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ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах посилення ринкових трансформацій, глобалізаційних й 

інтеграційних процесів в Україні першочерговим завданням державної стратегії 

економічно-соціального розвитку є формування та утримання конкурентної 

позиції на міжнародних ринках капіталу для забезпечення фінансової безпеки 

та стабільності країни. Рушійною силою даного процесу виступає інноваційно-

інвестиційна діяльність, яка забезпечує своєчасну адаптацію національної 

економіки до змін ринкового середовища та досягнення конкурентних переваг. 

При цьому вихід країни на інноваційний етап розвитку неможливий без 

відповідної переорієнтації на рівні підприємства.  

Сьогодні найбільш популярними виробничими технологіями вважають 

автоматизоване проектування та конструювання, локальну мережу для 

проектування та виробництва, виготовлення продукції кінцевої форми, гнучкі 

виробничі системи, комп’ютери для здійснення контролю в цеху та 

програмовані логічні контролери. Проте, в Україні переважна більшість 

підприємств використовує тільки одну технологію з наведених вище, і лише 

близько 3-4% суб’єктів господарювання – три й більше. При цьому частка 

підприємств, котрі впроваджують інновації становить приблизно 11%. 

За даними проведеного статистичного спостереження Державним 

комітетом статистики України було визначено, що дефіцит і нерозвиненість 

сучасних форм фінансування є головним фактором, що стримує процес 

впровадження новітніх технологій і досягнень науково-технічного розвитку (у 

44% випадків). Аналогічний ефект чинять і такі чинники, як відсутність 

адекватного організаційно-правового механізму (5,2%), нездатність менеджерів 

різних рівнів побачити вигоду й оцінити майбутню ефективність від реалізації 

інноваційних проектів (4,9%), недостатнє залучення науково-технічної 

підтримки ззовні (4,2%), низька кваліфікація персоналу (3,4%) та ін. Так, у 2018 
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році лише 13,8% промислових підприємств впроваджували інновації, було 

освоєно 663 вид нової техніки, впроваджено 2043 нових технологічних 

процеси, у тому числі 479 ресурсозберігаючих. У результаті подібної тенденції 

слабшають конкурентні позиції вітчизняних підприємств – виробників 

різноманітних товарів і послуг, і відповідно зменшуються зайняті частки на 

міжнародному ринку. 

Отже, ефективність інновацій - це величина, що визначається конкретною 

здатністю інновацій зберегти певну кількість трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів із розрахунку на одиницю створених продуктів, технічних 

систем, структур. Ефективність інноваційної діяльності виявляється на 

мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Процес комплексної оцінки 

ефективності інноваційної діяльності підприємства передбачає її здійснення за 

чотирма етапами. Ефект від застосування нововведень є складним поняттям, 

його потрібно розглядати як соціально-економічний ефект із врахуванням 

гарантування екологічної безпеки. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Економічна сутність прибутку є однією зі складних і дискусійних 

проблем в сучасній економічній теорії. Поняття прибутку в міру розвитку 

економічної науки постійно змінювалося і ускладнювалося.  Так, представники 

класичної школи політекономії А. Сміт і Д. Рікардо бачили джерело прибутку у 

виробництві. Вони вважали, що при обміні створеного товару на гроші, крім 

оплати всіх витрат, виникає «щось», що є компенсацією підприємцю за ризик, 

тобто прибуток. 

Д. Кларк розглядав прибуток як трудовий дохід підприємця. Таке 

трактування прибутку було висунуто ще в XIX в. і розвинуто німецьким 

вченим В. Рашером, який визначав прибуток як підприємницьку зарплату. 


