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Постановка проблеми. Сучасні соціально-еконо-
мічні, військово-політичні та фінансові загрози без-
пеці України обумовлюють доцільність дослідження 
шляхів формування якісно оновленої національної 
економічної системи, здатної забезпечити захист 
національних інтересів, зокрема в інноваційно-ін-

вестиційній царині. Ураховуючи обраний євроінте-
граційний вектор розвитку України, особливого зна-
чення набуває аналіз параметрів корпоративного 
фінансування НДДКР в Європейському Союзі, зо-
крема аерокосмічно-оборонного сектору економіки. 
Актуальність цієї проблематики пов’язана зокрема 
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з необхідністю збереження та посилення конкурен-
тоспроможності вітчизняних підприємств та науко-
во-дослідних організацій військово-промислового 
комплексу, авіабудування та тих, що задіяні в між-
народних космічних програмах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематиці інноваційно-інвестиційної діяльності 
та її ролі в забезпеченні конкурентоспроможності 
суб’єктів господарювання, національних та інтегра-
ційних утворень присвячена значна кількість на-
укових публікацій. Зокрема Л. Ганущак-Єфімен-
ко вказує на необхідність формування інноваційної 
культури підприємства з метою забезпечення під-
тримки персоналом нових ідей та реалізації нововве-
день [1, c. 77], тобто цим дослідником розкривається 
роль внутрішніх інституційних чинників у розвитку 
інноваційно-інвестиційної діяльності на мікрорівні.

На основі аналізу тенденцій інноваційно-інвести-
ційної діяльності найбільших серед ТНК інвесторів 
у НДДКР А. Єременко вказує на довгострокову цін-
ність інвестицій в інновації та нематеріальні активи, 
що забезпечують отримання надприбутків [2, c. 57]. 
Подібної думки дотримується Т. Фролова, зазначаю-
чи направлення значної частки прибутків на НДДКР 
як одну з ключових характеристик сучасних ТНК 
[6, c. 87]. Фактично зазначені дослідники вважають 
фінансування НДДКР одним із пріоритетних напря-
мів корпоративного управління в розвинутих краї-
нах світу.

Порівнюючи ефективність науково-дослідного 
процесу різних за розміром суб’єктів господарю-
вання, Р. Умеров указує на значну перевагу малих 
підприємств над великими фірмами за такими по-
казниками, як відношення кількості нововведень до 
чисельності наукового персоналу та обсягу фінан-
сування. На думку автора, така ситуація зумовила 
створення ТНК спеціальних венчурних підрозділів 
та незалежних фірм з метою налагодження циклу 
виробництва в обмежених обсягах та з’ясування пер-
спективності винаходів [5, c. 115]. Цим дослідником 
розглядається інтенсивність фінансування НДДКР 
як один з важливих параметрів інноваційно-інвес-
тиційної діяльності суб’єктів господарювання, проте 
не проводиться порівняння між малими та великими 
підприємствами.

Отже, поза увагою дослідників залишаються 
особливості інноваційно-інвестиційної діяльності 
ТНК ЄС з урахуванням інтенсивності фінансування 
НДДКР за окремими секторами економіки.

Мета статті. На основі викладеного можна сфор-
мулювати мету статті, яка полягає у виявленні базо-
вих параметрів ТНК аерокосмічно-оборонного секто-
ру економіки Європейського Союзу, згрупованих за 
критерієм інтенсивності фінансування НДДКР.

Виклад основного матеріалу. Інноваційно-інвес-
тиційна діяльність ТНК ЄС загалом та за окремими 
секторами характеризується зокрема за допомогою 
абсолютних та відносних показників фінансування 
НДДКР: загальний обсяг, відношення до обсягу про-
даж (інтенсивність) та до чисельності працівників. 
Найбільш поширеним індикатором є інтенсивність 
НДДКР з розподілом за цим критерієм на такі ін-
тервали: понад 5,0% – високий рівень; 2,0–5,0% – 
вище за середній; 1,0–2,0% – нижче за середній; 
менше 1,0% – низький рівень. У зв’язку з тим, що 
автором проведено аналіз загальних параметрів най-
більших інвесторів у НДДКР серед транснаціональ-
них корпорацій (далі – «ТНК-1000») Європейського 
Союзу у попередніх публікаціях [3; 4; 16], доцільною 
є концентрація в цій статті безпосередньо на аерокос-
мічно-оборонному секторі.

