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ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
В умовах ускладнення  фінансово-економічної кон’юнктури для суб’єктів 

господарювання -учасників ринку виникає потенційна загроза втрати 
конкурентоспроможності, що призводить до зниження прибутковості, 
неплатоспроможності, збитків в їх діяльності, внаслідок чого їх може очікувати 
банкрутство. Питання конкурентоспроможності суб’єктів господарювання 
загострюються в умовах відкритого ринку  у зв’язку з приєднанням України до 
Асоціації з ЄС. Про проблему конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання  свідчить  низьке  79  рейтингове  місце  України  у  світі  за 
Індексом   Глобальної   Конкурентоспроможності   у   2015   році   [1],   яке   не 
відповідає потужному науковому, освітньому та промисловому потенціалу 
України, але пояснюється низькою інноваційною активністю суб’єктів 
господарювання. Так за даними державної статистики у 2014 році частка 
інноваційно-активних промислових підприємств становила 16,1% від загальної 
кількості їх обстежених [2]. Порівняльний аналіз країн у світових рейтингах 
доводить, що країни з інноваційною економікою, якій притаманна висока 
інноваційна активність суб’єктів господарювання ( а це усі розвинені країни 
світу, до яких за останні 25-30 років віднесені також Ірландія, Південна Корея, 
Сінгапур та інші), займають високі рейтингові місця за Індексом Розвитку 
Людини і  утвердили високі соціальні стандарти. 

У зв’язку з тим для забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів 
господарювання актуалізуються проблема активізації інноваційної діяльності, 
запровадження інноваційних підходів в їх поточної та стратегічної діяльності, 
націлених  на  підвищення  їх  конкурентоспроможності.  Низька  інноваційна 
активність суб’єктів господарювання в Україні пояснюється відсутністю 
відчутної державної підтримки інноваційних процесів в Україні, браком коштів 
у суб’єктів господарювання для їх спрямування на фінансування інноваційної 
діяльності. 

Звідси виникає проблема запровадження у суб’єктів господарювання 
кваліфікованого  фінансового  менеджменту,  специфічною  властивістю  якого 
має  бути  здатність  до  управління  забезпеченням  фінансовими  ресурсами 
інноваційної діяльності.  Цю специфічну властивість визначимо як інноваційну 
складову фінансового менеджменту, змістом якої є запровадження 
інноваційного підходу до управління фінансовими ресурсами інноваційної 
діяльності суб’єктів господарювання, що включає : залучення цих ресурсів за 
рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, оптимізацію їх розподілу для 
забезпечення ефективного цільового використання на структурне фінансування 
інноваційної   діяльності,  а  також  забезпечення    ефективності    використання  
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фінансових ресурсів, спрямованих на активізацію інноваційної діяльності 
суб’єкта господарювання.     Інноваційна складова фінансового менеджменту 
полягає  також  у  розробці  нових  фінансових  механізмів  ресурсного 
забезпечення  генезису  інноваційних  процесів  у  суб’єктів    господарювання. 
Виокремлення інноваційної складової у фінансовому менеджменті зумовлено 
обставинами  відновлення запровадження окремого правового пільгового 
режиму оподаткування інноваційних проектів суб’єктів оподаткування за умов 
їх  відповідності  законодавчо  встановленим  пріоритетам  інноваційної 
діяльності. Саме на цьому наполягає наукова спільнота України у своїх 
пропозиціях змін до Податкового кодексу України. 

За теперішніх умов браку власних фінансових ресурсів у суб’єктів 
господарювання,  про  що  свідчить  статистичне  спостереження  інноваційної 
діяльності в Україні, слід  звернути увагу на механізми залучення фінансових 
ресурсів забезпечення інноваційної діяльності із зовнішніх джерел, а механізм 
управління цими ресурсами має використовуватися інноваційною складовою 
фінансового менеджменту. Серед таких механізмів варто відзначити механізм 
фінансування    національних    проектів    у    форматі    публічно-приватного 
партнерства [3].  Перспективним механізмом для кредитування запровадження 
ресурсозберігаючих та енергозберігаючих інноваційних технологій стає 
механізм енергосервісного договору за яким повернення наданих кредитних 
коштів здійснюється за рахунок зекономлених  запланованих бюджетом коштів 
на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів.  Економія відбувається внаслідок 
ефективності запровадження таких технологій. Зазначений механізм 
інституціоналізован     в     енергосервісному     договорі,     укладеному     між 
постачальником енергозберігаючої технології або устаткування і споживачем, а 
також закріплений Ст.2 п.211   Бюджетного кодексу України. 

Залучення фінансових ресурсів для підтримки інноваційної діяльності 
господарюючих суб’єктів шляхом запровадження їх в практику нових 
інструментів фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання 
разом  з  їх   удосконаленням  має  стати  завданням  інноваційної   складової 
фінансового менеджменту на практиці і предметом наукових розвідок в 
теоретико-методологічному плані. 
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