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Передмова 
 

Розвиток людської цивілізації свідчить, що в його основу пок-

ладені різного роду нововведення: у виробництві, системі органі-

зації суспільства, побуті тощо. Особливого значення нововведення 

і результат їх комерційного використання – інновації – стали на-

бувати з початком промислової революції, коли почалося стрімке 

прискорення соціально-економічного розвитку суспільства.  

В останнє десятиріччя з початком формування постіндустріа-

льної економіки саме інновації й інноваційна діяльність, що ба-

зується на інновації і зусиллях, вийшли на перше місце серед 

факторів економічного зростання. Цим обумовлений інтерес нау-

ковців і практиків до проблематики інноваційного розвитку, об-

ґрунтування вибору його найбільш раціональних шляхів, управ-

ління інноваційними процесами на різних рівнях узагальнення. 

З цих причин особливої актуальності набуває інноваційний 

менеджмент, який розглядається як наука й практичне керівни-

цтво з управління інноваційними процесами на макро- і мікрорі-

внях економіки. В умовах нестаціонарного розвитку економіки (а 

саме вони є характерними для України) інноваційний менедж-

мент відіграє консолідуючу роль в антикризовому управлінні і 

забезпечує узгоджену взаємодію його складових частин і фінансо-

вого менеджменту, операційного менеджменту, менеджменту пе-

рсоналу, маркетингового менеджменту тощо.  

Важливу роль у забезпеченні успіху інноваційної діяльності 

відіграє маркетинг інновацій, який визначається як діяльність, 

спрямована на пошук нових сфер і способів використання потен-

ціалу організації, створення на цій основі нових продуктів та тех-

нологій їх просування на ринку з метою задоволення запитів 

споживачів більш ефективним, ніж конкуренти, способом, отри-

мання за рахунок цього прибутку і забезпечення умов тривалого 

виживання і розвитку на ринку. 

При цьому маркетинг інновацій розглядають як функцію ін-

новаційного менеджменту, спрямовану на виявлення можливих 

напрямків інноваційної діяльності, їх матеріалізацію та комерці-

алізацію.  

З іншого погляду, інноваційний менеджмент можна розгляда-

ти як функцію маркетингу інновацій, спрямовану на втілення 

досягнень науки і техніки в нові товари, здатні задовольнити за-
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пити споживачів і забезпечити організацію-інноватора прибут-

ком. 

Викладені у монографії результати досліджень як відомих на-

уковців, так і початківців, представників різних наукових ліній, 

розвивають і поглиблюють методологічні, теоретико-методичні і 

прикладні аспекти маркетингу інновацій та інноваційного мене-

джменту. Об’єднання цих результатів в одній книзі дозволяє ви-

конати багатоаспектний аналіз проблем управління інновацій-

ною діяльністю та інноваційним розвитком, розглянути їх з різ-

них позицій, визначити найбільш ефективні напрямки їх 

розв’язання. 

До монографії увійшли матеріали досліджень, що були опри-

люднені на IV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу»,  а також дослі-

джень, виконаних у межах наукової теми «Розроблення наукових 

основ маркетингу інновацій» (№ державної реєстрації 

0109U001384). 
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НАН України, ДонНТУ (п 2.3); 

Максимов В.В., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки підприємства 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля (п.2.5); 
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Максимова Т.С., д.е.н., професор, зав. кафедри маркетингу Східноук-

раїнського національного університету імені Володимира Даля  

(п. 2.5); 

Мельник Л.Г., д.е.н., професор, заслужений діяч у галузі науки і тех-

ніки України, директор інституту Економіки розвитку МОН і НАН 

України у складі СумДУ, зав. кафедри економіки СумДУ (п. 9.3); 

Мінакова І.В., д.е.н, зав. кафедри світової та національної економіки, 

«Юго-Западный государственный университет», м. Курськ, Росія  

(п. 8.4); 

Перерва П.Г., д.е.н, професор, декан економічного факультету НТУ 

«ХПІ» (п. 11.4); 

Прокопенко О.В., д.е.н., професор, зав. кафедри економічної теорії  

СумДУ (п. 1.4, 9.2); 

Тєлєтов О.С., д.е.н., професор кафедри маркетингу СумДУ  (п. 8.1); 

Харічков С.К., д.е.н., професор, заступник директора, Інститут проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (п. 12.4); 

