рованных систем, снижения технологической трудоемкости изделий за счет
повышения технического уровня и качества технологической оснастки и научной организации труда, комплексная автоматизация и регулирование процессов
управления производством на основе внедрения электроники и т.д.
Основными же направлениями организационного прогресса являются:
совершенствование организации производства, улучшение организации труда,
рационализация элементов хозяйственного механизма.[2]
Для оценки результативности инноваций необходимо рассчитывать
внутрихозяйственный (коммерческий) экономический эффект, т.е. эффективность инноваций, (см. 1.) на отдельных стадиях воспроизводственного цикла:
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, освоения, производства и использования результатов нововведений. Экономический эффект
можно рассчитать по формуле:
Э = Р(П; Пr; Soc;…)–З(Мз; Чкап; Зф;…),
(1)
где Р- результат, который включает прибыль, производственный и социальный эффект, а З- необходимые затраты, такие как материальные, человеческие , затраты основных и оборотных фондов и т.д. [3]
В современном обществе темпы экономического роста и уровень социально- экономического развития Украины во многом определяется ролью научно-технического прогресса в процессе интеллектуализации производства, где
развитие инновационной деятельности, позволит преодолеть сложившийся на
нынешнем этапе экономический кризис.
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МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА
РАХУНОК ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.
Наведено аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності. Розглянуто переваги
та недоліки фінансування інноваційних процесів за рахунок власних фінансових ресурсів. Виявлено особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів
господарювання за рахунок власних фінансових ресурсів.
Приведено анализ источников финансирования инновационной деятельности. Рассмотрено преимущества и недостатки финансирования инновационных процессов за
счет собственных финансовых ресурсов. Определены особенности финансового обеспечения инновационной деятельности субъектов хозяйствования за счет собственных финансовых ресурсов.

The analysis of funding sources to innovative functioning.A review shows advantages and
disadvantages of innovation process financing at the expense of private bankroll.Upon
further analysis, we concluded the financial provision peculiarities to innovative functioning
of economic player at the expense of private bankroll.

Політична нестабільність та економічна криза, низький рівень розвитку
інноваційної сфери, незадовільний стан грошово-кредитного ринку свідчать
про доцільність розробки інноваційних проектів для підтримки фінансового
стану підприємств.
Розвиток інноваційної діяльності на підприємстві, має включати створення послідовної і добре обґрунтованої системи фінансування. Основними
джерелами фінансування інноваційної діяльності є бюджетні кошти та позабюджетні кошти в тому числі власні кошти організацій і кошти інвесторів.[1].
Головним джерелом фінансування інновацій в Україні протягом останніх років
залишаються власні кошти підприємств, частка яких є домінуючою 70,3% загального обсягу витрат на інновації. Державна ж участь у фінансуванні інноваційної діяльності, включаючи місцеві бюджети, склала 3,1% [2]. Тому проблема підвищення ефективності фінансування інвестиційно-інноваційних проектів
за рахунок власних коштів підприємств, є актуальним предметом сучасних
економічних досліджень.
Самофінансування за рахунок власних коштів може здійснюватися за
рахунок: прибутку фірми; коштів амортизаційних фондів; використання резервного фонду для покриття тимчасових поточних збитків підприємства на період до виходу підприємства на проектні показники обсягів випуску та продажу,
що перевищують обсяги беззбиткового випуску та продажу [3].
До переваг самофінансування можна віднести:
• формування і використання власних коштів;
• підвищення фінансової стійкості за рахунок додатково сформованого з
прибутку власного капіталу;
• висока норма прибутку інвестованого капіталу;
• істотне зниження ризику неплатоспроможності та банкрутства при використанні власних коштів [4].
Недоліками інвестування власних коштів у інновації є нестабільність
податкового законодавства при обмежених обсягах власних коштів у підприємств та складна процедура реєстрації інноваційних проектів.
Таким чином, за сучасних ринкових умов вибір самофінансування інноваційної діяльності підприємства переважно залежить від його фінансового
стану.
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