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АНОТАЦІЯ 

Пилип’юк Я. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 

економіки України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2019. 

Дисертацію присвячено розробленню теоретичних положень і 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку економіки України. 

У контексті даного дослідження економічне зростання розглядається як 

процес кількісного збільшення та якісного покращення інноваційних 

продуктів. Встановлено, що в Україні економічне зростання досягається 

переважно екстенсивним, отже, ресурсовитратним шляхом. При цьому 

втрачаються можливості інтенсивного розвитку економіки з використанням 

інноваційної моделі. 

Автором уточнено понятійно-категорійний апарат, зокрема, 

запропоновано нове тлумачення сутності поняття ,,інноваційний розвиток”, 

,,фінансове забезпечення”, ,,фінансове забезпечення інноваційного розвитку”, 

,,система фінансового забезпечення інноваційного розвитку”, ,,фінансовий 

потенціал інноваційного розвитку”. Інноваційний розвиток представлено як 

процес постійного використання цільових потоків знань у сфері інноватики та 

інноваційної діяльності як на мікро-, так і на макрорівні економіки задля 

набуття досвіду розробки, введення та комерціалізації новацій з метою 

економічного зростання та розвитку. Виділено основні блоки факторів впливу 

на інноваційний розвиток економіки України – екзогенні та ендогенні по 

відношенню до національної економіки. 

У контексті поставлених завдань та тематики дослідження фінансове 

забезпечення представлено як процес покриття виробничих, інноваційних та 

інших витрат суб‟єктів економіки за рахунок централізованих і децентралізованих 

фінансових ресурсів. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку – це фінансові 
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можливості забезпечення інноваційного розвитку, що визначаються обсягом 

фінансових ресурсів інноваційного спрямування та ефективністю їх використання. 

Виявлено, що процес формування фінансового потенціалу країни, як і окремого 

господарюючого суб‟єкта, базується на науково-технічному та освітньому 

потенціалах, які є матеріальною та інтелектуальною (нематеріальною) основою 

для формування інноваційного потенціалу. 

Встановлено, що інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності 

в Україні знаходиться у стані значних організаційних та нормативно-правових змін. 

Фінансування інноваційної діяльності проходить надто повільно внаслідок складної 

політичної та економічної ситуації, недосконалості законодавчої бази з одного 

боку, і складності самого процесу організації впровадження інновацій – з іншого. 

З‟ясовано, що спільна робота бізнесу, науки і влади в реалізації інновацій 

сприятиме розвитку нових форм фінансування, стимулюватиме підприємницьке 

мислення і допомагатиме впровадженню сучасних методів управління. 

Аналіз теоретико-прикладних засад економічного розвитку країни, а 

також систематизація наукових підходів до тлумачення поняття ,,системи 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку” дали змогу вдосконалити 

дане визначення, під яким запропоновано розуміння його сутності як 

сукупності фінансових відносин нормативно-правового та договірного 

характеру з приводу формування та використання фінансових ресурсів 

інноваційного призначення.  

Проведено структурно-функціональний аналіз системи фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку в Україні, зокрема в частині її суб‟єктів та 

об‟єктів виділено: державні фінансові інститути, об‟єкти фінансування та 

недержавні агенти. Здійснено оцінку стану та динаміки фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку економіки. Статистичні дані свідчать про 

інертність у впровадженні інновацій, зокрема спостерігається: скорочення 

загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності у період  

2012–2017 рр.; зменшення кількості інноваційно активних підприємств у всіх 

технологічних секторах промисловості; незначне фінансове забезпечення 
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державою інноваційної діяльності, яке майже не впливає на загальний розвиток 

інноваційної діяльності. Встановлено, що це відбулося через зменшення 

інвестиційної і внутрішньої домінанти економічного розвитку, що 

спровокувало замороження іноземними компаніями інноваційних проектів.  

Виявлено проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку в 

Україні та західному регіоні зокрема. Спостерігається відтік іноземних 

інвестицій, пасивність вітчизняних інвесторів у вкладанні коштів в інноваційну 

діяльність підприємств Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської 

областей, падіння показників інноваційної активності підприємств регіону. 

Згідно даних Державної служби статистики, власні кошти підприємства – 

прибуток та амортизація, – є сьогодні практично єдиним джерелом 

фінансування інноваційної діяльності. Акцентовано, що погіршення 

економічної ситуації в країні, дефіцит бюджетного ресурсу на підтримку 

регіонального розвитку спричинили загострення внутрішніх проблем кожного 

регіону та порушення міжрегіональних зв‟язків.  

Проведено оцінку рівня ефективності (економічної віддачі) інновацій на 

основі співвідношення обсягів реалізованої інноваційної продукції та 

фінансування витрат на інновації. Використання такого показника дозволить 

порівнювати економічну віддачу інновацій по окремих товарах, 

підприємствах, галузях, територіях (областях, районах) та економіках країн 

світу. З‟ясовано, що соціально-економічний розвиток більшості регіонів 

характеризується скороченням промислового виробництва, відтоком 

інвестиційного капіталу, нестійкою експортною динамікою, скороченням 

промислового будівництва, погіршенням ситуації на ринку праці, що викликає 

падіння доходів та звуження внутрішнього ринку. 

Запропоновано структурно-логічну схему удосконалення фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, у якій кожен 

блок відображає окремий вектор удосконалення фінансового забезпечення та 

фінансового стимулювання інноваційної діяльності (фінансово-кредитне 

стимулювання інноваційної діяльності в регіональному аспекті; податкове 
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стимулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку, міжнародні 

гранти, донори, міжнародні фонди; залучення фінансових ресурсів 

домогосподарств; юридично-правова підтримка та супровід фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку; створення кластерів регіонів з 

інноваційно-галузевим виробництвом; система підтримки прийняття рішень на 

всіх етапах фінансового забезпечення інноваційного розвитку; фінансування 

інноваційно-інвестиційної складової соціального розвитку). Задля виконання 

поставлених цілей пропонується створити при виконавчих органах влади 

регіональні та місцеві центри з організаційної та фінансової підтримки науково-

технічних та організаційно-економічних новацій.  

Проаналізовано вплив витрат інноваційного спрямування на 

макроекономічні показники національної економіки (ВВП України, ВВП в 

розрахунку на одну особу) на основі кореляційно-регресійного аналізу. 

Проведені дослідження підтверджують доцільність збільшення обсягу витрат 

на інновації в національній економіці.  