Упродовж 2005–2012 рр. кількість ТНК аерокос-
мічно-оборонного сектору економіки серед «ТНК-
1000» зросла з 22 до 23. Упродовж 2005–2012 рр. су-
купний обсяг продажу ТНК аерокосмічно-оборонного 
сектору у цінах 2012 року зріс з 123,811 млрд. євро 
(мінімальне значення за весь період) до 163,254 млрд. 
євро (максимальний показник), тобто абсолютна змі-
на за весь період становила +38,444 млрд. євро або 
+31,05 % від показника 2005 р. За проаналізований 
період середнє значення становило 145,637 млрд. 
євро при коефіцієнті варіації 8,8%, тобто середнє 
значення є типовим при низькій варіації (таблиця 1).

Сукупний обсяг фінансування НДДКР ТНК зазна-
ченого сектору зменшився з 10,084 млрд. євро (але 
максимальне значення було досягнуто в 2006 р. на 
рівні 10,546 млрд. євро) до 9,636 млрд. євро (міні-
мальний обсяг було зафіксовано в 2008 р. на рівні 
8,208 млрд. євро), тобто абсолютна зміна за весь пе-
ріод склала –0,448 млрд. євро або –4,45% від по-

Таблиця 1
Параметрична характеристика аерокосмічно-оборонного сектору ЄС упродовж 2005–2012 рр.  

(у цінах 2012 р.)

Показник
Чистий 
продаж,

млрд. євро

НДДКР, 
млрд. євро

Персонал,
тис. осіб

Чистий продаж 
на одного 
зайнятого,

тис. євро/особу

НДДКР 
на одного 
зайнятого,

тис. євро/особу

Інтенсивність 
фінансування 
НДДКР, %

2005 123,811 10,084 477,45 259,32 21,12 8,14

2006 137,985 10,546 477,45 289,01 22,09 7,64

2007 140,071 9,091 519,15 269,81 17,51 6,49

2008 138,302 8,208 553,80 249,73 14,82 5,93

2009 151,390 8,681 569,84 265,67 15,23 5,73

2010 157,997 8,852 566,93 278,69 15,61 5,60

2011 153,283 9,012 568,46 269,64 15,85 5,88

2012 163,254 9,636 570,02 284,65 16,90 5,94

Абсолютна зміна +38,444 -0,448 +92,57 +25,33 -4,22 -2,21

Відносна зміна, % +31,05 -4,45 +19,39 +9,77 -19,96 -27,09

Мінімальне значення 123,811 8,208 477,45 249,73 14,82 5,60

Максимальне значення 162,254 10,546 570,02 289,01 22,09 8,14

Середнє значення 145,637 9,264 537,89 270,81 17,39 6,42

Коефіцієнт варіації 
(Vσ), %

8,8 8,3 7,6 4,8 15,8 14,9

Джерело: розраховано й складено автором на основі [7–15]
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казника 2005 р. За проаналізований період середнє 
значення становило 9,264 млрд. євро при коефіцієнті 
варіації 8,3 %, тобто середнє значення є типовим при 
низькій варіації.

Загальна чисельність персоналу ТНК аерокосмічно-
оборонного сектору зросла з 477,45 тис. осіб (мінімаль-
не значення за весь період) до 570,02 тис. осіб (мак-
симум), тобто абсолютна зміна за весь період склала 
+92,57 тис. осіб або +19,39 % від показника 2005 р. 
За проаналізований період середнє значення становило 
537,89 тис. осіб при коефіцієнті варіації 7,6%, тобто 
середнє значення є типовим при низькій варіації.

Чистий продаж на одного зайнятого у цьому сек-
торі збільшився з 259,32 тис. євро (мінімальне зна-
чення на рівні 249,73 тис. євро було досягнуто в 
2008 р.) до 284,65 тис. євро (максимум було досягну-
то в 2006 р. на рівні 289,01 тис. євро), тобто абсолют-
на зміна за весь період склала +25,33 тис. євро на од-
ного зайнятого або +9,77% від показника 2005 р. За 
проаналізований період середнє значення становило 
270,81 тис. євро на одного зайнятого при коефіцієнті 
варіації 4,8%, тобто середнє значення є типовим при 
низькій варіації.

Фінансування НДДКР на одного зайнятого значно 
знизилось з 21,12 тис. євро на одного зайнятого (мак-
симум було досягнуто в 2006 р. на рівні 22,09 тис. 
євро) до 16,90 тис. євро (мінімальне значення на рів-
ні 14,82 тис. євро було зафіксовано в 2008 р.), тобто 
абсолютна зміна за весь період становила –4,22 тис. 
євро на одного зайнятого або –19,96 % від показника 
2005 р. За проаналізований період середнє значення 
становило 17,39 тис. євро на одного зайнятого при 
коефіцієнті варіації 6,5 %, тобто середнє значення є 
типовим при варіації середнього рівня.