Хлобистов Є.В., д.е.н., проф., РВПС України НАН України., м. Київ  

(п. 1.3); 

Чухрай Н.І., д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту організацій, 

Національний університет «Львівська політехніка» (п. 8.3); 

Яковлєв А.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і маркети-

нгу НТУ «ХПІ» (п. 5.2); 

Шульгіна Л.М., професор, Національний технічний університет  

України «КПІ», кафедра менеджменту (п. 6.4); 

Балук Н. Р., к.е.н., доцент кафедри маркетингу Львівської комерційної 

академії (п. 7.2); 

Башук Т.О., к.е.н., асистент кафедри маркетингу СумДУ (п. 13.2); 

Біловодська О.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу СумДУ 

(п. 3.3); 

Бойчук І.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу, декан факуль-

тету міжнародних економічних відносин, Львівська комерційна 

академія (п. 12.3); 

Божкова В.В., к.е.н., доц., докторант кафедри маркетингу СумДУ  

(п. 8.2, 13.1); 

Бублик М.І., к.ф.-м.н, доцент кафедри маркетингу, доцент, Львівський 

державний інститут новітніх технологій та управління  

ім. В. Чорновола (п. 9.5); 

Бук Л.М., к.е.н., доцент кафедри маркетингу Львівської комерційної 

академії (п. 7.2); 

Бурлакова І.М., к.е.н., ст. викладач кафедри економіки СумДУ  

(п. 9.3);  
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Верба В.А., к.е.н, доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «Київ-

ський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»  

(п. 12.2); 

Галгаш Р.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля  

(п. 2.5); 

Георгіаді Н.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнаро-

дного підприємництва Національного університету «Львівська по-

літехніка» (п. 4.3); 

Гліненко Л.К., к.т.н., доцент, доцент кафедри ЕЗІКТ, Національний 

університет «Львівська політехніка» (п. 9.1); 

Грєбєшкова О.М., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет  

ім. В. Гетьмана» (п. 12.2); 

Деділова Т.В, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, Харків-

ський національний автомобільно-дорожній університет (п. 4.1); 

Должанський І.З., к.е.н., доцент, професор кафедри економіки підпри-

ємства, Макіївський економіко-гуманітарний інститут (п. 10.4); 

Жарова Л.В., к.е.н., с.н.с. РВПС України НАН України, м. Київ (п. 1.3); 

Загвойська Л.Д., к.е.н, доцент, Національний лісотехнічний універси-

тет України (п. 9.4); 

Загорна Т.О., к.е.н., доцент, доцент каф. економіки підприємства,  

Макіївський економіко-гуманітарний інститут (п. 4.2); 

Ілляшенко Н.С., к.е.н., старший викладач  кафедри маркетингу  

СумДУ (п. 10.2); 

Коваленко О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, Запо-

різька державна інженерна академія (п. 11.2); 

Ковальчук С.В., к.е.н., доцент, професор кафедри маркетингу, Хмель-

ницький національний університет (п. 11.1); 

Коварда В.В., к.ф-м.н., доцент кафедри світової та національної еко-

номіки, «Юго-Западный государственный университет»,  

м. Курськ, Росія (п. 8.4); 

Коверга С.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент організа-

цій», Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «Донецький націона-

льний технічний університет» (п. 6.2); 

Комарницький Б.М., к.е.н., доцент кафедри маркетингу, Хмельниць-

кий кооперативний торговельно-економічний інститут (п. 11.5); 

Косенко О.П., к.е.н., доцент кафедри економіки і маркетингу НТУ 

«ХПІ» (п. 5.2); 

Кузьминчук Н.В., к.е.н., докторант НТУ «ХПІ» (п. 1.2); 

Литовченко І.Л., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Одеський 

державний економічний університет (п. 12.1); 
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Майборода О.В., к.е.н., декан фінансового факультету, Харківський 

інститут фінансів Українського державного університету фінансів 

та міжнародної торгівлі (п. 1.2); 

Майборода О.Є., к.е.н. начальник Головного управління економіки 

ХОДА (п. 3.2); 

Марганова О.М., к.е.н., доцент кафедри світової та національної еко-

номіки, «Юго-Западный государственный университет»,  

м. Курськ, Росія (п. 8.4); 

Маслак О.І., к.е.н., доцент, зав. кафедри економіки Кременчуцького 

національного університету ім. М. Остроградського, (п. 4.4); 

