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Для вироблення ефективної стратегії грошово-

кредитної політики профільним органам державного 
управління слід передусім адекватно оцінити стан 
економіки, розвиненість банківської системи і фон-
дового ринку, інституційне забезпечення монетар-
ної політики, розвиненість інструментів монетарної 
політики, характер взаємозалежності макроеконо-
мічних і монетарних показників.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто особливості фінансування інноваційної діяльності в Україні, досліджено сутність поняття «інновації». 
Проаналізовано структуру фінансування інноваційної діяльності. Визначено напрями створення інвестиційно-інноваційного се-
редовища економічного зростання в Україні.
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Далевская Т.А. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
В статье рассмотрены особенности финансирования инновационной деятельности в Украине, исследована сущность по-

нятия «инновации». Проанализирована структура финансирования инновационной деятельности. Определены направления 
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Постановка проблеми. В умовах ринкових від-
носин інноваційні наукові дослідження та розробки 
відіграють важливу роль. Вони набувають статусу 

основних елементів нового напряму розвитку еконо-
мічної системи – економіки, побудованої на досяг-
неннях науки. Ефективність державної політики 
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саме у сфері управління інноваційними процесами 
визначає конкурентоспроможність національної еко-
номіки. У розвинутих країнах світу інновації є клю-
човим фактором соціально-економічного розвитку 
(від 50% до 95% приросту ВВП отримується за раху-
нок інновацій). Тоді як в Україні зростання ВВП на 
основі впровадження результатів інноваційної діяль-
ності знаходиться на рівні менше 1%. Це зумовлює 
посилення ефективності механізму фінансування 
інноваційної діяльності в нашій державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
наукових досліджень у сфері фінансування іннова-
ційної діяльності можна назвати праці Й. Шумпе-
тера, який вперше визначив поняття інновацій та 
досліджував теорію економічного розвитку, А. Анто-
хова, який досліджував зарубіжний досвід, Д. Куні-
ної та О. Ратушняка, які вивчали стан інноваційного 
розвитку промислових підприємств, А. Черепа, що 
визначив теоретичні аспекти формування іннова-
ційно-інвестиційної діяльності, І. Чугунова, який 
вивчав засади бюджетного механізму економічного 
розвитку.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Водночас в умовах соціально-економічного 
розвитку, перманентних процесів вдосконалення та 
оптимізації елементів моделей економічного зростання 
виникає необхідність дослідження питання фінансо-
вого забезпечення інноваційної діяльності. Вагомим 
завданням бюджетної політики є забезпечення збалан-
сованого фінансування інноваційної сфери.

Мета статті полягає у розкритті особливостей 
фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
та основних засад формування сприятливого інно-
ваційно-інвестиційного середовища в Україні. Ця 
мета передбачає вирішення таких завдань: роз-
криття економічного змісту поняття інновацій; 
аналіз показників інноваційної активності підпри-
ємств, структури фінансового забезпечення іннова-
ційної діяльності; пошук шляхів створення сприят-
ливих умов формування інноваційно-інвестиційного 
потенціалу України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 
інноваціями зазвичай розуміють уведений у вико-
ристання новий або значно удосконалений продукт 
чи процес, новий організаційний або операційний 
метод. У Законі України «Про інноваційну діяль-
ність» інновації визначено як «новостворені і/або 
вдосконалені конкурентоспроможні технології, про-
дукція або послуги, а також організаційно-технічні 
рішення виробничого, адміністративного, комерцій-
ного або іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і/або соціальної 
сфери» [1]. Вчені по-різному трактують це поняття 
залежно від предмета та об’єкта свого дослідження. 
Наприклад, Б. Твісс визначає інновацію як процес, 
у якому винахід або ідея набувають економічного 
змісту. Ф. Ніксон вважає, що інновація – це сукуп-
ність технічних, виробничих і комерційних захо-
дів, що спричинюють появу на ринку нових товарів, 
поліпшених промислових процесів та устаткування 
[3, с. 15].

