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У статті аналізуються показники інноваційної діяльності підприємств хімічної та нафтохімічної галузі промисловості, досліджуються обсяги витрат і фінансування інноваційної діяльності цієї сфери. Запропоновано процедуру формування та реалізації
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В статье анализируются показатели инновационной деятельности предприятий химической и нефтехимической отрасли
промышленности, исследуются объемы расходов и финансирования инновационной деятельности этой сферы. Предложена
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Постановка проблеми. Підприємства хімічної та
нафтохімічної галузі в Україні є технологічно відсталі, а виробниче обладнання фізично і морально
зношене. Зазвичай, вони мають численні проблеми,
що, перш за все, пов’язані з сировиною та енергозабезпеченням. Ураховуючи окреслені проблеми обсяги витрат та фінансування інноваційної діяльності є
на низькому рівні. Тому, для стимулювання інноваційної активності галузі та для вирішення гострих
технологічних проблем необхідно розробляти та реалізовувати програми інноваційного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку в Україні питанням інноваційної активності хімічного сектору економіки не
приділяли значної уваги. Питання використання
програмно-цільового підходу на металургійному підприємстві науково обґрунтоване в роботі П.В. Гудзя
та І.А. Нечаєва [1]. Також дослідженням програмноцільового управління присвячені праці таких науковців як Н.П. Федоренка про використання програмноцільового методу в плануванні [2], а Н.І. Стефанова
[3] в управлінні. Е.Ф. Югас і Ю.І. Ревть вивчали програмно-цільові програми [4], а Г.С. Поспелова програмно-цільове управління і планування загалом [5].
Але використання програмно-цільового управління
на підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості Україні в напряму інноваційного розвитку
досліджене не досконало.
Постановка завдання. Виходячи із зазначених
проблем, основним завданням роботи є розроблення
програми інноваційного розвитку підприємств хіміч-

ної та нафтохімічної промисловості, а також технологія її реалізації на основі організаційно-економічних заходів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Хімічна і нафтохімічна промисловість як і машинобудування, енергетика та інші галузі є основними в будь-якій
країні. Хімічний комплекс України є вагомим чинником стабілізації роботи вітчизняної промисловості в
цілому. У цей час підприємства цієї галузі зберігають
орієнтацію на виробництво продукції основної хімії з
низькою доданою вартістю, тоді як перспективні інноваційні виробництва залишаються нерозвиненими.
Стимулювання розвитку інноваційних напрямів
у хімічній та нафтохімічній промисловості, впровадження досягнень передових науково-технологічних
розробок у створення нової наукоємної високотехнологічної продукції, здатної задовольнити попит на
внутрішньому і зовнішньому ринках, надасть поштовх для структурної модернізації і підвищенні
конкурентоспроможності промислового комплексу
України в цілому.
Інноваційний напрям розвитку підприємств хімічної галузі є рушієм, який здатний розвивати і
впроваджувати технологічні інновації та забезпечувати стійке функціонування економіки країни. При
цьому механізми управління інноваційним розвитком повинні враховувати зміни зовнішнього середовища та можливості окремого підприємства.
Для формування механізму програмного управління інноваційним розвитком підприємств хімічної
та нафтохімічної галузі спочатку проаналізуємо ін-

86

Серія Економічні науки

новаційну діяльність у цього сектору економіки протягом останніх 7 років.
Частка інноваційно активних підприємств хімічної та нафтохімічної галузі протягом 2007-2013 рр.
змінювалась від 19,4% у 2013 р. до 24% у 2011 р.
(табл. 1), тобто коливання – незначні, що свідчить
про стабільність інноваційної активності в галузі
протягом останніх років. Такі показники значно перевищують середні показники по промисловості.
На рисунку 1 схематично представлено зміну
кількості інноваційно активних підприємств хімічної на нафтохімічної промисловості України протягом 2007-2013 рр.
Кількість підприємств, що впроваджували інновації, також залишалася практично стабільною –
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Рис. 1. Зміна кількості інноваційно активних
підприємств хімічної та нафтохімічної галузі
за період 2007-2013 рр.
Складено за даними [6-12]

