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Фінансова підтримка інноваційної діяльності промислових підприємств 

здійснюється за рахунок: коштів державного бюджету, власних чи запозичених 
коштів суб’єктів інноваційної діяльності та іноземних інвесторів. Розраховувати на 
значне бюджетне фінансування інноваційної діяльності машинобудівного комплексу 
Кременчуцького промислового району неможливо [1].  

За останні роки основним джерелом фінансування технологічних інновацій 
виступають власні кошти підприємств, частка яких у загальному обсязі фінансування 
інноваційних робіт перевищує 85 %. В умовах розвитку ринкових відносин 
потребують розробки рекомендації з метою опрацювання оптимальних рішень і 
визначення раціональних напрямів використання обмежених фінансових та 
матеріальних ресурсів як для удосконалення процесу виробництва існуючої 
продукції, так і створення нових машино технічних виробів. 

План оновлення виробництва нової продукції за впровадження інновацій в 
машинобудівний комплекс Кременчуцького промислового району включає етапи: 
з’ясування процесу, що вимагає оновлення; оцінка можливостей оновлення; аналіз 
існуючого процесу; розробка нового або удосконалення існуючого процесу; 
упровадження оновленого процесу. Підприємства повинні мати таку структуру 
управління, в якій знаходиться місце для заходів по оновленню процесів, в тому числі 
й технологічних.  

Інтеграція безпосереднього покращання і перепроектування процесу дозволяє 
обґрунтовано визначити цілі, методи і результати різних ініціатив з організації 
виробництва нової продукції. За використання економіко-математичних методів 
можна оцінити як вплив чинників, так і розробити заходи з підвищення ефективності 
формування структур фінансових ресурсів для здійснення інноваційного розвитку. 
Застосування STP – аналізу щодо оцінювання ступеня відповідності внутрішніх 
можливостей розвитку зовнішнім при розбудові ринкових відносин змушує топ-
менеджерів акціонерних товариств ширше використовувати економічну інформацію з 
метою покращення роботи за умови обмежених фінансових ресурсів. Політика 
формування фінансових ресурсів за реалізації перспективних напрямків 
інноваційного розвитку здійснюється під дією багатьох явищ, а тому основними 
методами для оцінки взаємозв’язків виступають регресійний і кореляційний аналіз[2]. 

Однією із провідних стратегічних цілей машинобудівного заводу за 
наступального інноваційного розвитку виступає збільшення обсягів виробництва та 
реалізації продукції. На основі техніко-економічних показників роботи підприємства 
за 2010–2019 роки проаналізували ступінь впливу ряду чинників на величину чистого 
доходу (ЧД) шляхом побудови регресійних моделей за поквартальними даними.  

Для здійснення розрахунків з використанням пакету «Аналіз даних» MS Excel 
відібрали наступні чинники: рентабельність продажів (Рп); матеріальна віддача (Мв); 
зарплато віддача (Зв); рентабельність виробництва (Рв); оборотність запасів (Оз); 
оборотність дебіторської заборгованості (Одз); рентабельність основних засобів (Роз); 
фондоємність (Фє); коефіцієнт зносу основних засобів (Кзоз). Методично процес 
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дослідження звели до реалізації послідовних етапів розрахунку параметрів 
регресійної моделі та спрощення отриманої моделі шляхом вилучення чинника, якому 
відповідає найбільше p- значення за критерієм t- Стьюдента.  

Модель лінійної регресії для заключного (шостого) етапу має вигляд: 
 

ЧД = 1444,7 + 1247,6 Рв + 43,6 Оз + 217,4 Одз – 34,8 Фє 
 

Множинний R = 0, 901, R – квадрат = 0,812, критерій Фішера для моделі шостого 
етапу 26,85. Аналіз підсумкової моделі засвідчив про найбільшу залежність 
показника «чистий дохід від реалізації» від чинників рентабельність виробництва 
інноваційної продукції, оборотність запасів та дебіторської заборгованості, 
фондоємність. Наближене до одиниці значення коефіцієнту детермінації R2 ще не є 
свідченням високої якості рівняння регресії. Перевірка випадковості відхилень, тобто 
відсутність автокореляції залишків першого порядку, здійснена за допомогою 
статистики Дарбіна-Уотсона [2]. Результати розрахунку значень статистики 
засвідчили відсутність автокореляції залишків, що дозволило підтвердити висновок 
про достатню якість отриманих регресійних оцінок параметрів моделей залежності 
чистого доходу від ряду чинників. Системність конче потрібна за впровадження 
комп’ютерних інформаційних систем і автоматизації процесів проектування виробів 
машинобудівної промисловості. Сучасні проблеми розроблення і виведення інновацій 
на ринок повинні розглядатися за системного підходу не з точки зору окремого 
виробу, дільниці або функції, а їх взаємодії і взаємозв’язку з іншими виробами, 
дільницями або функціями даного комплексу та їх впливу на комплекс в цілому.  

Управління розробленням інновацій, намагання координувати цілі і задачі, що 
стоять перед підприємствами Кременчуцького промислового району, з роботою усіх 
ланок повинно знаходити відображення в системному підході. Топ-менеджери 
підприємства здатні приймати раціональне рішення з інноваційного процесу тільки в 
тому випадку, якщо вони повністю розуміють характер формування організаційно-
економічного механізму управління інноваційним розвитком.  
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Світовий економічний прогрес був би неможливий без розвитку енергетики. 

Економічно стабільне функціонування всіх сфер світової економіки можливе за 