Махнуша С.М., к.е.н., доцент кафедри маркетингу СумДУ (п. 7.4, 9.7); 

Мельник О.Г., к.е.н., доцент, докторант кафедри менеджменту і між-

народного підприємництва, Національний університет «Львівська 

політехніка» (п. 6.1); 

Мельник Ю.М., к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу  

СумДУ (п. 11.3); 

Овєчкіна О.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, 

Технологічний інститут Східноукраїнського національного універ-

ситету імені В. Даля (м. Сєвєродонецьк) (п. 5.4); 

Олефіренко О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедр маркетингу СумДУ  

(п. 10.5); 

Пересадько Г.О., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ВДНЗ «Україн-

ська академія банківської справи НБУ» (п. 7.3); 

Синиця Л.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Східно-

українського національного університету ім. В. Даля (п. 2.5); 

Солодовнік О.О., к.е.н, доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківсь-

кий державний технічний університет будівництва та архітектури 

(п. 2.4); 

Торяник Ж.І., к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту, Харківський 

інститут банківської справи Університету банківської справи Наці-

онального банку України (п. 13.4); 

Шершенюк О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємс-

тва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

(п. 4.1); 

Шипуліна Ю.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу СумДУ  

(п. 4.5); 

Школа В.Ю., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії СумДУ (п. 9.6); 

Дериколенко О.М., ст. викладач кафедри економіки СумДУ (п. 8.2); 

Квятковська Л.А., ст. викладач, Кременчуцький національний універ-

ситет ім. Михайла Остроградського (п. 5.3); 

Черкашина Л.О., ст. викладач кафедри «Економіка підприємств»,  

Донецький інститут міського господарства (п. 6.2); 
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Товажнянський В.Л., викладач кафедри організації виробництва та 

управління персоналом НТУ «ХПІ» (п. 11.4); 

Григор’єва Л.В., асистент, Хмельницький національний університет 

(п. 5.5); 

Грищенко О.Ф., аспірант кафедри маркетингу СумДУ (п. 3.3); 

Домашенко М.Д., аспірант кафедри маркетингу СумДУ (п. 1.4); 

Жданова О.С., асистент кафедри маркетингу, аспірант, Східноукраїн-

ський  національний університет ім. В. Даля (п. 13.3); 

Кульга О.О., аспірант кафедри маркетингу, Донецький національний 

університет (п 2.2); 

Литвинчук А.В., аспірант, Донецький національний університет  

(п. 13.5); 

Лозюк В.М., аспірант, Макіївський економіко-гуманітарний інститут 

(п. 10.4); 

Нагорний Є.І., асистент кафедри маркетингу СумДУ  (п. 7.5); 

Окландер І.М., аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України (п. 12.4); 

Питуляк Н.С., асистент кафедри маркетингу, Львівський державний 

інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола  

(п. 11.5); 

Потішук В.В., аспірант, Київський національний торговельно-

економічний університет, кафедра готельно-ресторанного та турис-

тичного бізнесу (п. 6.4); 

Сагер Л.Ю., аспірант кафедри маркетингу СумДУ (п. 13.1); 

Степанова Е.В., аспірант кафедри маркетингу, Одеський державний 

економічний університет (п. 10.3); 

Флегантова А.Л., аспірант, Полтавська державна аграрна академія  

(п. 2.1); 

Лукаш С.М., заступник головного бухгалтера СФ НАК «Украгро-

лізинг» (п. 6.3); 

Косолап Н.Є., студентка СумДУ (п. 9.7). 
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проти якого пору-
шено справу про 
банкрутство  

Д D КD 0-3 10 

Підприємство 
визнане банкру-
том у чинному 
законодавством 
порядку 

* Примітка. Оособиста розробка автора 

 

Варто наголосити, що при здійсненні ідентифікації класу по-

зичальника за запропонованою моделлю необхідно враховувати 

перелік обмежень. Насамперед  йдеться про те, що індикатори 

для діагностики кредитоспроможності повинні розраховуватися та 

визначатися не менше ніж за три роки, якщо ж період є меншим, 

то це є фактор, який дає змогу знижувати на один рівень клас по-

зичальника. Якщо існує факт порушення справи про банкрутство 

підприємства, то воно автоматично ідентифікується за класом «Г» 

найнижчого рівня. Позичальника не можна зараховувати до кла-

су «А», якщо індикатори, які характеризують його кредитну істо-

рію, не відповідають нормативним значенням. Якщо позичальник 

не надав фінансової звітності, що підтверджує діагностику його 

фінансового стану, а також належно оформленої документації, то 

його не можна класифікувати вище від класу «Г». У процесі вико-

нання кредитного договору, якщо позичальник вчасно не розра-

ховується за своїми зобов’язаннями, банк може знижувати клас 

позичальника та переглядати договірні стосунки. 

