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(969 предприятий использовали эти средства). Бюджет-
ные средства получили лишь 38 предприятий, объем 
которых составил 1,7% общего объема финансирования, 
средства отечественных и иностранных инвесторов – 
соответственно 12 и 23 предприятия (0,4% и 19%), кре-
диты – 51 предприятие (11,8%).

Основной целью инвестиционной деятельности 
является обеспечение наиболее эффективных путей 
реализации инвестиционной стратегии предприятия на 
отдельных этапах его развития.

В процессе реализации этой основной цели инве-
стиционная деятельность направлена на решение таких 
важнейших заданий:

1. Определение путей ускорения реализации ин-
вестиционных программ и проектов. Развитый инве-
стиционный комплекс позволяет обеспечивать стойкие 
темпы роста народного хозяйства, внедрять новейшие 
достижения технического прогресса, реализовывать 
большие социально-экономические задания.

2. Обеспечение высоких темпов экономического 
развития предприятия. Экономический рост обеспечи-
вается в первую очередь за счет инвестиционной дея-
тельности, в процессе которой реализуются долгосроч-
ные стратегические цели предприятия.

3. Обеспечение максимизации доходов от инве-
стиционной деятельности. Прибыль является основ-
ным показателем, который характеризует результаты 
не только инвестиционной, но и всей предприниматель-
ской деятельности предприятия.

4. Обеспечение минимизации инвестиционных 
рисков. Рыночная среда немыслима без риска. При 
определенных неблагоприятных условиях эти риски 
могут вызывать потерю не только прибыли и дополни-
тельного дохода от инвестиций, но и части инвестиро-
ванного капитала.

5. Обеспечение финансовой стойкости и платеже-
способности предприятия в процессе осуществления 
инвестиционной деятельности [1].

Выводы. Исходя из этого, среди рассмотренных 
заданий инвестиционной деятельности приоритетной 
является не максимизация дохода (прибыли) от инве-
стиционной деятельности, а обеспечение высоких тем-
пов экономического развития отраслей и предприятий 
при достаточной их финансовой стойкости, которая до-
стигается при условии наращивания темпов производ-
ства и увеличения объемов валовой продукции. n
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I. Вступ
Стрімка глобалізація та активізація інноваційного 

процесу в сучасній світовій економіці, викликають го-
стру необхідність інноваційного розвитку і інтелектуа-
лізації виробництва, ринку і всієї економічної системи 
України, які сприяють прогресивній зміні соціально-
економічної структури суспільства і виробництва. Інно-
ваційний процес можна представити як певний вид ді-
яльності підприємства, який створює послідовний лан-
цюжок подій, що бере початок від інноваційної ідеї та 
приводить до її практичної реалізації, яка називається 
інноваційною діяльністю. Нерозривно з інноваційним 
процесом пов'язана інновація, яка розглядається як його 
результат і є підсумком науково-виробничого циклу. 
У економічній літературі інновація – це нововведення, 
пов'язане з науково-технічним прогресом і полягає в 
оновленні основних фондів і технологій, в удосконален-
ні управління і економіки підприємства [1, с. 9 – 10].

Інновації розглядаються нами як упроваджені в 
процесі виробництва нововведення у вигляді інновацій-
них продуктів і технологій з метою скорочення витрат 

ресурсів підприємства та підвищення ефективності 
його функціонування.

Оскільки потреби виробництва стрімко зростають, 
а ресурси обмежені, та їх вартість постійно збільшуєть-
ся, ресурсозбереження є необхідною умовою ефективно-
го функціонування підприємства, яке припускає забез-
печення зростаючих потреб підприємства і зростання 
ефективності більшою мірою за рахунок економії. Ре-
сурсозбереження є сукупність заходів по економному і 
ефективному використанню всіх чинників виробництва, 
що включають всі види ресурсів (матеріальні, трудові, 
фінансові, природні та ін.) для вирішення завдань еко-
номічного і соціального розвитку. Зростання ефектив-
ності роботи підприємства на основі інновацій свідчить 
про його інноваційний розвиток, під яким ми розуміємо 
шлях освоєння нововведень, що забезпечують зниження 
витрат ресурсів виробництва, поліпшення кількісних і 
якісних результатів діяльності підприємства.