Розроблено модель оцінювання рівня фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки України на основі 

використання елементів теорії нечіткої логіки, що передбачає визначення рівнів 

ефективності в рамках запропонованої шкали лінгвістичних термів в залежності 

від кількісних та якісних параметрів фінансування інноваційної діяльності, 

зокрема внутрішніх (власні кошти підприємства, мобілізація внутрішніх 

резервів, виручка від реалізації окремих видів майна та інших активів) та 

зовнішніх джерел фінансування інноваційної діяльності (кошти бюджетів та 

позабюджетних фондів, комерційні та інші кредити, іноземні інвестиції, 

венчурний капітал). Крім того, враховується якісний параметр – політична воля 

державних інституцій для застосування альтернативних джерел фінансування 

інноваційної діяльності, а також рівень створення інноваційних кластерів та 

об‟єднань. Отримані результати засвідчили, що рівень ефективності 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки (Z) 

рівний 0,5, що згідно шкали відповідає середньому рівню (від 40% до 60%). 
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Обгрунтовано концепцію вдосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку економіки України із врахуванням іноземного 

досвіду, яка передбачає досягнення мети, концептуальних цілей та виконання 

поставлених завдань шляхом реалізації запропонованих засобів 

удосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки. Аргументовано, що імплементація іноземного 

досвіду, зокрема країн Європейського Союзу, сприятиме суттєвому 

покращенню фінансового забезпечення, особливо щодо активізації 

недержавних форм фінансування інноваційної діяльності. Реалізація 

запропонованої концепції дозволить покращити стан економіки 

(виробництва, фінансово-кредитної та соціальної сфери).  

Здійснено прогнозування фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності України за допомогою застосування ретроспективного аналізу на 

основі теорії ланцюгів Маркова, яка враховує стохастичність та випадковість 

процесів досліджуваної системи. Фінансування інноваційного розвитку 

національної економіки, як показало дослідження, не є системним, мають місце 

випадкові чинники, що впливають на хід даного процесу. Результати 

проведеного прогнозування показали, що з найбільшою ймовірністю 0,2 

загальна сума витрат на інноваційну діяльність зможе мати чітку позитивну 

динаміку до збільшення фінансування лише з 2024 року.  

Отримані наукові результати, рекомендації та пропозиції сприятимуть 

підвищенню рівня фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки, що сприятиме зростанню загалом рівня 

національного доходу України та суттєво підвищить конкурентоспроможність 

національної економіки. 

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційний 

розвиток, фінансове забезпечення інноваційного розвитку, система фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку, модель на основі нечітких множин. 
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ANNOTATION 

Pylypyuk Ya. V. Financial support of innovative development of Ukrainian 

economy. – Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.08 – money, 

finance and credit. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical statements and 

practical recommendations for improving the financial support of innovative 

development of Ukrainian economy. 

In the context of this study, economic growth is seen as a process of 

quantitative increase and qualitative improvement of innovative products. It is 

established that in Ukraine economic growth is achieved mainly by extensive, 

therefore, resource-cost way. At the same time, the possibilities of intensive 

economic development on the basis of innovative model are being lost. 

The author specified the concept-categorical apparatus, in particular, a new 

interpretation of the concept of ,,innovative development", ,,financial support”, 

,,financial support of innovative development”, ,,system of financial provision of 

innovative development”, ,,financial potential of innovative development” is 

offered. Innovative development is presented as a process of continuous use of 

targeted knowledge flows in the field of innovation and innovative development a t 

both micro- and macro-economic levels in order to gain experience in developing, 

introducing and commercializing innovations for economic growth. The main 

factor blocks of the of influence on innovative development of Ukrainian economy 

are identified – exogenous and endogenous in relation to the national economy.  

In the context of the set tasks and area of research, financial support is 

presented as a process to cover the productive, innovative and other costs of 

economic entities at the expense of centralized and decentralized financial 

resources. The financial capacity of innovative development is a financial 

opportunity to provide innovative development that is determined by the amount 

of innovative resources and their efficiency. It is revealed that the process of 

forming the financial capacity of a country, as well as a separate economic entity, 
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is based on a scientific, technical and educational strength, which are a material 

and intellectual (nonmaterial) foundation for innovative potential formation. 

It was established that institutional and legal support of innovative activity 

in Ukraine is in a condition of significant organizational and regulatory shifts. 

Financing of innovation activity takes place too slowly due to difficult political 

and economic situation, the imperfection of the legislative framework on the one 

hand and the complexity of the organizing process of innovations implementation 

on the other. It is revealed that joint work of business, science and authorities in 

the implementation of innovations will promote the development of new forms of 

financing, stimulate entrepreneurial thinking and promote the introduction of 

modern management methods. 

Analysis of theoretical and applied principles of economic development of 

the country, as well as the systematization of scientific approaches concerning 

interpretation of the concept of ,,financial support of innovation development”, 

made it possible to improve this definition. It is recommended to be understood 

as a set of financial relations of a regulatory and contractual nature with regard to 

formation and the use of financial resources for innovation purposes.  

The structural and functional analysis of the financial support system of 

innovation development in Ukraine has been carried out, in particular, in the part 

of its subjects and objects: state financial institutions, financing objects and non-

state agents. The estimation of the state and dynamics of financial support of 

innovative economic development has been carried out. The statistical data 

indicate inertia in the implementation of innovations, in particular in the decline of 

the total amount of expenses on innovation activity during 2012–2017, in reducing 

the number of innovative enterprises in all technological sectors of industry, 

insignificant state financial support concerning innovation activity, which almost 

does not affect its overall development. It was found that this was due to a 

reduction in the investment and domestic dominant of economic development, 

which provoked the outflow of investments and projects freezing by foreign 

innovative companies. 
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The problems of financial support of innovation development in Ukraine and 

the western region in particular were revealed. There is an outflow of foreign 

investments, the passivity of domestic investors concerning investing in 

innovation activities of enterprises in Lviv, Ivano-Frankivsk and Ternopil regions, 

falling indicators of innovation activity of enterprises in the region. According to 

the State Statistics Service, the company's own funds – profit and depreciation – 

are today almost the only source of financing innovation activity. It is emphasized 

that deterioration of economic situation in the country, the deficit of the budget 

resources towards support of regional development have caused the aggravation of 

internal problems of each region and violation of interregional ties.  

Estimation of innovations efficiency level (economic return) on the basis of 

the ratio of volumes of sold innovative products and financing innovation was 

conducted. The use of such indicator will allow comparing economic returns of 

innovations product-by-product, enterprises, industries, territories (regions) and 

economies of the world. It was revealed that socio-economic development of most 

regions is characterized by reduction of industrial production, outflow of 

investment capital, unstable export dynamics, reduction of industrial construction, 

deterioration of the situation on the labor market, which causes a fall in incomes 

and narrowing of the domestic market. 

The structural-logical scheme for improving financial support of innovative 

development of the national economy is offered, in which each block represents a 

separate vector of improvement of financial support and promotion of innovation 

activity (financial and credit stimulation of innovative activity in the regional 

aspect; tax support of innovative development; international grants, donors, 

international funds; involvement of households financial resources; legislative 

support for financing innovative development; creation of clusters of regions with 

innovative sectoral production; decision support system at all stages of financial 

support for innovative development; financing innovation and investment 

component of social development).  