Модифікований механізм діагностики кредитоспроможності 

інноваційно-активних підприємств формує базу для уніфікації 

методичного та критеріального забезпечення цього процесу і ре-

комендується Національному банку України як основа для удо-

сконалення нормативно-правового забезпечення визначення кре-

дитного рейтингу позичальника – юридичної особи. 

 

 

 
6.2. Методичні підходи до  управління збалансованістю 

грошового потоку у фінансуванні проекту 
інноваційного розвитку підприємства 

 

На сьогоднішній день фінансування інноваційного розвитку 

промислових  підприємств перебуває у кризі через недолік влас-

них коштів для самофінансування, відсутності достатньої держа-
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вної фінансової підтримки, високої вартості й ризикованості інно-

вацій, довгострокового характеру окупності інноваційних проектів 

і т.д. 

У цих умовах від удосконалювання фінансування багато в чо-

му залежить успіх інноваційного розвитку, особливо успішна реа-

лізація інноваційних проектів у промисловому виробництві. При 

цьому довгострокова збалансованість грошових потоків з ураху-

ванням їх нерелевантності й специфіки стадій інноваційного про-

екту дозволить збільшити обсяг та ефективність фінансування 

інноваційної діяльності в довгостроковому періоді. 

Управління коштами здійснюється за допомогою прогнозуван-

ня грошового потоку, тобто надходження (приплив) і використан-

ня (відплив) коштів [21, 32]. Визначення грошового потоку у фі-

нансуванні проектів інноваційного розвитку в умовах нестабіль-

ності й інфляції може бути досить важким і недостатньо точним, 

особливо на фінансовий рік, тому автор пропонує надалі викорис-

товувати економіко-математичні методи прогнозування грошового 

потоку з урахуванням невизначеності й нестабільності [18]. 

При цьому розраховується величина передбачуваних припли-

вів коштів за стадіями усього інноваційного процесу. Паралельно 

прогнозується відплив коштів, тобто передбачувана оплата раху-

нків за товари (послуги), погашення кредиторської заборгованості 

(на пізніх стадіях інноваційного процесу). Передбачаються пла-

тежі в бюджет, податкові органи, виплати дивідендів, відсотків, 

оплата праці працівників підприємства. 

У результаті визначається різниця між припливом і відпливом 

коштів – чистий грошовий потік у фінансуванні проектів іннова-

ційного розвитку зі знаком плюс або мінус. Якщо сума відпливу 

більше, то для забезпечення прогнозованого грошового потоку ро-

зраховується величина короткострокового фінансування іннова-

ційної діяльності на даному періоді інноваційного процесу. 

Аналіз і управління грошовим потоком у фінансуванні проек-

тів дозволяють визначити його оптимальний рівень, здатність пі-

дприємства розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями і 

здійснювати інноваційний розвиток. 

Від ефективності управління коштами у фінансуванні іннова-

ційного розвитку залежать: фінансовий стан інноваційного підп-

риємства, можливість швидко адаптуватися у випадках неперед-

бачених змін на фінансовому ринку, а також точне визначення 

моменту виходу інвестора з даного проекту [14-15]. 
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Враховуючи приблизні тимчасові періоди за стадіями іннова-

ційного процесу, наведені в підручнику «Основи інноваційного 

менеджменту» А.К. Казанцевої і Л.Є. Мінделі, можна скласти на-

очну діаграму залежності величини грошового потоку за стадіями 

інноваційного процесу (рис. 6.1) [22]. 
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Рис. 6.1. Діаграма залежності витрат на реалізацію проекту  

інноваційного розвитку за стадіями його життєвого циклу 

 

де 1 – фундаментальні дослідження; 2 – прикладні досліджен-

ня; 3 – досвідно-конструкторські розробки та освоєння виробницт-

ва; 4 – масове виробництво; 5 – реалізація 

Цю залежність можна виразити формулою, яка дозволить роз-

рахувати величину грошового потоку, необхідну для фінансуван-

ня інновацій, що перебувають на тієї або іншій стадії життєвого 

циклу: 

 

22
i

x  , 
(

6.1) 

 

де i=0, 1, …, 4. 