II. Постановка завдання
Метою статті є формування економічного меха-

нізму інноваційної діяльності, спрямованої на заоща-
дження ресурсів та підвищення ефективності функціо-
нування підприємства.
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III. Результати роботи
Світовий досвід свідчить про те, що стійке зрос-

тання виробництва в довгостроковому періоді залежить 
не стільки від ресурсних можливостей, скільки від інно-
ваційної спрямованості діяльності підприємств. Підви-
щення продуктивності таких чинників виробництва як 
праця і капітал, зниження витрат ресурсів в значній мірі 
залежить від впровадження інновацій. Конкурентні пе-
реваги суто індивідуальні і, в тому або іншому ступені, 
досягаються за рахунок одночасного використання ре-
сурсних, інвестиційних можливостей і накопиченого ба-
гатства [2]. На цій основі і створюється інноваційна мо-
дель конкурентних чинників. Чим глибше інновації про-
никають в процес використання ресурсів і ефективніші 
інвестиції у виробничі інновації, тим краще накопичені 
багатства впливають на результати цих процесів і вище 
рівень конкурентоспроможності підприємств. Таким 
чином, необхідність у використанні інновацій виникає в 
результаті прагнення підприємства до отримання пере-
ваг в ефективності діяльності, а також диверсифікації, 
індивідуалізації попиту на товари та послуги.

Інвестиції в інновації дозволяють утриматися на 
ринку, а також при певній ринковій кон'юнктурі 
розширити свою присутність за рахунок нового 

товару (послуги) або в результаті отримання переваг в 
ціновій конкуренції [3, с. 150]. Упроваджуючи інновації 
на підприємстві, дуже важливо знати, які чинники 
здатні загальмувати або прискорити інноваційний про-
цес. З метою проведення аналізу чинників, що впли-
вають на заощадження ресурсів, розділяємо їх на дві 
групи, які складаються із зовнішніх та внутрішніх для 
підприємства чинників. Диференціюємо кожен чинник 
групи на складові підгрупи чинників. Для практичної 
оцінки величини (рівня) впливу чинників застосовуємо 
конкретні економічні показники, які є окремими скла-
довими певного чинника групи. На підставі вищевикла-
деного для вивчення розвитку інноваційної діяльності 
підприємств і її впливу на заощадження ресурсів, 
пропонується наступна класифікація чинників, обумов-
лених даним процесом (рис. 1).

Виходячи із завдання забезпечення управлін-
ня даними чинниками з боку підприємства, логічним 
є обмеження даного дослідження вивченням впливу 
внутрішніх чинників, що представляють напрями ін-
новаційної діяльності, які впливають на заощадження 
ресурсів підприємства і безпосередньо відображають 
його інноваційну політику.

Крім того, необхідність обмеження аналізованих 
чинників виникає в результаті того, що вони повинні 
відповідати таким необхідним вимогам:

1. Характеризувати інтенсивні інноваційні можли-
вості, що базуються на досягненнях науково-технічного 
прогресу.

2. Забезпечувати керованість ними з боку підпри-
ємства.

3. Мати кількісне вимірювання, що виражається в 
гривнах на одну грошову одиницю реалізованої продукції.

4. Володіти наявністю інформаційної бази, джере-
лами якої служать статистичні збірники інноваційної ді-
яльності в Україні і Дніпропетровській області [4, 5, 6, 7].

Таким чином, до вивчення відібрані наступні чин-
ники, які представляють види (напрями) інноваційної 
діяльності підприємства, що впливають на заощаджен-
ня ресурсів, і відповідають висунутим вище вимогам:

– рівень витрат на інноваційну діяльність підпри-
ємств;

– рівень витрат на придбання нових машин, устат-
кування, установок, інших видів виробничих фондів;

– рівень витрат на впровадження інноваційних 
технологій;

– рівень витрат на проведення досліджень та 
розробок.

Перераховані чинники є наслідком науково-
технічного прогресу і характеризують його інтенсив-
ність. В ході дослідження вивчався вплив даних чинників 
на операційні витрати по реалізованій продукції, а також 
на витрати по елементах (матеріальні витрати, витрати 
основних фондів підприємств), продуктивність ы фондо-
озброєність праці, собівартість виробництва продукції.

При цьому результативне здійснення інновацій-
ної діяльності можливе при оптимальному її плануванні 
і створенні відповідної структури інвестування. Таким 
чином, для успішного управління інноваційною діяль-
ністю підприємств необхідною умовою є формування 
і використання цілісного організаційно-економічного 
механізму інноваційної діяльності з ресурсозбереження, 
який передбачав би чітку впорядкованість його елементів 
і ефективність їх взаємодії. Оскільки «проходження по ін-
новаційному шляху розвитку економіки вимагає створен-
ня системи науково-інноваційної діяльності і механізмів її 
функціонування, адекватних поставленим цілям» [8].