з 2007 р. по 2013 р. цей показник зріс тільки на
1,2%. Найбільша частка таких підприємств, як і
з інноваційною активністю, припадала на 2011 р.
(20,4%).
Незважаючи на достатньо високу частку підприємств, що впроваджують інноваційну продукцію, реалізують її значно менше підприємств. При цьому
минулого року відбулося значне скорочення обсягів
реалізованої інноваційної продукції в структурі реалізованої промислової продукції галузі – якщо в 2007 р.
її частка становила 17,1%, то в 2010 р. – 14,1%, у
2013 р. – 11,3%, що свідчить про переважну орієнтацію галузі на виробництво традиційної продукції
основної хімії з низькою доданою вартістю.
Значно скоротилася протягом досліджуваного
періоду й частка експорту інноваційної продукції.
У 2007р. за межі України реалізовувалось 32,8% усієї інноваційної продукції галузі, а в 2010 р. – 18,9%.
Проте ситуація трішки покращилась і в 2013р. частка експорту такої продукції становила 22,7% [12],
хоча на щабель 2007 р., за цим показником, галузь
так і не повернулась.
Дослідження показників витрат на інноваційну
діяльність у хімічному та нафтохімічному секторі економіки свідчить, що найбільші обсяги витрат
протягом 2007-2013 рр. припадали на придбання матеріально-технічного устаткування та програмного
забезпечення для виробничої діяльності, тоді як обсяги втрат на нові розробки протягом усього періоду
були значно нижчими (табл. 2).
Наочно (у відсотковому співвідношенні) розподіл витрат на інноваційну діяльність у хімічної та
нафтохімічної промисловості України за період у
2013 р. представлений на рисунку 2.

Таблиця 1
Показники інноваційної діяльності підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості
Кількість інноваційно активних підприємств, од.
% інноваційно активних підприємств до загальної
кількості підприємств галузі
Кількість підприємств, що впроваджували
інновації, од.
% підприємств, що впроваджували інновації
до кількості підприємств галузі
Кількість підприємств, що реалізували
інноваційну продукцію, од.
% підприємств, що реалізували інноваційну
продукцію до загальної кількості підприємств
галузі
Обсяги реалізованої інноваційної продукції,
млн. грн
% реалізованої інноваційної продукції до
загального обсягу реалізованої продукції галузі
Обсяги реалізованої за межі України інноваційної
продукції,млн. грн
% до загального обсягу реалізованої інноваційної
продукції галузі
Складено за даними [6-12]
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Таблиця 2
Обсяги витрат на інноваційну діяльність у хімічній та нафтохімічній промисловості України, млн грн
Внутрішні НДР
Зовнішні НДР
Придбання машин, обладнання
та програмного забезпечення
Інші зовнішні знання
Інші
Всього
Складено за даними [6-12]
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Рис. 2. Розподіл витрат на інноваційну діяльність
у хімічній та нафтохімічній галузі України
протягом 2007-2013 рр.
Розраховано за даними [6-12]

Джерела фінансування інноваційної діяльності в
хімічній та нафтохімічній промисловості є диверсифіковані, проте основними інвесторами протягом 20072013 рр. були самі підприємства галузі, коштами
яких у різні роки фінансувалося від 21,3% у 2010 р.
(мінімальне значення) до 83,7% у 2012 р. (максимальне значення) усіх витрат на інноваційну діяльність
(табл. 3). У 2013р. підприємствами було профінансовано 57,8% витрат на інноваційну діяльність.
Структура фінансування інноваційної діяльності
підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості України в 2013 р. представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Фінансування інноваційної
діяльності у хімічній та нафтохімічній
галузі промисловості в 2013 р.
Розраховано за даними [12]
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Значна частка фінансування інноваційної діяльності галузі забезпечувалась також і за рахунок кредитних коштів, які становили в загальній структурі
фінансування інноваційної діяльності від 1,2% (мінімальне значення) у 2010 р. до 25,9% (максимальне
значення) у 2013 р.
Фінансування інноваційної діяльності в галузі коштами держбюджету в 2013 р. практично було відсутнє. У порівнянні з попередніми роками, частка
фінансування з держбюджету змінювалась від 1,2%
у 2007 р. до 9,8% у 2008 р.; а в 2012 р. цей показник
становив 9,0%. Хоча в 2013 р. 9,25% припадало на
фінансування в галузь коштами місцевих бюджетів
(до цього періоду з місцевих бюджетів кошти на інноваційну діяльність не виділялись) [6; 7; 11; 12].
У 2009-2010 рр. у загальній структурі фінансування інноваційної діяльності значно зросла частка коштів іноземних інвесторів: якщо в 2008 р. вона становила 2,1%, то в 2009 р. – 40,3%. У 2010 р. коштами
іноземних інвесторів було профінансовано переважну частку (75,7%) витрат на інноваційну діяльність
у галузі, що пов’язано з консолідацією активів –
у 2010 р. відбулося придбання кіпрською компанією OSTCHEM 100% акцій ПрАТ «Сєвєродонецький
«Азот» та 90,3% акцій ПАТ «Концерн Стирол» [13].
Але після 2010 р. ситуація з іноземним фінансуванням змінилась. Такі інвестиції вже не займали значної частки у фінансуванні інноваційної діяльності
в хімічному та нафтохімічному секторі, і в 2013 р.
становили лише 0,95% [12].
Частка коштів вітчизняних інвесторів, місцевих
бюджетів (окрім 2013 р.) і позабюджетних фондів у
структурі фінансування інноваційної діяльності підприємств хімічної та нафтохімічної галузі протягом
усього періоду дорівнювала нулю.
Як бачимо, з проаналізованих вище даних підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості
в Україні інноваційно нерозвинені, з чим пов’язані
численні проблеми цього сектору. Одним з ефективних методів управління та стимулювання інноваційного розвитку промислових підприємствах є програмно-цільовий напрям. Основою такого управління
являється сукупність заздалегідь намічених шляхів,
способів і дій, виконання яких забезпечить досягнення поставлених цілей [14].
Цей метод дає можливість розробити комплексний підхід до управління всіма інноваційними процесами, які в ньому протікають і дозволить поєднати цілі, задачі інноваційної розвитку з необхідним
об’ємом ресурсів для вирішення поставлених задач.
Ефективно розроблений механізм програмно-цільового управління інноваційним розвитком з урахування визначених стратегічних задач слугуватиме передумовою забезпечення довгострокових конкурентних