При використанні класифікації видів інновацій за стадіями 

життєвого циклу легко простежити величину грошового припливу 

й відпливу, у відповідно до кожного підвиду, використовуючи фо-

рмулу 6.1 квадратичної залежності грошового потоку від стадії до 

стадії. 

За допомогою формули 6.1 можна визначити величину грошо-

вого потоку для кожної стадії життєвого циклу інновацій. Однак у 

ній не враховується коефіцієнт фінансової залежності. Тому фор-

мулу 6.1 рекомендується використовувати для приблизного (пер-
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вісного й полегшеного) розрахунків нерелевантного грошового 

потоку у фінансуванні проектів інноваційного розвитку. 

Грошовий потік, у якому припливи й відпливи коштів зміню-

ють один одного неодноразово, можна розглядати як коливання 

грошового потоку в часі. Для опису такого виду грошового потоку 

автор пропонує скористатися рівнянням: 

0cos( )mx x t   , (6.2) 

 

де х - величина чистого грошового потоку в момент часу t; xm – 

максимальне значення грошового потоку; n – число раз зміни 

припливу коштів відпливом; φ0  – початкова фаза спостереження, 

тобто період часу, у який почалося спостереження; t – часовий пе-

ріод, у якому розраховується величина грошового потоку;  
 

t

n


2


  – частота зміни припливу коштів відпливом. 

Однак цей вид потоку не враховує зміни зовнішнього середо-

вища й величину фінансової залежності при формуванні величи-

ни припливу або відпливу коштів. 

Формула, що описує такий нерелевантний грошовий потік, має 

вигляд: 

 

  ,cos
2

sin 0 tt
N

txх m 


   (

6.3) 

 

Необхідно відзначити, що рівняння показують величину гро-

шового потоку, яка періодично зростає від стадії до стадії іннова-

ційного процесу, що є не зовсім потрібним на завершальних ста-

діях. Пунктирна лінія, яка є обмеженням величини припливу й 

відпливу коштів, є графіком функції: 

 

,
2

t
N

х


  (

6.4) 

 

де 
m

M
N   – коефіцієнт фінансової залежності; М – величина по-

зикового капіталу; m – власний капітал; t – часовий інтервал, у 

якому розраховується величина грошового потоку. 

За допомогою рівняння 6.4 можна визначити величину макси-

мального притоку (відпливу) коштів, що відповідає тій чи іншій 
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стадії життєвого циклу інновацій, яка буде відповідати значенню 

xm формули 6.1. 

Однак перед тим, як проводити аналіз і прогнозування збала-

нсованості грошового потоку, необхідно визначити фактори, що 

впливають на інновації (табл. 6.7) [25]. 

 

Таблиця 6.7. Фактори, що впливають на величину грошового по-

току у фінансуванні проекту інноваційного розвитку 
 

Фактори Вплив на інноваційний проект 
Економічні фактори 

Наявність власних 
вільних коштів: 

Здійснюються в умовах дефіциту власних коштів, але при ком-
пенсації масштабного залучення зовнішнього фінансування 

Платоспроможний 
попит 

Здійснюються в умовах низького попиту, тому що самі форму-
ють попит з боку пропозиції 

Вартість нововве-
день 

Висока 

Економічні ризики Високі 
Строк окупності Довгостроковий 

Виробничі фактори 
Інноваційний поте-
нціал організації 

Неможливі при низькому інноваційному потенціалі 

Кваліфікований 
персонал 

Дуже чутливі 

Інформаційні тех-
нології 

Недолік інформаційних технологій приведе до негативних Нас-
лідків 

Інформація про 
ринки збуту 

Недолік інформації про ринки збуту  гальмує здійснення іннова-
цій 

Сприйнятливість 
організації до но-
вовведень 

Несприйнятливість приведе до  неможливості здійснення 
інновації 

 

Враховуючи розглянуті вище фактори, що мають вплив на 

грошовий потік  у фінансуванні проекту інноваційного розвитку 

підприємства, можна побудувати економіко-математичну модель 

грошового потоку у фінансуванні інноваційного проекту з ураху-

ванням економічних і виробничих факторів, зважаючи на те, що 

на стадії масового виробництва інновації починають робити пев-

ний внесок у припливи коштів, отже, потреба в зовнішньому фі-

нансуванні зменшується й, виходячи із цього, можна спрогнозу-

вати момент виходу інвестора із проекту (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Вплив стадій життєвого циклу інноваційного 