Тому, на наш погляд оцінювати рівень 
інноваційного розвитку, заснованого на 
інноваційній діяльності слідує, перш за все, по 

темпах зростання ефективності виробництва, який 
воно забезпечує, і формувати механізм дії саме цього 
процесу. Такий підхід дасть реальні результати. Таким 
чином, під організаційно-економічним механізмом 
інноваційної діяльності з ресурсозбереження на 
підприємстві нами розуміється система взаємозв'язаних 
елементів організаційного і економічного характеру, 
що є сукупністю методів і важелів дії на умови і про-
цеси впровадження нововведень, що забезпечують 
підвищення ефективності роботи підприємства на 
основі ресурсозбереження.

Побудова організаційно-економічного механізму 
інноваційної діяльності з ресурсозбереження викликає 
необхідність аналітичного представлення конкретних 
чинників, способів їх розрахунку, теоретичного об-
ґрунтування конструкції показників, пропонованих 
для аналізу впливу чинників інноваційної діяльності 
підприємства на ресурсозбереження і результати його 
роботи. Основною метою даного механізму є плануван-
ня і організація інноваційної діяльності промислового 
підприємства, формування оптимальної структури її 
видів, направлене на заощадження ресурсів і зростання 
рівня ефективності виробництва і реалізації продукції. 
Дія механізму заснована на управлінні витратами на ін-
новаційну діяльність підприємства і окремі її напрями, 
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Зовнішні  
 
 

Внутрішні  
 
 1. Політичні  

 
 2. Юридичні  
 

3. Економічні  
 
 

7. Інформаційні  
 

6. Регіональні  

5. Ринкові  

4. Соціальні  
 

Чинники ресурсозбереження на підприємстві  
 
 

1.1.1.Рівень (коефіцієнт) 
витрат на закупівлю 
 нових машин і устаткування; 
1.2.1.Рівень (коефіцієнт) 
витрат на використання 
нових матеріалів;  
1.3.1.Рівень (коефіцієнт) 
витрат на підготовку 
виробництва до 
впровадження інновацій. 

1.
 Т

ех
ні

чн
і

 
 

2.
 Т

ех
но

ло
гі

чн
і

 
 

2.1.1.Рівень (коефіцієнт)  
витрат на проведення 
наукових досліджень і 
розробок;  
2.2.1.Рівень (коефіцієнт)  
витрат на впровадження 
інноваційних технологій; 
2.3.1.Рівень (коефіцієнт)  
витрат на придбання 
 патентів, ліцензій.  

3.
 Ін

ф
ор

м
ац

ій
ні

 
 

3.1.1.Рівень (коефіцієнт)  
 витрат на закупівлю  
обчислювальної техніки 
 і програм;  
3.2.1. Рівень (коефіцієнт)  
витрат на інформатизацію. 

5.
 Ф

ін
ан

со
ві

 
 

5.1.Обсяг власних  
засобів підприємства; 
5.2.Обсяг позикових  
засобів підприємства; 
5.3.Обсяг привернуті  
засобів підприємства. 
 

4.1.1.Рівень (коефіцієнт)  
витрат на маркетингову  
діяльність; 
4.2.1.Формування  
організаційної структури 
управління; 
4.3.1.Рівень (коефіцієнт)  
витрат на інноваційну 
діяльність. 4.

 О
р

га
н

із
ац

ій
ні

 
 

6.1.Соціальний склад працівників; 
6.2.Кількісний склад працівників;  
6.3.Професійно-кадровий склад; 
6.4.Функціональний склад; 
6.5.Підготовка і перепідготовка кадрів 
для роботи з інноваційною 
технікою і технологією.  
 

1.1. Інвестиційні 
витрати на закупівлю  
нових машин і 
устаткування; 
1.2. Інвестиційні 
витрати на нові 
матеріали;  
1.3. Інвестиційні 
витрати на підготовку 
виробництва до  
впровадженню інновацій. 
 
 2.1. Інвестиційні  
витрати на 
проведення наукових 
досліджень 
і розробок;  
2.2. Інвестиційні  
витрати на  
впровадження 
нових технологій; 
2.3. Інвестиційні витрати 
на придбання патентів. 

3.1. Інвестиційні 
витрати на закупівлю 
обчислювальної 
 техніки і програм;  
3.2. Інвестиційні 
витрати на оплату  
послуг у сфері 
інформатизації. 