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/product-by-product
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The fulfillment of the set goals helps to create regional and local centers of 

organizational and financial power when implementing the authorities.  To fulfill 

the goals, it is proposed to establish regional and local centers for organizational 

and financial support of scientific, technical, organizational and economic 

innovations under the executive bodies of power. 

The influence of innovation costs on the macroeconomic indicators of the 

national economy (GDP of Ukraine, GDP per capita) was analyzed on the basis of 

correlation-regression analysis. The conducted studies confirm the expediency of 

increasing the costs on innovation in the national economy. 

A model has been developed for assessing the level of financial support for 

innovative development of the national economy of Ukraine based on the use of 

the fuzzy sets theory, which involves determining the levels of efficiency within 

the proposed scale of linguistic terms depending on the quantitative and qualitative 

parameters of innovative activities, such as internal (the company's own funds, 

mobilization of internal reserves, revenue from the sale of certain types of 

property and other assets), and external sources of financing innovation activities 

(the budget and off-budget funds, commercial and other loans, foreign investment, 

venture capital. In addition, the qualitative parameter is taken into account – the 

political will of state institutions for the use of alternative sources of financing 

innovation activities, as well as the level of creation of innovative clusters and 

associations. The obtained results have shown that the level of financial support 

for the innovative development of the national economy (Z) is 0,5, which 

according to the scale corresponds to the average level (from 40% to 60%).  

The concept of improving the financial support of innovative development 

of Ukrainian economy with the consideration of foreign experience is 

substantiated. It provides the achievement of the goals, conceptual purposes and 

implementation of tasks and objectives of this scientific research. It is proved that 

implementation of foreign experience, in particular the European Union countries, 

will contribute to a significant improvement in financial security, especially as 

regards the intensification of non-state forms of innovative activity financing. 
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Implementation of the proposed concept will improve condition of the economy 

(production, financial, credit and social sphere). 

Forecasting of financial provision of innovation activity of Ukraine by means 

of application of retrospective analysis on the basis of the theory of Markov 

chains, which takes into account stochasticity and randomness of processes of the 

system was made. Financing of the innovation development of the national 

economy, as the study showed, is not systematic, there are random factors that 

influence the course of this process. The results of the conducted forecasting 

showed that with the highest probability of 0,2, the total amount of expenses for 

innovation activity will have a clear positive dynamics only from 2024. 

The received scientific results, recommendations and suggestions will 

promote raising the level of financial support of innovative development of the 

national economy, which will make an addition to the overall level of Ukraine's 

national income and will significantly contribute to the competitiveness of the 

national economy. 

Key words: innovation, innovative activity, innovative development, 

financial support of innovative development, system of financial support of 

innovative development, model based on fuzzy sets. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Об‟єктивна необхідність наукових 

досліджень теорії і практики інноваційного розвитку економіки та розробка 

практичних рекомендацій щодо запровадження заходів із запобігання чи 

зменшення впливу негативних економічних явищ і процесів на фінансову 

складову інноваційної діяльності підприємств України є особливо гострою в 

умовах сьогодення. Глобальні тенденції розвитку світової економіки свідчать 

про зростаючу роль інновацій у формуванні конкурентоспроможності 

національних економік та їх структурних складових. У зв‟язку з цим науково 

обгрунтоване розуміння процесів, пов'язаних із впровадженням інновацій, має 

враховуватися в стратегії фінансової діяльності підприємств, галузей, регіонів 

та економіки в цілому.  

Незадовільний стан розвитку науково-технічної сфери, домінування 

низькотехнологічних виробництв зумовлюють недостатній рівень 

використання інноваційного потенціалу України. Тому актуалізується 

необхідність побудови нової концепції розвитку економіки, де інноваційні 

чинники відіграватимуть вирішальну роль. Реалізація інноваційних резервів, 

як свідчить світова практика, відіграє особливо важливу роль у зростанні 

економік провідних країн світу, досвід яких підтверджує, що інновації є не 

тільки високотехнологічними продуктами, але і фундаментом для набуття 

знань, умінь та інформації. Відтак саме фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку, набуваючи системного характеру, сприятиме 

формуванню інноваційних можливостей зростання національної економіки у 

контексті сучасних світогосподарських тенденцій. 

Значний внесок у вивчення проблематики фінансування інноваційної 

діяльності зробили такі іноземні вчені: А. Градов, П. Друкер, П. Завлін,               

С. Ільєнкова, М. Кондратьєв,  С. Кузнець,  Е. Менсфілд, Г. Менш, А. Ніколаєв,     

Б. Санто, Д. Сахал, Р. Солоу,  Б. Твісс, Ж. Тіроль, Р. Фатхутдінов, Р. Форрестер та 

ін. Питаннями фінансування інноваційних процесів в умовах необхідності 
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формування інноваційної моделі розвитку займалися такі вітчизняні науковці:  

І. Алєксєєв, А. Білюк, В. Боронос, Д. Ванькович,  В. Глущенко, Н. Демчишак, 

Я. Дропа,  І. Єпіфанова,  І. Жуган,  В. Йохна,  В. Коваленко,  О. Колодізєв,   

В. Костецький, М. Крупка, О. Мельник, С. Онишко, В. Опарін, Ю. Пасічник, 

Б. Пшик, І. Ревак, П. Свидерський, В. Стадник, В. Федосов, З. Юринець та ін.  

Незважаючи на вагомість наявних наукових напрацювань, система 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки 

потребує подальшого дослідження у напрямі її удосконалення в контексті 

вимог сьогодення. Зокрема, існує потреба у поглибленні змісту категоріального 

апарату фінансового забезпечення інноваційного розвитку. Важливим 

завданням є оптимізація джерел фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності в Україні. Подальшого розвитку потребує комплекс питань, 

пов‟язаний із визначенням стану та пошуком пріоритетів у формуванні системи 

фінансового забезпечення інновацій, що відповідатиме стратегії інноваційного 

розвитку національної економіки. Зростаючі теоретичні та практичні потреби у  

вирішенні зазначених питань зумовили актуальність теми дисертації, її мету, 

завдання та зміст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота – складова науково-дослідної роботи кафедри 

фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету 

імені Івана Франка за напрямами ,,Фінансові стратегії розвитку економіки 

України” (державний реєстраційний номер 0112U004029) та ,,Формування 

фінансового потенціалу національної економіки” (державний реєстраційний 

номер 0116U001677), у межах яких запропоновано модель для визначення 

рівня ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:  
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 розкрити теоретико-прикладні засади інноваційного розвитку економіки 

і виявити фактори впливу на нього; 

 систематизувати та уточнити наукові підходи до тлумачення понять 

,,фінансове забезпечення”, ,,фінансове забезпечення інноваційного розвитку”, 

,,система фінансового забезпечення інноваційного розвитку”; 

 з‟ясувати зміст інституційно-правового забезпечення фінансування 

інноваційної діяльності в Україні; 

 провести структурно-функціональний аналіз системи фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності в Україні; 

 оцінити структуру та динаміку фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки; 

 продіагностувати стан та проблеми фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності на регіональному рівні;  

 виявити вплив інновацій на макроекономічні показники національної 

економіки та запропонувати заходи щодо удосконалення фінансування 

інноваційної діяльності із врахуванням іноземного досвіду; 

 розробити модель оцінювання рівня фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки на основі теорії нечітких 

множин; 

 обгрунтувати концептуальні підходи щодо вдосконалення фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку економіки України. 