проекту на вид грошового потоку у фінансуванні 

інноваційного розвитку підприємства 

Експонента, зображена на рис.6.2, описується формулою: 

 

  ,ht

m texх   (

6.5) 

 

де х – величина чистого грошового потоку в момент часу t; xm – 

максимальне значення грошового потоку; е=2,7 – експонента;  
 

1

2

k
h

m


 
 – показник, що характеризує взаємовплив факторів зовніш- 

нього середовища й величини власних коштів на вид грошового по-

току у фінансуванні проектів інноваційного розвитку підприєм- 
 

ства;  1

сопрF
k


  – показник, що характеризує здатність підприєм- 

ства протистояти факторам зовнішнього середовища; Fсопр – показ-

ник, що характеризує фактори, що впливають на інноваційне підп-

риємство, чисельне значення якого можна визначити за допомогою 

EFAS-аналізу [17]; v – швидкість реакції підприємства на фактори 

зовнішнього середовища. 

Звідси знаходимо 

 

1

2 2

сопрFk
h

m m
  , (6.6

) 

 

Грошовий потік у фінансуванні проекту інноваційного розвитку 

на стадії масового виробництва й на стадії реалізації буде описува-

тися такою формулою: 
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1 0sin( )ht

mx e x t     , 
(6.7

) 

 

Швидкість реакції інноваційного підприємства на зміну економі-

чних і виробничих факторів визначається за допомогою методу екс-

пертних оцінок, використовуючи EFAS-аналіз. 

Таким чином, необхідно розглядати грошовий потік у фінансу-

ванні інноваційної діяльності, розбиваючи його на стадії життєвого 

циклу інновацій.  

Для ефективного здійснення інноваційного розвитку підприємст-

ва необхідно достатнє фінансування на кожній стадії інноваційного 

процесу. Для цього необхідна збалансованість грошових потоків у 

фінансуванні інноваційних проектів. 

Збалансованість грошового потоку у фінансуванні проектів інно-

ваційного розвитку – це знаходження оптимального значення вели-

чини грошового потоку у фінансуванні інноваційного проекту, що 

забезпечує високу ліквідність і платоспроможність інноваційного 

підприємства в будь-який момент часу. Принцип забезпечення зба-

лансованості грошового потоку у фінансуванні проектів інноваційно-

го розвитку полягає в забезпеченні збалансованості грошових пото-

ків підприємства за видами, обсягами, тимчасовими інтервалами й 

іншим істотним характеристикам. Реалізація цього принципу 

пов’язана з оптимізацією грошових потоків підприємства в процесі 

управління ними. Реалізація цього принципу пов'язана з оптиміза-

цією, синхронізацією й прогнозуванням грошових потоків підприєм-

ства у фінансуванні проектів інноваційного розвитку. Основу опти-

мізації грошових потоків у фінансуванні інноваційних проектів під-

приємства становить забезпечення збалансованості обсягів позитив-

ного й негативного їх видів. На результати інноваційної діяльності 

підприємства негативно впливають як дефіцитний, так і надлишко-

вий грошові потоки у фінансуванні інноваційної діяльності. 

Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку проявляються 

в зниженні ліквідності й рівня платоспроможності інноваційного 

підприємства; зростанні простроченої кредиторської заборгованості 

постачальникам сировини й матеріалів; підвищенні частки простро-

ченої заборгованості за отриманими фінансовими кредитами, за-

тримками виплати заробітної плати (з відповідним зниженням рів-

ня продуктивності праці персоналу); зростанні тривалості фінансо-

вого циклу, а у кінцевому підсумку – у зниженні рентабельності ви-

користання власного капіталу й активів підприємства. 
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Негативні наслідки надлишкового грошового потоку проявляють-

ся у втраті реальної вартості тимчасово невикористовуваних коштів 

від інфляції, втраті потенційного доходу від невикористовуваної час-

тини грошових активів у сфері короткострокового їхнього інвесту-

вання, що у кінцевому підсумку також негативно позначається на 

рівні рентабельності активів і власного капіталу підприємства. 