Центральною постаттю серед фундаторів іннова-
ційних теорій економічного розвитку є австрійський 
економіст Й. Шумпетер, який сформулював цілісну 
інноваційну теорію, що стала основою інноваційних 
концепцій, розроблених згодом західними економіс-
тами. У 1912 р. Й Шумпетер публікує працю «Теорія 
економічного розвитку», у якій розглядає інновацію 
як економічний засіб, застосований підприємцем у 
надії одержати більш високий прибуток. Розробка 

Й. Шумпетером поняття «інновації» посіла особливе 
місце у світовій економічній теорії. Його теоретичні 
розробки покладені в основу майже усіх наявних 
інноваційних концепцій. Інновація як економічна 
категорія – це не просто поняття, що означає будь-
яке нововведення, а нова функція виробництва, 
зміна технології виробництва, що має історичне зна-
чення [8, с. 53].

Відповідно до міжнародних стандартів інновація 
визначається як кінцевий результат інноваційної 
діяльності, який дістав втілення у вигляді нового або 
удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, 
нового або удосконаленого технологічного процесу, 
що знайшов використання у практичній діяльності. 
На сучасному етапі інноваційний розвиток еконо-
міки належить до головних пріоритетів внутріш-
ньої політики таких високорозвинених країн, як 
США, Японія, країни Європейського Союзу та ряд 
країн Південно-Східної Азії. На відміну від розви-
нених країн, в Україні ще не створено ефективної 
національної інноваційної політики. Інноваційна 
діяльність потребує формування засад, що сприяти-
муть інституційній узгодженості та збалансованості 
технологічних, економічних і соціально-ціннісних 
аспектів, а також мінімізації структурних деформа-
цій. У відомому рейтингу “Global Innovation Index” 
у 2015 р. серед країн світу Україна посіла 64 місце 
за рівнем інтенсивності інноваційних процесів (для 
порівняння на 63 і 62 місцях знаходилися Сербія та 
Панама) [5, с. 134].
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Рис. 1. Чисельність науковців в Україні,  
2005–2015 рр. [3]

У 1990 р. в Україні було зосереджено 6,5% сві-
тового науково-технічного потенціалу за чисельності 
населення, яке становило близько 0,1% світового. 
Сьогодні ситуація змінилась. Аналізуючи рис. 1, 
можна зробити висновок, що в Україні спостеріга-
ється тенденція до скорочення наукових працівни-
ків, кількість яких у 2015 р. порівняно з 2005 р. 
знизилась у 1,6 рази. Водночас у розвинутих краї-
нах кількість наукових працівників збільшується в 
середньому на 2,5–3% щорічно.

Відповідно до рис. 2 питома вага підприємств, що 
займаються інноваціями, серед загальної кількості 
підприємств України змінювалась таким чином: 
з 11,5% у 2010 р. відбулося зростання до 13,6% у 
2012 р. У 2012–2014 рр. кількість підприємств зали-
шалася стабільною. У 2015 р. інноваційною діяль-
ністю займалися 17,3% підприємств. Хоч існують 
позитивні тенденції до зростання кількості підпри-
ємств, що займаються інноваційною діяльністю, все 
ж їх частка у загальній кількості суб’єктів підпри-
ємницької діяльності Україні залишається низькою.
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Рис. 2. Показники інноваційної активності 
підприємств, 2005–2015 рр. [3]

Впровадження інновацій у 2015 р. здійснювали 
15,2% інноваційно-активних промислових підпри-
ємств, цей показник є найвищим за останні 10 років. 
Найнижчого значення цей показник досягнув у 
2005 р. – 8,2%.

Наведені дані свідчать про те, що частка підпри-
ємств, які впроваджували інноваційні продукти, у 
2010–2015 рр. є нижчою за частку підприємств, що 
займалися інноваційною діяльністю. Це може бути 
свідченням того, що відсутній попит на науково-тех-
нічні розробки з боку держави та приватного сек-
тору, оскільки обсяги державного замовлення на 
новітні технології є низькими.