Інтенсивність фінансування НДДКР також сут-
тєво знизилось з 8,14% (максимум) до 5,94% (міні-

мальне значення на рівні 5,60% було зафіксовано в 
2010 р.), тобто абсолютна зміна за весь період стано-
вила –2,21% або –27,09% від показника 2005 р. За 
проаналізований період середнє значення становило 
6,42% при коефіцієнті варіації 14,9%, тобто середнє 
значення є типовим при варіації середнього рівня.

Відносну роль аерокосмічно-оборонного сектору в 
інноваційно-інвестиційній діяльності в економіці ЄС 
можна оцінити за допомогою частки ТНК цього сек-
тору в сукупних показниках «ТНК-1000» та співвід-
ношення значень окремих параметрів сукупності та 
цього сектору. Частка підприємств у загальній кіль-
кості суб’єктів господарювання «ТНК-1000» колива-
лась у межах 2,2–3,0% за середнього рівня 2,6%.

Упродовж 2005–2012 рр. частка ТНК аерокосміч-
но-оборонного сектору у сукупному обсязі продажу 
«ТНК-1000» коливалась у межах 2,3–2,6% за серед-
нього рівня 2,4% при коефіцієнті варіації 4,6%, тоб-
то середнє значення є типовим при низькій варіації. 
За проаналізований період частка зазначеного секто-
ру в сукупному обсязі фінансування НДДКР колива-
лась у межах 5,7–7,6% за середнього значення 6,4% 
та коефіцієнтів варіації 12,2%, тобто середнє зна-
чення є типовим за середнього рівня варіації. Част-
ка ТНК аерокосмічно-оборонного сектору впродовж 
2005–2012 рр. змінювалась у діапазоні 2,5–2,8% за 
середнього значення 2,6% та коефіцієнта варіації 
3,2%, тобто середнє значення є типовим при низько-
му рівні варіації (таблиця 2).

Чистий продаж на одного зайнятого у цьому сек-
торі становив 85,2–99,6% від середнього показника 
«ТНК-1000», середнє значення впродовж досліджу-
ваного періоду склало 90,53% при низькому рівні 
варіації. Своєю чергою показник НДДКР на одно-
го зайнятого в середньому в 2,42 рази перевищував 
«ТНК-1000», а інтенсивність фінансування НДДКР 

Таблиця 2
Порівняльна характеристика аерокосмічно-оборонного сектору та «ТНК-1000» упродовж 2005–2012 рр.  

(у цінах 2012 р.)

Показник Чистий 
продаж, % НДДКР, % Персонал, %

Чистий продаж 
на одного 

зайнятого, %

НДДКР 
на одного 

зайнятого, %

Інтенсивність 
фінансування 
НДДКР, %

2005 2,4 7,6 2,8 85,2 273,4 320,9

2006 2,4 7,6 2,5 93,1 298,7 321,0

2007 2,3 6,4 2,6 89,6 250,4 279,5

2008 2,3 5,8 2,6 85,7 219,7 256,5

2009 2,6 6,2 2,6 99,6 234,5 235,4

2010 2,4 5,9 2,6 93,3 230,2 246,7

2011 2,4 5,7 2,7 86,7 212,1 244,6

2012 2,4 5,9 2,7 97,1 220,4 242,0

Відносна зміна, % +2,56 -22,66 -4,08 +6,92 -19,38 -24,59

Середнє значення 2,4 6,4 2,6 90,53 242,4 268,31

Коефіцієнт варіації 
(Vσ), %

4,6 12,2 3,2 5,4 12,4 13,1

Джерело: розраховано й складено автором на основі [7–15]

Таблиця 3
Структурування аерокосмічно-оборонного сектору за рівнем інтенсивності фінансування НДДКР  

упродовж 2005-2012 рр. (середнє значення)

Рівень інтенсивності 
фінансування НДДКР Високий Вище за середній Нижче за середній Низький

Кількість, % 51,0 33,2 11,9 3,4

Чистий продаж, % 67,6 19,0 11,0 2,4

НДДКР, % 83,4 13,8 2,4 0,3

Персонал, % 63,2 21,9 12,7 2,9

Джерело: розраховано й складено автором на основі [7–15]
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аерокосмічно-оборонного сектору становило в серед-
ньому 268,31% від відповідного показника «ТНК-
1000», проте в обох випадках при варіації середньо-
го рівня.