4.1. Інвестиційні 
витрати на маркетингову 
діяльність; 
4.2. Інвестиційні 
витрати на інноваційну 
діяльність 
4.3. Організаційна  
структура управління. 

5.1.1. -5.3.3.Рівень витрат на 
інвестиційну діяльність  
за напрямами інновацій. 

6.5.1.Рівень 
витрат на 
підготовку і  
перепідготовку 
кадрів. 6.
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Рис. 1. Склад і структура чинників ресурсозбереження на підприємстві

які у свою чергу впливають на зниження витрат ресурсів 
виробництва і реалізації продукції і тим самим сприя-
ють підвищенню показників ефективності. Для адапта-
ції організаційно-економічного механізму інноваційної 
діяльності з ресурсозбереження на підприємстві визна-
чені завдання його формування, а також його функції і 
форми, встановлені основні впливаючи чинники, удо-

сконаленні методи дослідження і оптимізації даного 
процесу. Складові організаційно-економічного механіз-
му інноваційної діяльності з ресурсозбереження на під-
приємстві зображені на рис. 2.

Організаційно-економічний механізм інноваційної 
діяльності з ресурсозбереження пов'язаний з «адаптаці-
єю» інновацій (інноваційних процесів, видів діяльнос-
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ті, змін) і передбачає комплекс заходів щодо розвитку і 
впровадження нововведень, реалізації їх в рамках вироб-
ничих і інших процесів на підприємстві. Об'єктом управ-
ління виступають інноваційні ідеї, розробки, нові техні-
ка, технології, продукти і т. ін., які впливають на витрати 
ресурсів підприємства і показники ефективності його 
роботи. Тому формування організаційно-економічного 
механізму інноваційної діяльності з ресурсозбереження 
обумовлене необхідністю впровадження нововведень.

Нововведення тісно пов'язані з розвитком ви-
робництва і лежать в основі організації управління 
цим процесом. Завдання формування організаційно-
економічного механізму інноваційної діяльності з ре-
сурсозбереження на промислових підприємствах по-
лягають в економії і перетворенні праці, заощадженні 
матеріальних ресурсів, ефективному використанні 
основних фондів і капіталовкладень. Основними функ-

ціями даного механізму є: трудозберігаюча, ресурсозбе-
рігаюча, фондозберігаюча. Всі ці функції пов'язані одна 
з одною оскільки «економія матеріалів зберігає працю 
в сировинних галузях, а краще використання основних 
фондів зберігає працю в машинобудуванні, будівництві і 
на самому підприємстві» [9].

Здійснення інноваційного процесу направлене на 
досягнення такої мети, як підвищення ефективності ви-
робничих результатів діяльності підприємства, знижен-
ня матеріальних і трудових витрат, собівартості вироб-
ництва продукції, підвищення її якості і обсягу випуску, 
поліпшення використання основних виробничих фондів.

Методика зниження рівня витрат ресурсів підпри-
ємств на виробництво і реалізацію продукції, а також 
підвищення ефективності їх роботи за рахунок прове-
дення інноваційної діяльності може бути розділена на 
наступні етапи:

 

Функц ії :  
- ресурсозберігаюча; 
- трудозберігаюча; 
- фондозберігаюча. 

Форми  
нововведень:  

- технічні;  
- технологічні. 

Чинники:  
- рівень витрат на інноваційну діяльність: 
- рівень витрат на впровадження нових ОВ Ф; 
- рівень витрат на впровадження нових технологій; 
- рівень витрат на проведення досліджень і 
розробок. 
 
 

Визначення величини і структури інвестицій за 
напрямами інноваційній діяльності підприємства 
на основі індикаторів результативності 

Оптимізація, направлена на мінімізацію витрат 
ресурсів і максимізацію показників ефективності 
роботи підприємства на основі інновацій. 

Принципи:  
- розвиток і впровадження нововведень; 
- реалізація нововведень в рамках виробничих та інших процесів. 

Вивчення взаємодії і ступеня впливу чинників 
інноваційної діяльності на показники роботи 
підприємства і оцінка альтернатив. 

Завдання:  
- зниження матеріальних витрат; 
- зниження собівартості виробництва; 
- зниження операційних витрат; 
- економія і перетворення праці; 
- ефективне використання ОВ Ф і капвкладень. 
 
 

Цілі:  
Зростання ефективності виробництва на основі інновацій 
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Рис. 2. Склад і структура організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності 
з ресурсозбереження на промисловому підприємстві
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1. Визначення і аналіз чинників інноваційного 

розвитку.
2. Групування чинників по видах інноваційної ді-

яльності.
3. Класифікація і логічне визначення чинників, що 

впливають на процес ресурсозбереження і зростання 
ефективності роботи підприємства.