Інноваційна діяльність на підприємстві потребує 
не лише інтелектуальної діяльності наукових пра-
цівників, але й значної фінансової підтримки. Осно-
вним джерелами фінансування інноваційної діяль-
ності підприємств України є власні кошти, кошти 
іноземних інвесторів, кошти держбюджету та інші 
джерела, незаборонені законодавством України.

Таблиця 1
Джерела фінансування інноваційної діяльності  

в Україні, 2010–2015 рр. [3]

Роки
Власні 
кошти 

підприємств

Кошти 
державного 

бюджету

Кошти 
іноземних 
інвесторів

Інші 
джерела

2010 4 775,2 87,0 2 411,4 771,9

2011 7 585,9 149,2 56,9 6 542,2

2012 7 335,9 224,3 994,8 2 925,6

2013 6 973,4 24,7 1253,2 1 311,3

2014 6 540,3 344,1 138,7 672,8

2015 13 427,0 55,1 58,6 273,0

Протягом 2010–2015 рр. спостерігається неста-
більна ситуація щодо джерел фінансування іннова-
ційної діяльності. Частка власних коштів за період з 
2010 р. по 2011 р. зросла із 4 775,2 до 7 585,6 млн. грн. 
Вона скоротилась із 7 335,9 млн. грн. у 2012 р. до 
6 540,3 млн. грн. у 2014 р. Але у 2015 р. обсяги влас-
них джерел фінансування інновацій зросли більше 
як удвічі і досягли показника 13 427,0 млн. грн.

За період з 2010 р. до 2013 р. обсяги держав-
ної фінансової допомоги у розвитку інноваційної 
діяльності стрімко зростали, а саме з 87,0 млн. грн. 
(2010 р.) до 244,3 млн. грн. (2012 р.). У 2013 р. від-

булось різке скорочення грошових надходжень аж 
до 24,7 млн. грн., і у 2014 р. обсяги так само різко 
зросли до 344,1 млн. грн. У 2015 р. знову значно 
скоротилось державне фінансування. Щодо коштів 
іноземних інвесторів також спостерігається неста-
більність у фінансуванні. Обсяги іноземних інвести-
цій поступово зростали з 56,9 млн. грн. у 2011 р. до  
1 253,2 млн. грн. у 2013 р. Але у 2014 р. цей показ-
ник різко скоротився до 138,7 млн. грн., а у 2015 р. – 
до 58,6 млн. грн.

Для створення сприятливих умов формування 
інноваційно-інвестиційного потенціалу Укра-
їни необхідно розробити і запровадити механізм 
надання пільг промисловим підприємствам, які 
впроваджують і реалізують інноваційну продукцію; 
поширити практику надання інноваційним підпри-
ємствам середньострокових кредитів зі знижкою 
кредитної ставки; сформувати сприятливе для інно-
вацій бізнес-середовище; розширити інституційну 
базу фінансового забезпечення інноваційної діяль-
ності; розробити виважену послідовну інвестиційну 
політику держави шляхом створення правової бази 
інвестиційної діяльності відповідно до європей-
ських стандартів.

Висновки. З наведеного вище можна зробити 
висновки, що питання фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку в сучасних умовах набува-
ють особливої актуальності. Інноваційний розвиток 
економіки має стати одним із головних пріоритетів 
внутрішньої державної політики. У 2015 р. порів-
няно з 2005 р. кількість наукових працівників зни-
зилась у 1,6 рази. У 2015 р. інноваційною діяльністю 
займалися 17,3% підприємств порівняно із 11,9% у 
2005 р. При цьому у структурі фінансового забезпе-
чення інноваційної діяльності переважають власні 
кошти, а не бюджетне фінансування. Існує необхід-
ність створення сприятливого інвестиційно-іннова-
ційного середовища, що сприятиме розвитку іннова-
цій та прискорить темпи економічного зростання в 
країні.
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