
результатів діяльності підприємств розробимо еконо#
ву одиницю виручки від реалізації продукції,
міко#математичні моделі. Вплив кожного з перерахова#
де ȼɿɧ. — загальний обсяг витрат на інновації;
ȼɿɧ. ɦ. ɭɫɬ. — витрати на закупівлю нових машин них чинників на показники витрат ресурсів та ефек#
тивність роботи підприємства, а також ступінь їх взає#
та устаткування;
модії досліджуємо шляхом побудови кореляційної за#
ȼ — виручка від реалізації продукції;
лежності, що описується за допомогою регресійної мо#
ȼɨ
делі [2; 3]:
IВо —
— операційні витрати на виробництво і ре#
(2),
I = M(I/Ʉ) + H
ȼ
де — M(I/К) = f(К) — функція регресії I на К;
алізацію продукції на одну грошову одиницю обсягу ре#
I — залежна (з'ясовна) змінна або показники вит#
алізації;
рат
ресурсів;
ɋ
К — незалежна змінна або витрати по видах інно#
— собівартість виробництва на одну гро#
IС —
ȼ
ваційної діяльності підприємства;
шову одиницю обсягу реалізації;
f(К) — детермінована невипадкова компоненту про#
Ɇȼ
цесу;
IМЗ —
— матеріальні витрати на одну грошову
H — випадкова компоненту процесу.
ȼ
На величину витрат ресурсів (I) впливають такі
одиницю обсягу реалізації (матеріаломісткість про# вхідні величини, як рівень загальних витрат на інновації
дукції);
(К1), рівень витрат на впровадження нових машин, ус#
Ⱥ
таткування та інших технічних засобів (К2).
IА — — витрати основних виробничих фондів на
Оскільки економічна політика господарюючих
ȼ
суб'єктів
полягає в управлінні економічними показни#
одну грошову одиницю обсягу реалізації (фондоміст#
ками
і
повинна
базуватися на знанні того, як ці показни#
кість виробництва);
ки
пов'язані
з
чинниками,
які є ключовими для функціо#
де ȼɨ — операційні витрати на виробництво і реа#
нування даного суб'єкта, визначимо вплив інноваційної
лізацію продукції;
діяльності підприємств на заощадження ресурсів в про#
ɋ — собівартість виробництва реалізованої про# мисловому секторі економіки Дніпропетровської об#
дукції;
ласті, в т.ч. галузі машинобудування. Для цього на ос#
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в моделях, що описують вплив рівня інноваційних вит#
рат на операційні витрати і собівартість виробництва,
встановлений середній рівень кореляційної залежності,
проте лінія тренда показує зниження цих показників під
впливом інновацій.
Складені регресійні моделі і проведені відповідно
до наявних даних розрахунки показали, що залежності
собівартості виробництва, витрат ОВФ, а також опера#
ційних і матеріальних витрат від загальних витрат на
інноваційну діяльність на машинобудівних підприєм#
ствах не встановлено. Проте зі збільшенням рівня за#
Рис. 2. Залежність продуктивності праці від
загальних витрат на інновації на одну людину в гальних витрат на інновації відбувається зростання фон#
доозброєності та продуктивність праці.
галузі промисловості Дніпропетровської
Для дослідження взаємозв'язку рівня інноваційних
області
витрат на впровадження ОВФ
на
показники
роботи
Таблиця 1. Моделі кореляційної залежності показників
підприємств
промисловості
і га#
ефективності від рівня витрат на інноваційну діяльність
лузі машинобудування були по#
промислових підприємств Дніпропетровської області
будовані аналогічні моделі ко#
реляційної залежності, які за#
несені в табл. 3 і 4.
У результаті проведеного
аналізу встановлена залежність
величини даних економічних
показників роботи промисло#
вих підприємств від зміни рівня
інноваційних витрат на нові
ОВФ, які сприяють зниженню
собівартості і матеріаломіст#
кості виробництва, підвищенню
операційних витрат і витрат ос#
нові статистичних даних складемо моделі кореляційної новних виробничих фондів, а також зростанню фондо#
залежності на основі цільової функції та розрахуємо озброєності та продуктивності праці. Також в ході дос#
формули, які з точністю до 95% випадків дозволяють лідження встановлено, що на підприємствах галузі ма#
визначити, як чинники рівня загальних витрат на інно# шинобудування під впливом витрат на інновації в ОВФ
вації та рівня витрат на впровадження нових ОВФ впли# відбувається збільшення фондомісткості і собівартості
вають на величину витрат ресурсів підприємств промис# виробництва, операційних витрат, крім того, зростає
ловості і галузі машинобудування [4—12].
рівень фондоозброєності та продуктивності праці.
Графічне зображення моделей залежності матері#
аломісткості та продуктивності праці від рівня загаль# ВИСНОВКИ
Таким чином, в ході дослідження виявлені законо#
них витрат на інновації представлені на рис. 1, 2.
Отримані в результаті проведеного кореляційно# мірності впливу рівня загальних витрат на інноваційну
регресійного аналізу економіко#математичні моделі, що діяльність і витрат на впровадження нових ОВФ на по#
описують вплив загальних витрат на інновації на еко# казники ресурсоємності та ефективності роботи
номічні показники на підприємствах промисловості і підприємства і за допомогою складених формул пояс#
галузі машинобудування Дніпропетровської області, за# нена взаємозалежність даних показників.
несені в табл. 1; 2.
На основі проведених роз#
Таблиця 2. Моделі кореляційної залежності показників
рахунків встановлено, що побу#
ефективності від рівня витрат на інноваційну діяльність
довані економіко#математичні підприємств галузі машинобудування Дніпропетровської області
моделі є адекватними і з висо#
ким рівнем довіри описують за#
лежність витрат виробництва
від впровадження інновацій.