4. Кореляційний аналіз взаємодії між числовими 
значеннями чинників і показниками витрат ресурсів 
підприємства.

5. Розробка регресійних моделей і вибір оптималь-
ного варіанту формул розрахунку рівня інноваційних 
витрат, показників ресурсоємності і ефективності;

6. Мінімізація витрат ресурсів і максимізація по-
казників ефективності за рахунок визначення відповід-
ного (оптимального) обсягу інвестицій в інновації на 
основі визначення екстремуму функції і розрахунку ін-
дикаторів результативності інноваційної діяльності.

Використання даної методики вимагає уважного 
вивчення чинників інноваційної діяльності і осо-
бливостей їх впливу на процес ресурсозбережен-

ня і ефективність діяльності підприємств.
Для формування механізму інноваційної 

діяльності, направленої на заощадження ресурсів 
підприємства (алгоритму, що представляє механізм 
інноваційного розвитку) потрібне створення певної про-
цедури, яку можна представити у вигляді послідовності 
вказаних нижче кроків.

Крок 1. Визначення місії і цілей.
Через визначення місії і цілей підприємство прагне 

представити своє майбутнє, а також напрями розвитку 
свого бізнесу. На підставі поставленої мети визначають-
ся завдання функції і форми функціонування механізму 
інноваційної діяльності з ресурсозбереження, що роз-
робляється. На цьому етапі відбиваються: цільові орі-
єнтири і сфера діяльності підприємства. Система стра-
тегічних цілей повинна забезпечувати вибір найбільш 
ефективних видів інноваційної діяльності, спрямова-
ної на поліпшення процесу виробництва і підвищення 
ефективності функціонування підприємства, а також 
формування відповідної структури і обсягу інвестицій 
в інновації, що впливають на процес ресурсозбережен-
ня. Формування цілей інноваційної діяльності здійсню-
ється по наступних напрямах: зниження матеріальних 
витрат; зниження собівартості виробництва; зниження 
операційних витрат на виробництво і реалізацію про-
дукції; економія і перетворення праці; ефективне вико-
ристання основних фондів і капвкладень; підвищення 
прибутку та збільшення обсягу виробництва продукції.

Крок 2. Визначення чинників, що впливають 
на інноваційний розвиток підприємства, який спри-
яє зниженню витрат ресурсів і поліпшенню резуль-
татів функціонування підприємства. На цьому етапі 
вивчаються внутрішні і зовнішні чинники впливу на 
досліджувані процеси. Завданням аналізу чинників є 
виділення тих, які сприяють інноваційному розвитку 
підприємства, що базується на заощадженні ресурсів і 
зростанні показників ефективності.

Крок 3. Цілі інноваційної діяльності підприємства 
є описані у формалізованому вигляді плановані параме-
три його стратегічної інноваційної позиції, що дозво-
ляють направляти цю діяльність в довгостроковій пер-
спективі і оцінювати її результати. Даний етап включає 
вивчення взаємодії впроваджуваних нововведень і по-
казників роботи підприємства та передбачає розрахунок 
показників ефективності функціонування підприємства, 
витрат ресурсів і витрат на інноваційну діяльність на 
одну гривну реалізованої продукції, побудову економіко-
математичних моделей на основі цільових функцій.

Крок 4. Встановлення взаємозалежності іннова-
ційної діяльності і її напрямів, процесу ресурсозбере-
ження і ефективності роботи підприємства за допомо-
гою кореляційно-регресійного і індексного-факторного 
аналізу, в ході якого відбувається параметризація, спе-
цифікація і оцінка адекватності побудованих регресій-
них моделей, що описують впливи інновацій на резуль-
тати діяльності і заощадження ресурсів підприємства. 
Іншими словами, на цьому етапі складаються форму-
ли, що пояснюють залежність показників інноваційної 
діяльності і витрат ресурсів, визначається ступінь їх 
взаємозв'язку шляхом розрахунку коефіцієнтів рівнянь 
регресії і відбувається перевірка адекватності розробле-
них економіко-математичних моделей.

Крок 5. Визначення рівня впливу чинників 
інноваційної діяльності на показники ефективності і 
ресурсоємності підприємства на основі використання 
індикаторів результативності, аналізу чутливості і ран-
жирування показників.