Об’єктом дослідження є процес фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки. 

Предмет дослідження – теоретичні основи та практичні аспекти 

формування системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

економіки України. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використано 

фундаментальні положення економічної теорії, теорії фінансів, загальнонаукові 

та спеціальні методи пізнання. За допомогою методів порівняння, 
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систематизації та узагальнення обґрунтовано поняття ,,фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку”, ,,система фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку”, ,,інноваційний розвиток” та ,,інноваційний потенціал”. На основі 

методів аналізу і синтезу досліджено передумови інноваційного розвитку 

економіки України, а також джерела фінансового забезпечення суб‟єктів 

інноваційної діяльності. Метод системного аналізу використаний для 

визначення складових системи фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку економіки України. Системний аналіз і метод порівняння, 

статистичний аналіз – для вивчення тенденцій фінансування інноваційної 

діяльності країн cвіту, Європи, України загалом та Західного регіону зокрема. 

Метод формалізації та економіко–математичного моделювання використано 

для розроблення моделі визначення ефективності фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки України на основі нечітких 

множин. Для побудови таблиць, графіків та діаграм використано табличний і 

графічний методи. Для формування висновків щодо результатів дослідження 

застосовано також абстрагування та дедуктивний метод. 

Інформаційну базу дослідження становлять наукові монографічні 

дослідження та статті вітчизняних й зарубіжних вчених, нормативно-правові 

акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента 

України, ратифіковані Верховною Радою України міжнародні нормативні акти, 

офіційні дані Державної служби статистики України, дані інформаційно-

аналітичних бюлетенів, власні аналітичні розрахунки. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці теоретичних 

положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення системи 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку в Україні, зокрема: 

удосконалено:  

– науково-методичні положення щодо вибору стратегічних орієнтирів 

інноваційного розвитку економіки України, які об‟єднано у пріорітетні вектори 

удосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної 

економіки (фінансово-кредитне стимулювання інноваційної діяльності в 
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регіональному аспекті; податкове стимулювання фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку; міжнародні гранти, донори, міжнародні фонди; 

залучення фінансових ресурсів домогосподарств регіону; юридично-правова 

підтримка фінансового забезпечення інноваційного розвитку; створення 

кластерів регіонів з інноваційно-галузевим виробництвом; система підтримки 

прийняття рішень на всіх етапах фінансового забезпечення; фінансування 

інноваційно-інвестиційної складової соціального розвитку населення регіону); 

– інструментарій обґрунтування управлінських рішень у сфері 

інноваційної політики на основі: 1) моделювання рівня фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки із застосуванням 

теорії нечітких множин. За підсумками проведеного дослідження розроблено 

модель, що дозволяє забезпечити своєчасну обробку якісних та кількісних 

параметрів для визначення рівня інвестицій в інноваційну діяльність 

підприємств; 2) ідентифікування впливу витрат на інновації на 

макроекономічні показники національної економіки; 3) економіко-

статистичних методів аналізу структури та динаміки фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку; 

– концепцію фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки 

України в частині пропозицій щодо підвищення ефективності інноваційного 

інвестування із врахуванням іноземного досвіду. Вона включає концептуальну 

мету, засоби удосконалення, організаційну підтримку прийняття рішень, що 

дасть змогу досягти інноваційного, фінансово-кредитного, соціального та 

екологічного ефекту; 

 науково-практичні підходи до ідентифікації синергетичного ефекту від 

взаємозв‟язку структурних елементів сучасної системи фінансування 

інноваційної діяльності в Україні, що дає змогу проводити дослідження стану 

інновацій з метою вироблення відповідної стратегії вирішення проблем 

дефіциту фінансування наукових розробок; 

– термінологію фінансової науки в частині поглиблення тлумачення 

сутності понять: ,,інноваційний розвиток”, ,,фінансове забезпечення 



22 

 

інноваційного розвитку”, ,,система фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку”, ,,фінансовий потенціал інноваційного розвитку”. Це дозволило 

виокремити екзогенні та ендогенні фактори впливу на інноваційний розвиток, 

використання або нейтралізація яких сприятиме розвитку економіки.  

набули подальшого розвитку: 

– інструментарій діагностування стримуючих чинників у фінансовому 

забезпеченні інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні із застосуванням 

економіко-статистичних методів, що дало змогу розробити методичні 

рекомендації щодо підвищення ефективності управління фінансовим 

забезпеченням і реалізації інноваційного потенціалу підприємства, регіону та 

економіки; 

– пропозиції щодо прогнозування загальної суми витрат на інноваційну 

діяльність в Україні на основі теорії ланцюгів Маркова, що враховує 

стохастичність та випадковість процесів системи. Застосування  

запропонованих методів прогнозування може бути підґрунтям для формування 

стратегічних орієнтирів державної політики у сфері інновацій. 

– науково-організаційні підходи до регулювання державного 

фінансування інноваційної діяльності суб‟єктів господарювання прямими і 

непрямими методами, а також банківського інвестиційного кредитування, що, 

на відміну від наявних напрацювань, сприятиме покращенню результативності 

фінансування інноваційного розвитку економіки країни;  

 інституційно-правове регулювання фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності з метою визначення найдієвіших методів його 

реалізації (державно-приватне партнерство, краудфандинг, залучення 

іноземних інвестицій та ін.). 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження визначається пропозиціями та рекомендаціями удосконалення 

окремих механізмів системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності 

на підприємствах, в регіоні та країні загалом. Висновки та рекомендації щодо 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки на основі 
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удосконаленої моделі визначення рівня фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки, а також основні положення 

стратегії фінансового забезпечення інноваційної діяльності використано у 

роботі Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради (довідка 

№ 23-вих-37 від 28.12.2018 р.). Це сприяє удосконаленню фінансової політики 

на рівні регіону та можуть бути основою для формування на інноваційних 

засадах стратегії соціально-економічного розвитку м. Львова. Результати 

дослідження, зокрема методичний підхід щодо оцінювання рівня 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку використовується відділом 

фінансів Мостиської міської ради (довідка № 2.17-1971 від 30.10.2018р.). 

Дана модель на регіональному рівні може застосовуватись для 

прогнозування будь-яких економічних процесів, які характеризуються 

нечіткими зв‟язками між вхідними та вихідними параметрами. 

