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В умовах глобалізації усі галузі як матеріального, так і нематеріального 

виробництва, мають базуватися на проведенні досліджень і розробок, пошуку нових 

технологічних, організаційних та економічних рішень щодо підвищенні рівня 

інноваційності продукції та послуг з метою здобуття конкурентоспроможності у 

довгостроковій перспективі. Пріоритетною передумовою інтенсифікації інновацій, як 

найголовнішого чинника економічного зростання, є формування системи управління 

інноваційної діяльності. Тому, інноваційна модель розвитку підприємства є 

домінуючою в умовах рішення задач структурно-технологічної модернізації 

промисловості України, яка забезпечує значні темпи зростання ефективності 

виробництва, підвищений рівень якості нової продукції, її перспективність та 

конкурентоспроможність, створює умови для довгострокового економічного зростання 

як окремого підприємства, так й промисловості в цілому. Успіх в здійсненні 

інноваційної діяльності залежить від багатьох чинників. Однією з необхідних умов 

досягнення значного рівня інноваційної активності є достатнє фінансове забезпечення 

цього виду діяльності підприємств. В основі реалізації інноваційної моделі розвитку 

промислового підприємства лежить низка інноваційних проектів. Реалізація 

інноваційних проектів на підприємствах машинобудування потребує значного обсягу 

коштів та різноманітності джерел і форм їх фінансування. Основними перешкодами, з 

якими зіткнулися підприємства в сучасних умовах господарювання, стали брак власних 

коштів, висока вартість та низький рівень доступу до довгострокових позикових 

коштів, недостатній розвиток дієвих механізмів фінансування, зокрема венчурних, що 

широко застосовуються у світовій практиці. Саме тому необхідно здійснювати пошук 

нових інструментів управління інноваційною діяльністю підприємства у сфері її 

фінансового забезпечення. 

У сучасних складних умовах трансформаційних перетворень інноваційна 

діяльність є одним з ключових чинників успішного розвитку як економіки у цілому, так 

і кожного підприємства, зокрема, обумовлює особливу актуальність питань 

формування та забезпечення інноваційного потенціалу. В умовах розвитку 

інтелектуальної економіки важливого значення набуває ефективне використання та 

управління матеріальними і трудовими та, особливо, інтелектуальними ресурсами 

(розумовим потенціалом персоналу та робітників) на підприємстві. Успішна кадрова 

політика підприємства сприятиме підвищенню рівня кваліфікації персоналу 

підприємства та розвитку творчого мислення. важливе місце займає оцінка творчого та 

професійно-кваліфікаційного потенціалу працівників підприємства. До інноваційного 

потенціалу можуть бути віднесені всі ресурси, які забезпечують досягнення 

конкурентних переваг підприємства шляхом розроблення та впровадження інновацій. 

Інноваційний потенціал організації представляє собою рівень готовності організації до 

реалізації проекту чи програми інноваційних стратегічних змін. Елементами 
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інноваційного потенціалу підприємства є його матеріальні, маркетингові, трудові й 

фінансові ресурси. Отож, інноваційний потенціал підприємства – це можливість 

підприємства здійснювати інноваційну діяльність шляхом використання сукупності 

різноманітних ресурсів. 

Розвиток національного ринку інновацій потребує формування відповідної 

інфраструктури, функціонування елементів якої сприятиме швидкому впровадженню 

технологічних нововведень. Можливим у цьому аспекті видається роль суб’єктів 

малого та середнього підприємництва сфери інноваційного бізнесу та створення 

спільних з іноземними підприємствами структур, де має розвиватись обмін науково-

технічними досягненнями шляхом розширення мережі технопарків, технополісів, 

інноваційних інкубаторів тощо. Потрібно зауважити, що у сфері агропромислового 

комплексу згадані форми інфраструктури розвиваються занадто повільно. Що 

стосується поняття інноваційного розвитку господарської діяльності, то під ним варто 

розуміти певні перетворення у діяльності підприємства, що призводять до посилення 

рівня використання інтелектуального потенціалу, зміцнення конкурентного статусу, 

збільшення обсягів діяльності та економічного зростання. За умов обмеженості 

матеріальних ресурсів дедалі більшого значення набуває забезпечення 

ресурсоощадного господарювання, отже, необхідність упровадження інновацій посідає 

у цьому аспекті вагоме місце. 

Інноваційний тип економічного розвитку виступає фундаментом, який визначає 

економічну потужність країни та її перспективи на світовому ринку. Під інноваційним 

розвитком слід розуміти складний економічний процес щодо відтворення продукту, 

який забезпечує життєдіяльність людини на новому і вищому якісному рівні розвитку 

продуктивних сил і виробничих взаємозв’язків між його учасниками. Інноваційний 

етап розвитку нерозривно пов’язаний з пошуком джерел фінансових ресурсів та 

підвищенням ефективності використання фінансових важелів. Задля забезпечення 

інноваційних процесів і зрушень, окрім програм розвитку, політичної волі, відповідної 

інфраструктури, необхідні також фінансові ресурси, джерелом яких може стати 

фінансовий потенціал. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку формується 

потенційними фінансовими можливостями та здатністю до масштабних інноваційних 

проектів на національному рівні у визначених галузевих векторах. За своєю суттю, це 

комплекс взаємопов’язаних фінансових ресурсів і здатностей до їх реалізації, що 

визначають його спроможність приводити у відповідність до зовнішніх вимог 

внутрішні можливості. Реалізація фінансового потенціалу інноваційного розвитку 

здійснюється на основі постійної взаємодії науково-дослідного, виробничого та 

фінансового сектору. 
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