Крок 6. Оптимізація результатів діяльності 
підприємства на основі інновацій шляхом визначення 
екстремуму функції, спрямована на мінімізацію витрат 
ресурсів і максимізацію рівня ефективності за рахунок 
витрат на інновації.

Крок 7. Формування структури і обсягу інвес-
тицій за напрямами інноваційній діяльності, тобто 
на впровадження нових ОВФ; на використання но-
вих технологій; на проведення досліджень і розробок, 
а також на інноваційну діяльність в цілому, що забезпе-
чують запланований рівень зниження витрат ресурсів і 
підвищення ефективності діяльності підприємства.

В ході досліджень обґрунтована послідовність і 
зміст етапів інноваційного процесу, що забезпечує за-
ощадження ресурсів підприємства, які базуються на 
методичних підходах. Основні етапи організаційно-
економічного механізму інноваційної діяльності з ре-
сурсозбереження на підприємстві проілюстровані на 
структурно-логічній схемі алгоритму (див. рис. 3).

З метою визначення рівня зниження витрат ресур-
сів підприємств під впливом інновацій перш за все зби-
рається інформація, яка є вхідною. Далі в процесі етапу 
обґрунтування шляхом використання представлених 
якісних методів визначаються напрями інноваційної ді-
яльності, сприяючі заощадженню ресурсів.

Для оцінки впливу чинників інноваційної діяль-
ності на заощадження ресурсів підприємства необхідна 
характеристика результатів його економічної діяльнос-
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Рис. 3. Алгоритм дії організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності підприємства, 
спрямованого на ресурсозбереження і зростання показників ефективності

 

Фаза теоретичного обґрунтування:  
розробка концепцій і ТЕО  

Якісні методи: групування;  
класифікації;   

Вплив на процес 
ресурсозбереження 

 
 

Фаза аналізу взаємодії: інновацій і заощадження 
ресурсів підприємства 

Кількісні методи: індексний аналіз;  кореляційно - 
регресійній аналіз; найменших квадратів  

Розрахунок рівня (коефіцієнтів): операційних і 
матеріальних витрат; собівартості продукції; 
витрат праці; витрат ОВ Ф; загальних витрат на 
інновації, витра т на нові ОВ Ф, нові технології, 
дослідження і розробки. 

Фаза оптимізації інноваційної 
діяльності, оцінка її впливу на 

показники витрат ресурсів  

Взаємозалежність 
витрат ресурсів  

 
 

Аналіз зміни планованих показників 
ресурсоємності на основі індикаторів 
під впливом зміни: 
- рівня загальних витрат на інновації;  
- рівня витрат на закупівлю нових ОВ Ф;  
- рівня витрат на впровадження нових 
технологій;  
-рівня витрат на проведення досліджень 
і розробок. 
Кількісні методи:  
- стохастичне програмування; 
- чисельні методи:  
- динамічне програмування; 
- методи регулярного пошуку; 
- аналіз «чутливості »;  
- метод ранжирування; 
- порівняння з індикаторами. 
 
 

Рівень впливу на  
заощадження 

ресурсів 
 
 

Зниження собівартості 

Зниження матеріаломісткості 

Підвищення продуктивності праці 
Збільшення  

виручки  
від реалізації 

продукції 

Збільшення  
прибутку 

 
 

Початок  
 
 

Підвищення фондоозброєності 

Вхідні параметри:  витрати на розробку концепції, документацію, ТЕО ; очікуване зниження 
ресурсоємності, підвищення ефективності діяльності підприємства; обсяг інвестиційних засобів, 
що передбачається; обсяг реалізації продукції; операційні витрати; матеріальні витрати, 
собівартість виробництва; амортизаційні відрахування; фонд зарплати; чисельність працівників; 
інвестиції на інноваційну діяльність, в т. ч. на закупівлю нових ОВ Ф,  на впровадження нових 
технологій, на проведення досліджень і розробок. 
 
 

Кінець  
 

Визначення рівня впливу чинників 
інноваційної діяльності на показники 
ефективності роботи підприємства 
шляхом розрахунку індикаторів 

Оцінка чинників інноваційної діяльності 

Визначення чинників інноваційної  
діяльності 

Зростання ефективності роботи 
підприємства на основі  
інноваційній діяльності  

Негативний вплив на 
результати роботи 
підприємства 

Не ефективна 

Оптимальний обсяг інвестицій на 
нові ОВ Ф для максимізації 
показників ефективності і 
мінімізації витрат ресурсів 

 
 Оптимальний обсяг інвестицій на 

нові технології для максимізації 
показників ефективності 

Оптимальний обсяг інвестицій на 
дослідження і розробки для 
мінімізації витрат ресурсів 

Зниження операційних витрат 

Н і 

Н і 

Н і 

Т ак 

Т ак 

Т ак 

ті, тобто розрахунок показників ефективності та ресур-
соємності виробництва і реалізації продукції, таких як 
матеріаломісткість, фондомісткість, фондоозброєність і 
продуктивність праці, собівартість виробництва та при-
буток на одну грошову одиницю виручки від реалізації.