З метою поглиблення параметричного аналізу 
ТНК аерокосмічно-оборонного сектору ЄС доцільно 
згрупувати їх за рівнем інтенсивності фінансуван-
ня НДДКР. Упродовж 2005–2012 рр. частка ТНК з 
високим рівнем інтенсивності фінансування НДДКР 
у цьому секторі становила в середньому 51,0%, але 
частка цієї групи у сукупному обсязі чистого про-
дажу аерокосмічного сектору дорівнювала 67,6%, 
у сукупному обсязі фінансування НДДКР – 83,4% 
та частка в персоналі, зайнятому в цьому секторі, – 
63,2%. Своєю чергою частка ТНК з рівнем інтенсив-
ності фінансування НДДКР вище за середній у цьо-
му секторі становила в середньому 33,2%, але частка 
цієї групи у сукупному обсязі чистого продажу ае-
рокосмічного сектору дорівнювала 19,0%, у сукуп-

ному обсязі фінансування НДДКР – 13,8% та част-
ка в персоналі, зайнятому в цьому секторі, – 21,9%  
(таблиця 3).

Упродовж 2005–2012 рр. частка ТНК з рівнем ін-
тенсивності фінансування НДДКР нижче за середній 
у цьому секторі становила в середньому 11,9%, але 
частка цієї групи у сукупному обсязі чистого про-
дажу аерокосмічного сектору дорівнювала 11,0%, у 
сукупному обсязі фінансування НДДКР – 2,4% та 
частка в персоналі, зайнятому в цьому секторі, – 
12,7%. Упродовж досліджуваного періоду частка 
ТНК з низьким рівнем інтенсивності фінансуван-
ня НДДКР у цьому секторі становила в середньому 
3,4%, але частка цієї групи у сукупному обсязі чи-
стого продажу аерокосмічного сектору дорівнювала 
2,4%, у сукупному обсязі фінансування НДДКР – 
0,3% та частка в персоналі, зайнятому в цьому сек-
торі, – 2,9%. У зв’язку з тим, що коефіцієнт варіа-
ції за зазначеними параметрами набагато перевищив 

Таблиця 4
Параметрична характеристика ТНК аерокосмічно-оборонного сектору ЄС  

з високим рівнем інтенсивності фінансування НДДКР

Показник
Чистий 
продаж,

млрд. євро

НДДКР,
млн. євро

Персонал,
тис. осіб

Чистий продаж 
на одного 
зайнятого,

тис. євро/особу

НДДКР 
на одного 
зайнятого,

тис. євро/особу

Інтенсивність 
фінансування 
НДДКР, %

2005 9,766 893,2 34,8 239,1 22,3 9,5

2006 8,393 727,4 28,5 251,7 21,6 8,7

2007 6,375 529,0 22,4 235,0 20,2 8,7

2008 6,443 472,1 23,0 218,0 15,8 7,6

2009 7,541 559,7 27,8 200,3 15,3 7,8

2010 6,249 498,9 20,2 210,7 17,8 10,3

2011 6,755 508,0 25,3 234,9 18,7 8,1

2012 9,530 685,2 36,5 254,1 19,0 7,6

Абсолютна зміна -0,236 -208,8 +1,7 +14,99 -3,33 -1,92

Відносна зміна, % -2,41 -23,28 +4,90 +6,27 -14,92 -20,12

Мінімальне значення 6,249 472,1 20,2 200,3 15,3 7,6

Максимальне значення 9,766 893,2 36,5 254,1 22,3 10,3

Середнє значення 7,632 609,2 27,3 235,4 19,2 8,5

Коефіцієнт варіації (Vσ), % 18,8 24,1 21,3 8,3 13,4 11,5

Джерело: розраховано й складено автором на основі [7–15]