Аналіз показав, що в ре#
зультаті здійснення інновацій#
ної діяльності на промисловому
підприємстві відбувається під#
вищення продуктивності та
фондоозброєності праці, збіль#
шення витрат ОВФ, зниження
матеріаломісткості продукції. А
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На основі розроблених Таблиця 3. Моделі кореляційної залежності показників ефективності
економіко#математичних від рівня інноваційних витрат на нові ОВФ промислових підприємств
Дніпропетровської області
моделей встановлено, що
зазначенні чинники інновац# ʋ
ȼɢɞɢ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ
Ɏɨɪɦɭɥɢ
ійної діяльності сприяють ɩ/ɩ
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
ȱȼɈ = 7023,3*Ʉ2 2 – 52,815*Ʉ2 + 0,9852
зниженню собівартості і ма# 1
ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
теріаломісткості виробницт# 2
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ȱɋ = 7048*Ʉ2 2 – 60,738*Ʉ2 + 0,9444
ва, підвищенню операційних
ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɈȼɎ
витрат і витрат основних ви# 3
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
ȱɆȼ = 4095*Ʉ2 2 – 46,531*Ʉ2 + 0,8012
ɜɿɞ
ɜɢɬɪɚɬ
ɧɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɧɨɜɨɝɨ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
робничих фондів, а також
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɢɬɪɚɬ ɈȼɎ
ȱȺ = 1831,7*Ʉ2 2 – 10,695*Ʉ2 + 0,0398
забезпечують зростання 4
ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
фондоозброєності та про# 5
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ
ȱɉɉ = 0,439*Ʉ2 2 – 1,2277*Ʉ2 + 0,6984
ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
дуктивності праці на
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɮɨɧɞɨɨɡɛɪɨɽɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ
ȱɎɈ = -1,3534*Ʉ2 2 + 5,6774*Ʉ2 + 1,942
підприємствах промисло# 6
ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
вості, а на машинобудівних
підприємствах впливають на
збільшення рівня фондоозб# Таблиця 4. Моделі кореляційної залежності показників ефективності
від рівня витрат на нові ОВФ для підприємства галузі
роєності та продуктивності
машинобудування Дніпропетровської області
праці, але разом з тим відбу#
вається і зростання витрат ʋ
ȼɢɞɢ ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ
Ɏɨɪɦɭɥɢ
ɩ/ɩ
ОВФ.
2
1
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
ȱ
ȼɈ = - 2486,3*Ʉ2 + 41,62*Ʉ2 + 0,772
Побудовані регресійні мо#
ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
делі є якісними і можуть бути 2
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ
ȱɋ = - 2487,9*Ʉ2 2 + 41,64*Ʉ2 + 0,7719
використані в розрахунках,
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɈȼɎ
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
ȱɆȼ = - 132,05*Ʉ2 2 + 9,615*Ʉ2 + 0,5512
які дозволяють проаналізува# 3
ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ти вплив кожного чинника 4
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ȱɉɉ = - 12,621*Ʉ2 2 + 80,52*Ʉ2 + 36,559
інноваційної діяльності, що
ɜɿɞ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
вивчається, на величину вит# 5
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɮɨɧɞɨɨɡɛɪɨɽɧɨɫɬɿ
ȱɎɈ = - 0,3151*Ʉ2 2 + 1,5412*Ʉ2 + 2,0846
ɩɪɚɰɿ
ɜɿɞ
ɜɢɬɪɚɬ
ɧɚ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɧɨɜɨɝɨ
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
рат ресурсів підприємства.
Запропонована нами методи#
ка в изначення впливу іннов аційної діяльності області: [Статистичний збірник]/ За ред. О.М. Шпильової.
підприємств на процес ресурсозбереження сприяє роз# — Дніпропетровськ: 2007. —118 c.
6. Наукова та інноваційна діяльність у Дніпропет#
ширенню методів управління ресурсами підприємств,
направлених на поліпшення показників ресурсоємності ровській області: [Статистичний збірник]/За ред. О.М.
та ефективності роботи підприємства. Це дає мож# Шпильової. — Дніпропетровськ: 2008. — 104 c.
7. Наукова та інноваційна діяльність у Дніпропет#
ливість підприємству:
— оцінити ступінь впливу окремих напрямів інно# ровській області: [Статистичний збірник]/За ред. О.М.
ваційній діяльності на зниження витрат ресурсів і вико# Шпильової. — Дніпропетровськ: 2009. — 123 c.
8. Основні економічні показники діяльності підпри#
ристовувати впровадження інновацій як засіб ресурсоз#
ємств#суб'єктів
підприємницької діяльності за 2001 рік:
береження;
[Статистичний
збірник].
— Дніпропетровськ: Держав#
— зіставити величину витрат на інноваційну діяль#
ність з очікуваним скороченням обсягу витрат ресурсів ний комітет статистики України, 2002. — 102 c.
9. Основні економічні показники діяльності під#
на виробництво і реалізацію продукції;
приємств#суб'єктів підприємницької діяльності за 2002
— планувати рівень зниження ресурсоємності та
рік: [Статистичний збірник]. — Дніпропетровськ: Дер#
зростання ефективності виробництва шляхом визначен# жавний комітет статистики України, 2003. — 105 c.
ня необхідного обсягу інвестицій в інновації, що забез#
10. Діяльність та фінансовий стан господарського
печують досягнення потрібного результату.
комплексу області у 2005 році: [Статистичний збірник]
/ За ред. В.В. Вєтрової. — Дніпропетровськ: Головне
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ние, 2001. — 408 с.
4. Наукова та інноваційна діяльність у Дніпропет# області за видами економічної діяльності у 2007 році:
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