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Передмова 

 

Поглиблення ринкових відносин в Україні потребує активіза-

ції інноваційної діяльності, що сприятиме підвищенню конкурен-

тоспроможності підприємств як на вітчизняному, так і світовому 

ринку високотехнологічних товарів і послуг. Проблема активіза-

ції інноваційної діяльності набуває принципового значення в 

контексті проведення ринкових реформ в Україні та підвищення 

ефективності господарювання. Адже переваги інноваційного 

фактору в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств 

сьогодні є очевидними, а його вплив на виробництво – радикаль-

ним і комплексним. Підприємства, що самостійно розробляють і 

впроваджують у виробництво інноваційні технології одержують 

явні  переваги над фірмами, які використовують морально заста-

рілі розробки. Від вирішення проблем, пов’язаних із фінансовим 

забезпеченням інноваційних проектів залежить ефективність 

інноваційної діяльності підприємств і загалом успіх ринкових 

реформ.  

Монографія присвячена досліджено теоретико-

методологічних та обґрунтуванню практичних засад інноваційної 

діяльності підприємств і їх фінансовому забезпеченню в умовах 

транзитивних змін економіки України. 

Представлена монографія містить 3 взаємопов’язані розділи, 

кожен із яких включає три підрозділи.  

У першому розділі монографії представлено різні наукові по-

гляди щодо сутнісного змісту економічної категорії «інновація», 

виявлено суперечності і тенденції розвитку інноваційного проце-

су на основі аналізу сучасного становища інноваційної сфери в 

Україні, охарактеризовано модель інноваційного розвитку та її 

національні особливості.  

У другому розділі визначено сутність та виявлено особливості 

фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств з 

урахуванням світового досвіду, а також здійснено порівняльну 

характеристику різних методик оцінювання ефективності управ-
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ління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності, та 

запропоновано власну методику для такої оцінки діяльності 

вітчизняних підприємств. 

Третій розділ монографії присвячений венчурному інвесту-

ванню інноваційного процесу. Зокрема, визначено сутність та 

специфічні риси венчурних інвестицій, обґрунтовано необхід-

ність підтримки венчурного бізнесу в Україні як одного з основ-

них напрямів активізації інноваційного процесу розвитку націо-

нальної економіки, а також розглянуто економіко-математичні 

методи аналізу ефективності венчурного інвестування інновацій-

них проектів. 

Концептуальною основою дослідження стали фундаментальні 

світоглядні положення послідовності трансформації суспільства, 

еволюційної та інституціональної теорій. Для досягнення постав-

леної в монографії мети авторами використані загальнотеоретич-

ні та специфічні методи дослідження, зокрема узагальнення, 

абстрагування, системно-функціональний підхід до аналізу 

економічних явищ і процесів, індукції і дедукції, аналізу й синте-

зу, статистичного, порівняльного і факторного аналізу.  

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нор-

мативно-правові акти з питань підприємництва й інноваційної 

діяльності, аналітичні матеріали, результати наукових розробок 

вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Монографія розрахована на науковців, фахівців з питань інве-

стицій, інновацій, фінансів і підприємництва; політиків; підприє-

мців.  
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