Таким чином, можна зробити висновок, що необхідні оптимізація, 

синхронізація й прогнозування припливу й відпливу коштів для за-

побігання негативними наслідкам незбалансованості останнього. 

Для аналізу збалансованості грошового потоку у фінансуванні 

інноваційної діяльності необхідно розрахувати такі потокові коефіці-

єнти: 

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку у фінансуванні іннова-

ційної діяльності: 

 

   ,/ОДПДАДАПДПКЛ НКДП   (

6.8) 

 

де КЛДП – коефіцієнт ліквідності грошового потоку у фінансуван-

ні проекту інноваційного розвитку в розглянутому періоді; ПДП – 

сума валового позитивного грошового потоку (надходження коштів); 

ДАК – сума залишку грошових активів підприємства на кінець розг-

лянутого періоду; ДАН – сума залишку грошових активів підприємс-

тва на початок розглянутого періоду; ОДП – сума валового негатив-

ного грошового потоку (витрати коштів). 

Коефіцієнт ефективності грошового потоку у фінансуванні інно-

ваційного проекту: 

 

/ДПКЭ ЧДП ОДП , (

6.9) 

 

де КЭДП – коефіцієнт ефективності грошового потоку підприємст-

ва в розглянутому періоді; ЧДП – сума чистого грошового потоку пі-

дприємства в розглянутому періоді. 

Коефіцієнт реінвестування грошового потоку у фінансуванні ін-

новаційного проекту: 
 

   ,/ ДУЧДП ФИРИДЧДПКР   (6

.10) 
 



 

 242 

де КРЧДП – коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку в 

розглянутому періоді; ДУ – сума дивідендів (відсотків), сплачених 

власникам підприємства на вкладений капітал; ΔРИ – сума прирос-

ту реальних інвестицій підприємства (у всіх їх формах) у розгляну-

тому періоді. 

Коефіцієнт достатності чистого грошового потоку у фінансуванні 

проекту інноваційного розвитку: 

 

/ ( )ЧДП ТМ УКД ЧДП ОД З Д   , (6.11) 

 

де КДЧДП – коефіцієнт достатності чистого грошового потоку підп-

риємства в розглянутому періоді; ОД – сума виплат основного боргу 

по довго- і короткостроковим кредитам і позикам підприємства;  

ΔЗТМ – сума приросту запасів товарно-матеріальних цінностей у 

складі оборотних активів підприємства. 

Розрахувавши ці коефіцієнти в динаміку, можна простежити за-

кономірність їх зміни, вчасно виявити розбалансованість грошового 

потоку й внести відповідні коригування в його збалансованість.  
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Прогнозування величини грошового потоку для кожної стадії життєвого циклу 
проекту інноваційного розвитку підприємства 

Визначення величини грошового потоку на початкових стадіях 
інноваційного проекту 

0sin( ) cos
2

m

N
x x t t t  


     

Встановлення оптимальної величини 
грошового потоку 

Визначення величини грошового потоку на стадії масового 
виробництва та реалізації проекту інноваційного розвитку 

підприємства 

1 0sin( )ht

mx e x t      

Встановлення оптимальної величини 
грошового потоку 

Визначення прогнозованої величини збалансованості між припливами та відпливами 
грошових коштів залежно від стадії реалізації проекту інноваційного розвитку 

Управління грошовими коштами в процесі фінансування інноваційного проекту 

Аналіз збалансованості грошового потоку у фінансуванні проекту інноваційного 
розвитку підприємства 

Розрахунок потокових коефіцієнтів 

коефіцієнт 
ліквідності 

грошового потоку 

коефіцієнт 
ефективності 

грошового потоку 

коефіцієнт 
достатності 

грошового потоку 

коефіцієнт 
реінвестування 

грошового потоку 

Виявлення розбалансування грошового потоку 

Внесення коригувань у збалансованість грошового потоку 

Встановлення рівноваги між припливами та відпливами грошових 
коштів в залежності від стадії реалізації проекту інноваційного розвитку 

 
 

Рис. 6.3. Модель управління збалансованістю грошових потоків 

у процесі фінансування проекту інноваційного 

розвитку підприємства 

Реалізація даної моделі дозволить знайти оптимальне значен-

ня величини грошового потоку в процесі фінансування проектів 

інноваційного розвитку, що забезпечує високу ліквідність і плато-

спроможність підприємства у будь-який момент часу за рахунок 

установлення рівноваги між припливами й відпливами коштів. 
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