Науково-методичні положення дисертації застосовують у навчальному 

процесі на економічному факультеті Львівського національного університету 

імені Івана Франка під час викладання дисциплін: ,,Фінанси”, ,,Фінанси 

підприємств”, ,,Фінансування інноваційної діяльності підприємств”, 

,,Інноваційний розвиток підприємств” (довідка № 4765-Н від 22.10.2015 р.).  

Особистий внесок автора. Всі наукові результати, які викладені в 

дисертаційному дослідженні та виносяться на захист, одержані автором 

особисто і знайшли відображення в опублікованих працях. Серед наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті наукові 

положення, які є результатом особистих досліджень здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

пройшли апробацію на: Міжнародній студентсько-аспірантській науковій 

конференції ,,Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи 

подолання” (14–15 травня 2010 р., м. Львів); Всеукраїнській науково-практичній  

конференції ,,Перспективи розвитку фінансової системи України” (м. Тернопіль, 

19–20 квітня 2012 р.); Міжнародній студентсько-аспірантській науковій 

конференції ,,Розвиток економіки України в умовах активізації євроінтеграційних 
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процесів” (м. Львів, 27–28 квітня 2012 р.); XV Міжнародній науково-практичній 

конференції аспірантів і студентів ,,Проблеми розвитку фінансової системи України 

в умовах глобалізації” (м. Сімферополь, 20–23 березень 2013 р.); І Всеукраїнській 

науково-практичній конференції ,,Потенціал стійкого розвитку та фінансова 

безпека соціально-економічних систем” (м. Сімферополь – смт. Гурзуф, 17–18 

жовтня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Реформування 

економіки України: ефективне виробництво, конкурентні регіони, макроекономічна 

рівновага” (м. Київ, 30–31 жовтня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції ,,Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку європейських 

країн” (м. Черкаси, 31 жовтня 2014 р.); Всеукраїнській науково‐практичній 

конференції ,,Економіка.  Інновації. Управління” (м. Харків, 14–15 листопада 2014 

р.); Четвертій міжнародній науково-практичній конференція пам‟яті почесного 

професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи Григоровича 

,,Інноваційні аспекти ресурсокористування” (м. Тернопіль, 27 березня 2015 р); 

Міжнародній науково-практичній конференції ,,Економіка в контексті 

інноваційного розвитку: стан та перспективи” (м. Ужгород, 12–13 лютого 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Менеджмент, фінанси та аудит: 

теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку” (м. Одеса, 9–10 червня 2017 р.); 

ХХХІІІ науково-практичній конференції ,,Інновації майбутнього” (м. Нью-Йорк, 8 

листопада 2018 р.).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 26 наукових праць 

загальним обсягом 11,78 друк. арк. (9,12  друк. арк. належить особисто автору), 

з них: 1 монографія у співавторстві, 12 статей – у наукових фахових виданнях 

України (в тому числі 3 статті у наукових журналах, що індексуються у 

міжнародних наукометричних базах даних), 1 стаття у зарубіжному виданні та 

12 публікацій апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 260 

сторінках друкованого тексту, у тому числі основний текст – 202 сторінок. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел із 233 позицій та 8 додатків; містить 21 таблиці і 23 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

1.1. Сутність інноваційного розвитку та його чинники 

 

Традиційні економічні системи зазвичай переслідують мету економічного 

зростання та процвітання, однак, науковці-економісти зауважують, що 

економічне зростання не завжди викликає інтенсивний економічний розвиток. 

Країни із перехідною економікою повинні комплексно враховувати фактори, 

необхідні для економічного розвитку.  

В даний час проблема обгрунтування понять ,,розвиток”, ,,зростання”, 

,,інноваційний розвиток” стосовно економічних систем стоїть особливо гостро. 

В економічній науці та практиці активно обговорюються питання розробки 

нової теорії господарського розвитку, котра враховує інноваційну орієнтацію 

технологічних, управлінських, організаційних, інституційних та інших 

системних перетворень у світовій економіці [87, с. 127]. Від рівня розвитку 

інноваційної сфери залежить стабільне економічне зростання у кожній галузі 

економіки країни. Забезпечення стрімкого та динамічного зростання потребує 

відповідного рівня технічного, технологічного, наукового та кадрового 

забезпечення, запровадження нових інноваційних проектів та відповідного 

захисту наукової, інноваційної, інтелектуальної та інформаційної власності 

підприємств та їх розробок, що є питаннями інноваційної безпеки, як складової 

економічної безпеки підприємств [64]. 

Для пояснення даних питань з історичних і сучасних позицій необхідно 

визначити категорійний сенс поняття ,,розвиток”. У загальнонауковому 

розумінні розвиток розглядають як  процес поступального руху вперед. З 

позицій діалектики, розвиток – це процес закономірно якісної зміни. Причому 

слід зазначити універсальний характер розвитку, закономірності якого є 

дієвими для  всіх систем: біологічних, технічних, соціальних, економічних.  
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Безумовно, діалектичне уявлення про розвиток створює базис теорії: закон 

єдності і боротьби протилежностей, закон переходу кількісних змін у якісні і 

закон заперечення по суті характеризують процес розвитку з різних боків [1]. 

У філософському словнику поняття ,,розвиток” подано як закономірні 

якісні зміни матеріальних та ідеальних об‟єктів, що характеризуються як 

незворотні і спрямовані [196, с. 492]. Схожим чином пояснює дане поняття 

Великий тлумачний словник сучасної української мови, у якому розвиток 

представлено як ,,процес, внаслідок якого відбувається зміна якості чого-

небудь, перехід від одного якісного стану до іншого, вищого” [25, с. 1235]. 

У визначенні категорії ,,розвиток” ключовим є поняття зміни. Так, за 

Е. Коротковим, розвиток – це сукупність змін, які ведуть до появи нової якості і 

зміцнення життєвості системи, її здатність чинити опір руйнівним силам 

зовнішнього середовища [77, с. 296], за Е. Смiрновим – незворотні, спрямовані, 

закономірні зміни матерії та свідомості [169, с. 174], за В. Василенком, 

розвиток – це не разові перетворення з метою досягнення найкращого (а тому і 

споконвічного) стану системи, а процес, що не припиняється в часі, плин якого 

не завжди відбувається постійно і безупинно, найчастіше йде стрибкоподібно з 

подоланням різних за глибиною та охопленням криз [19, с. 101].  

На нашу думку, найбільш вдалим є визначення І. Богатирьова: ,,розвиток – 

це сукупність змін різної економічної природи, цілеспрямованості, 

інтенсивності, які об‟єктивно перебувають в соціально-економічній системі під 

впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, а також ведуть до переходу і фіксації 

підприємства в різних організаційно-економічних станах” [16, с. 75].   