Протягом другого етапу відбувається визначення 
показників інноваційних витрат на одну грошову оди-
ницю обсягу реалізованої продукції (рівень загального 
обсягу витрат на інновації; рівень витрат на придбання 
нових машин, устаткування, установок та ін. видів ОВФ; 
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рівень витрат на впровадження нових технологій; рівень 
витрат на проведення досліджень і розробок), які забез-
печуються шляхом розрахунків вхідних параметрів і є 
чинниками ресурсозбереження.

Крім того, за допомогою вказаних кількісних ме-
тодів визначається ступінь взаємодії інноваційних ви-
трат і витрат ресурсів на виробництво і реалізацію про-
дукції, якщо ступінь взаємозв'язку показників задовіль-
ний, слід перейти до наступної фази розрахунків.

На цьому етапі використовується кількісний ме-
тод оцінки взаємодії інноваційної діяльності і витрат 
ресурсів підприємств на основі регресійної моделі, вна-
слідок чого визначаються основні напрями в розрахун-
ках і прогнозні показники, які роблять найважливіший 
вплив на процес ресурсозбереження та ефективність 
діяльності підприємства і використовуються для ви-
значення рівня впливу певних напрямів інноваційної ді-
яльності на заощадження ресурсів шляхом розрахунку 
індикаторів результативності.

Для визначення рівня зниження витрат ресурсів на 
виробництво та реалізацію продукції і підвищення показ-
ників ефективності за допомогою регресійних моделей, 
необхідно змінити дані моделі шляхом збільшення вхід-
них параметрів (витрат на інновації по видах діяльності) 
на основі індикаторів результативності інноваційної ді-
яльності, внаслідок чого зміні підлягають і значення ве-
личин, що характеризують процес ресурсозбереження.

Інноваційна діяльність, яка здійснюється на осно-
ві інвестування грошових коштів в інновації, впливає 
на зниження витрат ресурсів підприємства і підвищує 
ефективність його функціонування. Тому шляхом збіль-
шення рівня витрат на інновації можна забезпечити 
процес ресурсозбереження і зростання ефективності 
роботи підприємства.

Таким чином, розробка системи «інноваційні ви-
трати – ресурсозбереження» дає можливість форма-
лізувати показники рівня витрат, що вивчаються, на 

інновації і ефективності функціонування підприємства 
у вигляді цільових функцій і забезпечити раціональне 
управління інноваційною діяльністю, спрямованою на 
зниження витрат ресурсів, оптимізацію результатів ро-
боти підприємства і поліпшення якості планування ін-
вестицій в інновації.

Всі вище перелічені дії дозволяють сформувати 
організаційно-економічний механізм управління інно-
ваційною діяльністю з ресурсозбереження на підприєм-
стві, який зображений на рис. 4.

Організаційно-економічний механізм управління 
інноваційною діяльністю з ресурсозбереженню, вихо-
дячи з цілей економічного розвитку, включає наступні 
елементи: планування інноваційної діяльності; визна-
чення завдань, функцій і форм інноваційної діяльності 
з ресурсозбереження на підприємстві; визначення чин-
ників інноваційного розвитку підприємства; вивчен-
ня взаємодії і визначення ступеня впливу інновацій на 
показники роботи підприємства; оптимізація процесу 
ресурсозбереження і ефективності діяльності підпри-
ємства на основі інновацій; формування величини і 
структури інвестицій в інновації на основі індикаторів 
результативності; цільове управління інноваційною ді-
яльністю по ресурсозбереженню.

IV. Висновки
Організаційно-економічний механізм інновацій-

ної діяльності по ресурсозбереженню на підприємстві, 
представляє сукупність елементів, взаємодія яких до-
зволяє забезпечити здійснення циклічного процесу, 
спрямованого на зниження витрат ресурсів і підвищен-
ня ефективності роботи підприємства.