Таблиця 5
Параметрична характеристика ТНК аерокосмічно-оборонного сектору ЄС  

з рівнем інтенсивності фінансування НДДКР вище за середній

Показник
Чистий 
продаж,

млрд. євро

НДДКР,
млн. євро

Персонал,
тис. осіб

Чистий продаж 
на одного 
зайнятого,

тис. євро/особу

НДДКР 
на одного 
зайнятого,

тис. євро/особу

Інтенсивність 
фінансування 
НДДКР, %

2005 2,389 112,8 12,0 178,2 7,5 4,2

2006 2,436 104,3 11,5 210,8 8,7 4,3

2007 3,740 167,8 15,5 241,0 9,2 4,0

2008 2,719 119,1 12,7 340,3 11,1 3,8

2009 2,197 96,5 7,8 324,9 11,5 3,9

2010 4,801 225,1 18,7 267,2 10,8 4,1

2011 5,633 257,1 22,4 260,2 10,2 3,9

2012 3,293 150,4 14,3 246,4 9,8 4,1

Абсолютна зміна +0,903 +37,5 +2,3 +68,2 +2,2 -0,2

Відносна зміна, % +37,8 +33,3 +18,8 +38,3 +29,7 -4,2

Мінімальне значення 2,197 96,5 7,8 178,2 7,5 3,8

Максимальне значення 5,633 257,1 22,4 340,3 11,5 4,3

Середнє значення 3,401 154,1 14,4 256,6 9,9 4,0

Коефіцієнт варіації (Vσ), 
% 36,8 38,5 31,6 29,9 13,4 4,1

Джерело: розраховано й складено автором на основі [7–15]
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33,0% у групах ТНК аерокосмічно-оборонного сек-
тору з низьким рівнем інтенсивності фінансування 
НДДКР та нижче за середній рівень, у подальшому 
аналізі доцільним є зосередження на групах ТНК з 
високим рівнем інтенсивності фінансування НДДКР 
та вище за середній рівень.

Упродовж 2005–2012 рр. більшість параметрів 
типового ТНК аерокосмічно-оборонного сектору з ви-
соким рівнем інтенсивності фінансування НДДКР 
характеризувалася середнім рівнем варіації, що під-
тверджується коливанням значень коефіцієнта ва-
ріації за всіма показника в межах 11,5–24,1%. Ви-
ключенням є чистий продаж на одного зайнятого, де 
варіаціє була низькою (коефіцієнт варіації – 8,3%). 
За цей період середнє значення обсягу продажу ТНК 
становило 7,632 млрд. євро; обсяг фінансування 
НДДКР – 609,2 млн. євро; персонал – 27,3 тис. осіб; 
чистий продаж на одного зайнятого – 235,4 тис. євро; 
НДДКР на одного зайнятого – 19,2 тис. євро; інтен-
сивність фінансування НДДКР – 8,5% (таблиця 4).

Упродовж 2005–2012 рр. параметри типового 
ТНК аерокосмічно-оборонного сектору з рівнем ін-
тенсивності фінансування НДДКР вище за середній 
характеризувалися низьким рівнем варіації інтен-
сивності фінансування НДДКР; середнім – чистого 
продажу та НДДКР на одного зайнятого, високим – 
чисельністю персоналу. У випадку чистого продажу 
та НДДКР спостерігається незначне перевищення 
порогового значення коефіцієнта варіації, тому ці 
показники можна використовувати в аналізі, проте 
лише в якості попереднього наближення (таблиця 5).

За цей період середнє значення обсягу продажу 
ТНК становило 3,401 млрд. євро; обсяг фінансуван-
ня НДДКР – 154,1 млн. євро; персонал – 14,4 тис. 
осіб; чистий продаж на одного зайнятого – 256,6 тис. 
євро; НДДКР на одного зайнятого – 9,9 тис. євро; ін-
тенсивність фінансування НДДКР – 4,0%.

Висновки. З наведеного стверджуємо, що не-
зважаючи на значне перевищення середніх показ-
ників за параметрами інтенсивності фінансування 
НДДКР та НДДКР на одного зайнятого, аерокосміч-
но-оборонний сектор ЄС за обсягом продажу на од-
ного зайнятого поступається відповідним середнім 
показникам «ТНК-1000». Упродовж 2005–2012 рр. 
у середньому половина представників аерокосміч-
но-оборонного сектору в «ТНК-1000» належали до 
ТНК з високим рівнем фінансування НДДКР, про-
те на них припадало 83,4% фінансування НДДКР, 
67,6% чистого продажу та 63,2% персоналу цього 
сектору. Незважаючи на значне переважання типо-
вого ТНК з високим рівнем фінансування НДДКР за 
обсягом фінансування НДДКР, чистим обсягом про-
дажу, інтенсивністю фінансування НДДКР та фінан-
суванням НДДКР на одного зайнятого; ТНК з рівнем 
фінансування НДДКР вище за середній переважають 
за показником чистого продажу на одного зайнято-
го. Ураховуючи євроінтеграційний вектор розвитку 
України та пріоритетність інноваційно-інвестицій-
ної компоненти у виробленому національному про-
дукті країн світу, вітчизняним промисловим підпри-

ємствам аерокосмічно-оборонного сектору доцільно 
використовувати в якості порогових значень ефек-
тивності діяльності показники інтенсивності фінан-
сування НДДКР та НДДКР на одного зайнятого ТНК 
з високим та вище за середній рівнями фінансування 
НДДКР.

Перспективними для подальших досліджень є 
поглиблення секторального аналізу економіки ЄС з 
урахуванням додаткових критеріїв, зокрема групу-
вання ТНК за чисельністю персоналу, що дозволить 
посилити аргументованість висновків і пропозицій.
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