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 здійснення діагностики фінансового стану підприємства за 

допомогою індикаторів, моделей, методик; 

 оцінка потенціалу фінансової стійкості підприємства; 

 інтегральна оцінка рівня фінансової безпеки підприємства 

на основі таксономічного аналізу; 

 структуризація інформації з метою обґрунтування вибору 

фінансової стратегії стійкого розвитку підприємства; 

 використання сучасних технологій та інструментарію їх 

забезпечення в системі фінансового управління підприємства: 

 пропагування основних пріоритетів розвитку підпри-

ємства на усіх управлінських рівнях з метою зниження конфлік-

ту інтересів та підвищення мотивації праці працівників.  

За таких умов вибору та реалізації фінансової стратегії 

підприємство зможе сформувати обґрунтовану модель дій, спря-

мовану на підтримку відповідного рівня фінансової безпеки, що 

є необхідною складовою забезпечення стійкого розвитку 

підприємства. 
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безпеки: держава і підприємство : наук. моногр. Київ: Національна 

академія управління, 2010. 232 с.  

Н. М. Краус, д. е. н., доцент; 
К. М. Краус, к. е. н. 

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ 

ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ МОДЕЛЮВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

На сучасному етапі економічного розвитку України вагому 

роль відіграють інноваційно-підприємницькі університети. Інно-

вації, що продукують такого типу університети стають основ-

ною рушійною силою підвищення його вартості й ефективності. 

Як новий спосіб застосування знань, матеріальних та немате-
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ріальних активів, інновації необхідні в будь-якій господарській 

ситуації. Навіть сьогоднішній фінансово-економічний спад, що 

викликаний світовою пандемією covet-19 необхідно викорис-

товувати як привід для перегляду напрямів інвестицій в іннова-

ційні розробки, оскільки одним з наслідків кризи є пошук нових 

можливостей для зростання України. 

Основними видами діяльності інноваційно-підприємницько-

го університету є наукова та освітня діяльність з використанням 

інноваційних технологій і принципів управління. Наукова діяль-

ність такого університету є провідною й такою, що орієнтується 

на отримання нових знань, освітня – на використання знань у 

навчальному процесі для підготовки фахівців, а інноваційна – на 

комерціалізацію знань, тобто отримання фінансових вигод. 

Комерціалізація результатів наукової та інноваційної діяльності 

значною мірою сприятиме формуванню системи багатоканаль-

ного фінансування. Інноваційно-підприємницький університет 

матиме перспективи отримати можливість не лише розробляти, 

але й впроваджувати у масове виробництво високі технології.  
Фінансово-економічний аспект моделювання інноваційно-

підприємницької діяльності університету, на нашу думку, пови-

нен включати створення на базі університету спеціальних фон-
дів для підтримки його інноваційного розвитку з єдиною систе-

мою ідентифікації, правової охорони та використання результа-
тів інтелектуальної діяльності. Для вирішення зазначених 

завдань є потреба у проведенні наступних заходів: запроваджен-
ня ефективного механізму конкурсного відбору наукових проєк-

тів, що фінансуються за кошти державного бюджету; розвиток 
відносин з міжнародними фондами підтримки інноваційних 

проєктів (підписання угод про співпрацю): Фонд Гумбольдта, 
Фонд Фулбрайта, British Council, Фонд цивільних досліджень та 

розвитку США (CRDF); реалізація програм співробітництва 
Університету з міжнародними організаціями та співтовариства-

ми (програма Темпус, Еразмус Мундус, Жана Моне); участь у 
спільних міжнародних проєктах (Horizon + 2020); залучення 
грантів від Єврокомісії на розвиток інноваційно-цифрової 

інфраструктури університету та підтримку інноваційних проєк-
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тів; залучення іноземних венчурних компаній, інвестиційних 

фондів, донорів (бізнес-ангелів) для підтримки університетських 
проєктів; підписання договорів з підприємствами про співпрацю 

з метою створення на базі університету експериментальних 
центрів впровадження інноваційних продуктів та технологій; 

надання платних послуг: юридичні питання, експертні оцінки, 
маркетингові та рекламні послуги, консультація та супровід 

проектів, діагностика матеріалів. 
На сьогодні ми можемо говорити, що фінансування іннова-

ційно-підприємницького університету залежить від результатів 
на відміну від вихідного фінансування. Початкове фінансування 

йде на створення можливостей, які потім поєднуються з відпо-
відним механізмом перевірки. Фінансування, орієнтоване на 

результат, означає, що гранти виставляються на конкурс, будь-
який університет може приймати участь і тільки кращі тендери 

виграють. Державне фінансування вже не є прямим, а надходить 
через незалежні інститути, які виділяють гроші на дослідження 
та освіту на основі конкурсних торгів. 

Переконані, що саме інноваційно-підприємницькі універси-
тети можуть зіграти важливу роль у створенні умов, сприят-

ливих для розвитку й фінансових інновацій. Багато сучасних 
центрів інновацій в світі з‟явилися саме завдяки цілеспрямо-

ваним державним програмам розвитку інноваційних галузей. 
Однак найважливіша роль у стимулюванні інноваційної актив-

ності, звичайно, належить бізнес-структурам, бізнес-ангелам, 
краудфандинговим платформам. Аналіз функціонування еконо-

мік різних країн засвідчує, що найважливіші фактори інновацій-
ної діяльності – це сприятливе підприємницьке середовище і 

чесна конкуренція. Навіть у складній економічній ситуації, що 
склалася у світі в 2020 році, розробка фінансових інноваційних 

продуктів й послуг залишається стратегічно пріоритетним зав-
данням для більшості компаній, і для багатьох з них інновації є 
серйозним фактором зростання. Узагальнення актуальних проб-

лем управління фінансовими ресурсами університету слугує 
інструментом для подальшого вдосконалення теоретико-мето-

дичної бази оцінки ефективності надання реалізації іннова-
ційних проєктів. 
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