Розробка організаційно-економічного механізму 
інноваційної діяльності з ресурсозбереження дає мож-
ливість підприємству:

– проаналізувати результати діяльності підприєм-
ства на основі економіко-математичного моделювання;

Рис. 4. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю 
з ресурсозбереження на підприємстві

 Цільове управління 
інноваційною діяльністю з 

ресурсозбереження 

Визначення завдань, функцій 
і форм інноваційної 

діяльності з 
ресурсозбереження  

 
 

Планування 
інноваційної 

діяльності 

Вивчення взаємодії і визначення 
ступеня впливу інновацій на 

показники роботи підприємства 

Формування  
величини і структури 
інвестицій в інновації 
на основі індикаторів 

результативності 

Визначення чинників 
інноваційного розвитку 

підприємства на 
основі інноваційної 

діяльності 

Оптимізація процесу 
ресурсозбереження і ефективності 
діяльності підприємства на основі 

інновацій 
 
 

Організаційно-
економічний 

механізм 
управління 

інноваційною 
діяльністю з 

ресурсозбереження 
на підприємстві 
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– встановити залежність і прослідкувати законо-
мірності зміни показників ефективності і ресурсоєм-
ності під впливом інвестицій в інновації і описати їх за 
допомогою формул;

– забезпечити формування оптимальної величини 
і структури витрат на інновації з метою мінімізації ви-
трат ресурсів і максимізації показників ефективності;

– планувати результати роботи підприємства шля-
хом визначення необхідного обсягу інвестицій в іннова-
ції на основі індикаторів результативності інноваційної 
діяльності. n
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Вступ. Термін «країна з ринком, що формується» 
(з англ. emerging economy – EME) був запропонований 
в 1981 році економістами МФК групи Світового банку 
[15]. Виникнення цього терміну було обумовлено цілком 
обґрунтованою необхідністю в якісному визначенні, 
і більше того відокремленні групи країн, що за своїми 
характеристиками якісно відрізнялися від решти сві-
ту того періоду часу. На той час до категорії країн ЕМЕ 
відносили більшість країн Латинської Америки, Кариб-
ського архіпелагу, нові індустріальні країни Сходу, зага-
лом близько 26 країн. Відповідно до класичного крите-
рію визначення цих країн всі вони належать до країн, що 
розвиваються, та характеризують середнім або вище ніж 
середнім доходом на душу населення та суттєвим рівнем 
капіталізації місцевих ринків капіталу поряд з істотною 
залежністю від іноземного ресурсу [10, c. 118–119].

Сплеск уваги до ЕМЕ був передусім зумовлений 
значними обсягами іноземних інвестицій в економіку 
цих країн, спричиненими економічними негараздами 
регіонів. В подальшому ця зацікавленість була підтри-
мана позитивним досвідом цих країн в подоланні еко-
номічних негараздів за допомогою іноземного капіталу, 
спрямованого як на безпосереднє вирівнювання еконо-
мічних дисбалансів, так і на розбудову фінансової архі-
тектури. Останніми ж роками країни ЕМЕ переважно 
розглядаються як великі фінансові та індустріальні цен-

три, і тому, що цілком логічно, вже як експортери капі-
талу. Варто зауважити, що група цих країн з 80-х років 
ХХ сторіччя суттєво розширилась і наразі включає деякі 
країни Східної Європи, Прибалтики, Близького Сходу, 
Північної та Південної Африки.

На теперішній час Україна є нетто-експортером 
іноземних інвестицій, а її економічний та інституцій-
ний розвиток багато в чому є пограничним, тобто пе-
рехідним до статусу країн ЕМЕ. Не дивно, що багато 
економістів відносять Україну до так званих «граничних 
ринків». Саме тому вивчення досвіду країн з рикном, що 
формується, в сфері залучення та використання інозем-
них інвестицій може бути вкрай важливим для України, 
як в сенсі подолання економічних криз, так і в плані роз-
будови фінансової інфраструктури.

В даній роботі основна увага буде приділена ви-
вченню чинників процесу іноземного інвестування, осо-
бливий акцент буде зроблено на відносній важливості 
окремих чинників руху іноземного капіталу в країни з 
ринком, що формується. Отримані результати будуть 
мати безперечну важливість для України, як країни в якій 
перш за все іноземний капітал наразі є вкрай критичним 
для економічного розвитку на фоні істотної нестачі вну-
трішнього інвестиційного ресурсу. Тому вивчення цих 
чинників дозволить якісно видозмінити інвестиційну 
стратегію країни в руслі досягнення економічного про-
цвітання, а також одночасного наближення України до 
країн ЕМЕ за економічними характеристиками.
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