Варто наголосити, що Нобелівський лауреат Роберт Лукас зазначає, що 

,,ми вважаємо, що (економічне) зростання і (економічний) розвиток є окремими 

поняттями…” [220]. 

Економічний розвиток, згідно гарвардського професора Майкла Портера, є 

,,довгостроковим процесом побудови ряду взаємозалежних мікроекономічних 

можливостей і стимулів для підтримки більш складних форм конкуренції”. Ці 

можливості і стимули, які були визначені у праці М. Портера ,,The Competitive 
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Advantage of nations” 1990 р. [229], включають природу та масштаби ресурсів, 

необхідних для виробництва товарів і послуг; правила, стимули і норми, що 

регулюють тип і інтенсивність конкуренції. 

Міркування про природу економічного зростання властиві всім етапам 

розвитку економічної теорії. Вони містяться в роботах класиків економічної 

думки XVIII–XIX ст. А. Сміта, Й. Шумпетера. Пізніше ідеї Дж. Форрестера,     

С. Кузнеця, У. Ростоу зробили вагомий внесок до розвитку теорії зростання. На 

сучасному етапі ця проблематика розглядається в роботах П. Ромера,              

Ст. Фішера, Р. Дорнбуша, Р. Шмалензі, Дж. Сакса, Ф. Ларрена [199, с. 27].  

Одним з перших тлумачення категорії ,,економічне зростання” надав        

С. Кузнець в роботі ,,Вимірювання економічного зростання” [219]. По аналогії з 

класичним визначенням зростання живого організму він трактує економічне 

зростання як ,,процес, що складається з окремих взаємодій, у результаті яких 

економічна матерія надходить у національну економіку та передається від 

однієї її частини до іншої [219, с.11]. У роботах, що вийшли пізніше, під 

економічним зростанням він вже розуміє ,,довготривале збільшення здатності 

господарства забезпечувати найрізноманітніші потреби населення за 

допомогою ефективніших технологій і відповідних інституційних та 

ідеологічних змін” [199, с. 29]. Також він зазначає, що ,,епохальна інновація, 

яка характеризує нинішню економічну епоху, полягає у розширеному 

застосуванні науки для розв'язання проблем економічного виробництва” [219]. 

У своїх теоретичних напрацюваннях щодо економічного зростання Давид 

Рікардо [232] та Роберт Солоу [233] розглядають економіку як машину, яка 

продукує певний економічний вихід, що, у свою чергу, є функцією входів, 

таких як робоча сила, земля і обладнання. Зростання відбувається тоді, коли 

відбувається збільшення виробництва. Вихід може збільшитися за двох умов: 

якщо залучається більше ресурсів або використовуються певні інновації з 

метою підвищення ефективності, що перетворює входи на виходи. Частково 

через цю прямолінійність, економічне зростання з очевидним акцентом на 

збільшення чисельності населення, зайнятості або загальний обсяг виробництва 
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домінує в дискусії, незважаючи на той факт, що зростання даних показників 

може бути пов'язане як з поліпшенням, так і зі зниженням процвітання та якості 

життя. Консенсус полягає в тому, що розвиток є нечіткий і 

довготривалий [214]. 

Безумовно, що економічне зростання супроводжується збільшенням 

масштабів і обсягів нематеріальних і матеріальних благ, створених за чітко 

визначений проміжок часу, а також якісним та кількісним підвищенням 

економічного потенціалу національної економіки та, зрештою, посиленням її 

позицій у сучасних світогосподарських процесах. Однак цей процес неминуче 

веде до структурних змін і нерівноваги економічної системи через 

нерівномірність темпів технічного прогресу у різних галузях. Економічне 

зростання не тільки супроводжується появою нових галузей, але, в першу 

чергу, залежить від цієї появи. Економічний розвиток – це позитивна динаміка 

зміни якісних характеристик національної економіки. З цих двох понять 

економічний розвиток, на нашу думку, менш однозначно залежить від 

ринкових сил; це результат довгострокових інвестицій в генерацію нових ідей, 

трансферу знань, якісного і ефективного впровадження інновацій та створення 

іноваційної інфраструктури, і це залежить від того, наскільки функціонування 

політичних і економічних інститутів залежить одне від одного і взаємодіє 

всередині економічної системи. В цьому контексті варто говорити про 

важливість співпраці між державним і приватним сектором економіки. 

Економічний розвиток вимагає колективних і комплексних масштабних дій, 

довгострокових інвестицій, що, в свою чергу, вимагає формування базових 

умов, політичних рішень і дій, необхідних для мікроекономічного 

функціонування економіки, що, звичайно, є компетенцією уряду. 

Загалом можна зазначити, що економічний розвиток – це розвиток 

потенціалу, який розширює можливості учасників економічної діяльності. У 

цьому контексті економічне зростання слід розглядати в першу чергу як процес 

раціонального використання та перерозподілу ресурсів між складовими 

економіки.  
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Останніми роками наукове співтовариство все активніше переконується в 

тому, що основою економічного розвитку є інноваційна складова, оскільки 

ніколи науково-технічний прогрес не зазнав такого підйому, як за останні 100 

років, викликаючи появу нових напрямів у розвитку науки і техніки. Без 

комерційного застосування своїх плодів наука не могла б швидко розвиватися, 

так само як і без наукового прогресу економічний розвиток є неможливим. 

Варто підкреслити, що основна мета економічного зростання полягає в 

задоволенні потреб населення на більш високому, ніж попередньому, рівні. 

Реалізація цієї мети неминуче пов'язана з необхідністю збалансування 

необмеженості потреб населення та обмеженості ресурсів, необхідних для їх 

задоволення. 

У даному випадку інновації сприяють інтенсивному використанню 

ресурсів, отже, стають додатковим джерелом економічного зростання.  

Об'єктивними факторами економічного зростання, на думку А. Кошелєва, 

є: 

- збільшення обсягів та якісного складу основного капіталу; 

- зміна технологій виробництва. Це відбувається під впливом науково-

технічного прогресу і пов'язане з виходом національної економіки на якісно 

інші, більш високі показники зростання і розвитку; 

- збільшення обсягів залучених в економічну діяльність ресурсів. Сюди ж 

відноситься і підвищення ступеня їх використання; 

- зростання підприємницької активності населення; 

- збільшення обсягів та якості трудових ресурсів; 

- активізація попиту населення, що дозволяє збільшити обсяги виробництва для 

його більш повного задоволення [79, с. 87]. 

