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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах переходу економіки України до інноваційної моделі розвитку 

адаптація підприємств до нових умов господарювання тісно пов’язана з ефективністю 
управління інноваціями на всіх ланках господарської діяльності та ступенем їх 
інноваційної активності. На сьогоднішній день інноваційна активність підприємств 
вимірюється низкою показників, а саме: реалізована інноваційна продукція, обсяг 
інноваційних витрат, кількість впроваджених нових технологічних процесів та 
інноваційних видів продукції і послуг, тобто підвищення інноваційної активності 
тісно пов’язане з фінансово-економічними показниками діяльності підприємства. 

Дослідженнями щодо особливостей фінансування процесів інноваційної 
діяльності промислових підприємств, займалася велика кількість зарубіжних та 
вітчизняних фахівців, серед яких П. Друкер Д. Твіс, Й. Шумпетер, Б. Андрушків Л. 
Антонюк, С. Ілляшенко та інші. Однак, незважаючи на наявність значної кількості 
наукових праць, присвячених проблемам фінансування процесів інноваційного 
розвитку, на нашу думку, ще недостатньо висвітленими залишаються питання 
визначення взаємозв’язків інноваційної активності з фінансово-економічним станом 
підприємства і факторів їх впливу. 

Аналіз характерних особливостей системи управління інноваційної діяльності 
призводить до необхідності розробки дієвої схеми управління фінансуванням 
інноваційної діяльності як провідної ланки системи інноваційного менеджменту, що 
має включати узгодження цілей фінансування інноваційних проектів із 
стратегічними цілями та пріоритетами підприємства, які містять відповідно: 

1) розробку інвестиційно-фінансової стратегії; 
2) аналіз внутрішнього середовища: виявлення потреби у фінансових 

ресурсах для реалізації інноваційного проекту, аналіз наявних власних фінансових 
ресурсів, матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу та ін., а також 
інноваційного потенціалу підприємства; 

3) планування та прогнозування: оцінку вартості альтернативних джерел 
фінансування, розрахунок WACC, оптимізацію структури капіталу, урахування 
ефекту фінансового важеля, оцінку ефективності проекту з урахуванням інфляції 
та ризику тощо; 

4) формування інноваційно-інвестиційного портфелю, детальне вивчення 
та вибір проектів;  
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5) організацію процесу управління фінансуванням інноваційної 
діяльності: аналіз організаційного забезпечення, створення ефективної 
організаційної структури.  

Отже, управління фінансуванням інноваційної діяльності підприємства 
необхідно розглядати як одну з найважливіших підсистем у системі сучасного 
інноваційного менеджменту. Запропоновані механізм і схема управління є 
передумовами не тільки підвищення ефективності управління фінансуванням, а й 
сталого інноваційного розвитку підприємства в цілому. 

 
 

  
 

     
  

 
       

        
         

        
         

        
    

          
      
         

       
          

         
       

            
       

        
 

       
      

      
       

     
          

        
      

 
      

      
        

      
      

          