Таблиця 3
Фінансування інноваційної діяльності підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості, млн грн.
Усього
у т. ч. за рахунок:
- власних коштів
- державного бюджету
- місцевих бюджетів
- позабюджетних фондів
- вітчизняних інвесторів
- іноземних інвесторів
- кредитів
- інших джерел
Складено за даними [6-12]

2007
1591,7

2008
1453,8

2009
1071,3

2010
2748,4

2011
986,2

2012
1122,3

2013
1318,7

1254,4
18,6
0,0
0,0
15,2
178,3
124,2
1,0

966,0
142,2
0,0
0,0
0,0
31,2
309,0
5,4

523,0
29,4
0,0
0,0
0,0
432,1
86,3
0,5

585,9
43,5
0,0
0,0
0,0
2081,1
33,8
4,1

752,6
54,1
0,0
0,0
0,0
29,3
146,8
3,4

939,3
101,4
0,0
0,0
0,0
9,1
71,3
1,2

744,5
1,0
119,2
0,0
0,0
12,2
333,7
79,1
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАТКУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Досліджено необхідність структурної перебудови машинобудівної галузі для забезпечення устаткуванням підприємств житлово-комунального господарства. Визначено незадовільний стан технічного оснащення об’єктів житлово-комунального господарства. Розроблено заходи щодо його покращення та пошуки джерел фінансування для оновлення устаткування на цих об’єктах.
Ключові слова: устаткування, житлово-комунальне господарство, основні засоби ЖКГ, інвестиційні проекти, джерела фінансування.
Голей Ю.Н. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Исследована необходимость структурной перестройки машиностроительной отрасли для обеспечения оборудованием
предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Определено негативное состояние технического оснащения объектов жилищно-коммунального хозяйства. Разработаны меры по его улучшению и поиски источников финансирования для обновления оборудования на этих объектах.
Ключевые слова: оборудование, жилищно-коммунальное хозяйство, основные средства ЖКХ, инвестиционные проекты,
источники финансирования.
Goley Y.M. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE ENGINEERING INDUSTRY FOR PROVIDING THE EQUIPMENT FOR
ENTERPRISES OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
The research is about the necessity of restructuring of engineering industry for providing the equipment for enterprises of housing
and communal services. It was determined the unsatisfactory condition of technical equipment for housing and communal services. The
author devised the measures to improve it and the search for funding sources to upgrade equipment at these facilities.
Keywords: equipment, housing and communal services, fixed assets of housing and communal services, investment projects,
funding sources.

Постановка проблеми. Метою дослідження є визначення необхідності структурної перебудови машинобудівної галузі для забезпечення технічного оснащення
об’єктів житлово-комунального господарства (ЖКГ), у
якому спостерігається високий рівень старіння основних засобів на всіх ділянках господарювання та відставання з оновлення їх. У статті використані методи
порівняльного, структурного аналізу та синтезу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням стану та розвитку машинобудування
на підставі використання новітніх технологій для
виробництва устаткування для всіх галузей і сфер
народного господарства приділяють значну увагу
вітчизняні вчені, зокрема Б.М. Данилишин, О.В. Раєвнєва, Н.В. Васюк, А.А. Дискіна, Н.В. Балабанова,
Т.Д. Таукешева, О.В. Поспєлов, С.І. Плотницька та