Суб'єктивними факторами економічного зростання А. Кошелєв вважає 

наступні: 

- розширення кредитної системи, що дозволяє населенню купувати блага в 

необхідних кількостях, що стимулює виробництво. У віддаленій перспективі 

розширення кредитної системи може призвести і до зворотних результатів – 
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економічної кризи, в силу того, що частина кредитів не буде повернена 

кредиторам; 

- зменшення монополізації виробничих і збутових ринків, стимулюючи 

підприємницьку активність. У сʙᴏю чергу, збільшуючи кількість товарів, 

виробник отримує можливість зниження витрат виробництва, отже, підвищення 

ефективності фінансово-господарської діяльності; 

- зниження вартості виробничих ресурсів, збільшення обсягів виробництва та 

зниження цін на споживчі блага призводить до активізації попиту. Проте в 

сучасних умовах в економіці спостерігаються протилежні явища, що пов'язані з 

підвищенням цін на ресурси, а їх зниження можливе тільки в окремих випадках 

(наприклад, при розробці інноваційної технології їх видобутку) або ж 

обумовлено чисто кон'юнктурними особливостями – сезонним зниженням цін; 

- зниження податкової ставки сприятливим чином позначається на загальній 

економічній активності. Але цей ефективний метод не може бути застосований 

повсюдно, так як зниження доходів держави не дозволяє підтримувати 

соціальну орієнтацію національної економіки [79, с. 92]. 

Отже, як показує огляд теоретичних здобутків зазначених науковців, ці два 

поняття – ,,економічне зростання” та ,,економічний розвиток” слід розглядати 

як тривалий і складний процес, а також взаємопов‟язані економічні явища, що 

характеризують стан економіки. При цьому ,,економічний розвиток”  за своїм 

змістом є значно ширшим економічним поняттям, яке включає і  ,,економічне 

зростання”, без якого економічний розвиток є неможливий.  

Моделі дифузійних процесів застосовуються для оцінки масштабу 

використання технічного нововведення, а також для відображення динаміки 

поширення нововведень в часі. Процес дифузії (поширення) нововведення 

розглядається як процес наростання обсягу його випуску або використання з 

плином часу в певній сфері виробничої діяльності. Передбачається, що він 

безперервний і досягає стадії насичення, коли потреби в нововведенні у 

відповідній сфері його застосування виявляються повністю задоволеними. 
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Практичний досвід розвинених країн  показує, що значно ефективнішою є 

реалізація процесу передачі технологій за схемами ,,дифузії”. Однак, це потребує 

постійного оновлення баз даних щодо ноу-хау, інноваційних проектах і 

замовниках, а також  вимагає висококваліфікованих працівників та керівників 

інноваційних проектів, значних  персональних контактів, доступності інформації. 

Водночас, оптимальний набір засобів, таких як  засоби комунікації, розвинена 

комп'ютерна мережа, експертні методи, бази даних тощо, є необхідні для 

забезпечення ефективного трансферу технології, так як забезпечують обробку, збір 

та розповсюдження інформації про технологічні  інновації. Найчастіше розробник 

(власник) технології або не володіє такими знаннями, навичками і апаратними 

засобами, або воліє використовувати свій час і матеріальні ресурси на розробку 

нової технології або вдосконалення наявної. До того ж, при трансферіі технологій, 

знань, навичок, різних вмінь, деякі технології  знаходять несподівані області 

застосування, що на початковому етапі науково-дослідної роботи навіть не бралися 

до уваги розробником. Інноваційна інфраструктура відіграє надзвичайно важливу 

роль у процесі трансферу технології, так як здійснює функції сполучної ланки, 

тобто володіє кваліфікованими кадрами та необхідним інструментарієм передачі 

технологій, має базу даних замовників та нових технологій,  ефективну мережу 

неформальних та формальних зовнішніх зв'язків. Основним завданням цих фірм є 

забезпечення конфіденційності в процесі передачі нових технологій та охорона їх 

інтелектуальної власності. 

Швидкий та масштабний розвиток фірм, що спеціалізувалися на системній 

інтеграції, відбувся в 90-х роках XX ст. На нашу думку, це спричинене тим, що 

ефективно забезпечити взаємодію між багатьма елементами всередині певної 

системи (програмні засоби, інформація, апаратні засоби тощо) спроможна тільки 

спеціалізована інжинірингова фірма, яка складає проектні  пропозиції, розробляє 

технічну документацію, здійснює проектування та ін., а тому має змогу 

запропонувати замовнику широкий набір послуг під час здійснення інноваційного 

проекту. Таким чином, оптимізується використання наявних знань,  технологій, 

обладнання для конкретного проекту. 
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В Україні, на жаль, економічне зростання досягається переважно 

екстенсивним, ресурсовитратним шляхом і забезпечується в основному за 

рахунок розвитку галузей добувного сектора промисловості, ігноруючи 

створення інтенсивного розвитку економіки за рахунок інноваційної моделі 

розвитку економіки, що свідчить про низьку ефективність політичних та 

економічних рішень, не здатних забезпечити сталий соціально-економічний 

розвиток країни та підвищення рівня добробуту її мешканців.  

Так, частка витрат на інноваційні розробки в загальній сумі державних 

витрат становить 6 – 7 % у США, 4 – 5 % у Франції, Німеччині, Великобританії, 

Італії, 3 – 3,5 % у Японії [80]. В Україні, згідно закону України ,,Про науково–

технічну діяльність” – 1,7%. Позитивним є той факт, що держава виступає 

ініціатором і координатором наукових програм (зокрема Концепції науково-

технологічного та інноваційного розвитку України, Стратегії інноваційного 

розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів та ін.), 

які мають важливе загальнонаціональне значення для вирішення проблем 

інноваційного розвитку економіки країни. 

Інноваційні процеси, що лежать в основі інноваційного розвитку, мають 

складну природу, яка вимагає певних змін. Часто це призводить до мутацій, що 

безперервно реконструюють економічну структуру зсередини, руйнуючи стару 

і створюючи нову, провокує скорочення життєвого циклу існуючої продукції чи 

послуг. Для визначення цієї властивості Й. Шумпетер використав у своїй книзі 

,,Капіталізм, соціалізм і демократія” (1942 р.) поняття ,,творча деструкція” 

[206, с. 111]. Варто зауважити, що цю думку підтверджує і той факт, що 

менеджмент життєвого циклу продукції та інноваційний менеджмент 

перебувають у постійній конфронтації, таким чином, в деякій мірі, 

спричиняючи труднощі для інноваційного розвитку підприємства чи 

економіки загалом.  

Сам термін ,,інновація” походить від латинського ,,novatio”, що означає 

,,оновлення” (або ,,зміна”), і приставки ,,in”, яка перекладається з латинської як 

,,в напрямок”, якщо перекладати дослівно ,,іnnovatio” – ,,в напрямку змін”. 
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Саме поняття innovation вперше з'явилося в наукових дослідженнях XIX ст. і 

означало введення деяких елементів однієї культури в іншу [56, с. 81]. 

Дослідження теоретичних аспектів інновацій відображено в роботах        

Й. Шумпетера, М. Туган-Барановського, Л. Федулової, Р. Фатхудінова,           

М. Крупки, В. Яковця, І. Вініченко, Н. Бондаренко, М. Боярської, А. Харіна,    

В. Гриньова, І. Дашковської, В. Іванової, П. Ткаченко, Б. Твісса, Ф. Ніксона. 

Сутність категорії ,,інноваційний розвиток” є предметом дослідження у роботах 

Л. Федулової, С. Сіренко, П. Саблука, Ю. Погорєлова, Р. Фатхудінова,              

З. Юринець, В. Іжевського та ін.  

Зокрема, Б. Твісс надає таке тлумачення інновацій: ,,Інновація – це процес, 

у якому винахід або ідея набувають економічного змісту”. Ф. Ніксон вважає, 

що ,,інновація – це сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, 

що спричинюють появу на ринку нових товарів, поліпшених промислових 

процесів та устаткування”. У міжнародних відносинах 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 [117, с. 494]. 

Зміст ,,інновацій” розуміють у широкому та вузькому значеннях. 

Класичним широким підходом вважають викладене Й. Шумпетером ще у  

1913 р. у праці ,,Теорія економічного розвитку” розуміння цього процесу як 

такого, що складається з п'яти основних складових: 

- введення нового товару (товару, з яким не знайомий споживач, або товару 

нового виду); 

- впровадження нового методу виробництва продукції (методу, який раніше 

не використовувався у цій галузі промисловості); 

- відкриття нового ринку, на якому цю галузь промисловості даної країни 

не було представлено; 

- завоювання нового джерела сировини та напівфабрикатів; 

- впровадження нової організаційної структури в будь-якій галузі [117, с. 494]. 



34 

 

Отже, Шумпетер розумів інновацію як специфічну соціальну діяльність 

(функцію), що здійснюється в рамках економічної сфери з комерційною метою, 

тоді як винахід може проводитися скрізь, будь-ким без мети комерціалізації. 

Втім, як показує огляд літератури, більшість економістів стоять на позиціях 

вузького підходу. Вони обмежують галузь інновації науково-технічними, 

технологічними питаннями. При цьому, згідно з однією точкою зору, інновація – 

це процес застосування нових технологій, виробів, згідно з іншою – результат у 

вигляді нових методів, продукції, технологічних процесів [117, с. 495].  

В енциклопедичному виданні України є таке визначення: ,,Інновація – це 

процес, у ході якого винахід чи відкриття доводиться до стадії практичного 

застосування і починає давати економічний ефект, новий поштовх науково-

технічних знань, що забезпечують ринковий успіх; інновація – це процес, 

спрямований на створення, виробництво, розвиток та якісне удосконалення 

нових видів виробів, технологій, організаційних форм” [48, с. 387]. 

Професор М. Крупка подає таке визначення інновації: ,,Це нововведення, 

використання якого призводить до якісних змін у виробництві з метою 

отримання соціально-економічної вигоди (ефекту)” [82, с. 20]. 

Найприйнятнішим для прикладного використання є вужчий підхід до 

визначення інновацій, який враховує науково-технічний та економічний 

аспекти. Це пояснюється визначальною роллю науково-технічних розробок у 

вирішенні соціально-економічних, господарських завдань як на підприємствах, 

так і в народному господарстві в цілому. Найважливішим завданням на 

сучасному етапі є швидке та масштабне отримання економічних результатів 

при виконанні інноваційних проектів. Отже, невід'ємною властивістю інновації 

є науково-технічна новизна та практичне застосування у 

виробництві [117, с. 495]. 

Відповідно до сучасного міжнародного стандарту, закріпленого у 

документах Європейської комісії, інновація розглядається як кінцевий 

результат творчої діяльності, який отримав втілення у вигляді новітньої або 

вдосконаленої продукції, що реалізується на ринку, або нового чи 
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вдосконаленого технологічного процесу, який використовується у практичній 

діяльності [135, с. 107].  

Закон України ,,Про інноваційну діяльність” [154] визначає інновації як 

,,новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери”. 

Поділяємо думку О. Котко та Н. Осадчої про те, що інновацією можна 

назвати об‟єкт нововведення, який у кінцевому підсумку покликаний принести 

прибуток або ж привести до кардинальних змін у діяльності підприємства або 

держави. Процес становлення інновацій починається з ідеї, яка через намір 

перетворюється на нововведення або винаходи, які під впливом факторів 

бізнес-середовища та процесу комерціалізації стають інноваціями [77, с. 51]. 

Усю різноманітність інновацій можна класифікувати за низкою ознак, 

які подано у Додатку А. 

Важливе значення має взаємозв‟язок між поняттями ,,інноваційний 

розвиток” та ,,інноваційна діяльність”. Інноваційна діяльність є необхідною 

умовою для інноваційного розвитку, адже реалізація останнього відбувається 

через інноваційну діяльність, яка є фундаментом ефективного та стабільного 

розвитку суб'єктів господарювання економіки [2]. 

При визначенні поняття інноваційної діяльності в навчально-методичних 

та в наукових працях акцентується увага на зв‟язках інноваційної діяльності з 

науково-технічною діяльністю та з впровадженням науково-технічних 

розробок. Відповідно до ст. 1 ЗУ ,,Про інноваційну діяльність", інноваційна 

діяльність – це ,,діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію 

результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок 

нових конкурентоздатних товарів і послуг” [154]. 

Особливість інноваційної діяльності полягає в тому, що вона є діяльністю 

підвищеного ризику порівняно зі звичайним підприємництвом (що також 

здійснюється на власний ризик). Цей підвищений ризик зумовлений новизною, 
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творчим характером науково-технічної роботи, можливістю одержання як 

позитивного, так і негативного результату  [135, с. 109]. 

Як відомо, будь-яке наукове поняття формується і розвивається 

теоретиками та практиками на основних положеннях теорій, що 

характеризують всебічні підходи до окресленого явища. Формування теорій 

інноваційного розвитку розпочалося, на думку більшості науковців, у другій 

половині ХІХ –  першій половині ХХ ст. Досліджуючи економічний розвиток 

суспільств, вчені виявили нерівномірність темпів економічного зростання, 

при чому багато фундаментальних положень інноваційного розвитку 

успішно розроблялися в рамках економічної теорії, теорії організації, 

інноваційного менеджменту [40, с. 18]. 

Аналіз теорій інноваційного розвитку показав тенденцію до переходу 

від абстрактних і формальних до практично придатних і емпірично 

перевірених моделей. 

Так, інноваційна теорія Й. Шумпетера спирається на відкриття М. Туган-

Барановського [186] та М. Кондратьєва [75], який вперше провів аналіз і довів 

узалежненість нерівномірного, циклічного розвитку економіки від науково-

технічного прогресу. Рушійною силою еволюції капіталістичної системи він 

вважав інновації, насамперед в галузях, що виробляють засоби виробництва. 

Нерівномірність інвестиційно-інноваційного процесу і є першопричиною 

циклічності розвитку економіки. М. Кондратьєв, який відомий передусім своєю 

теорією ,,великих циклів кон‟юнктури”, виявив довгочасну періодичність 

розвитку економіки з інтервалом приблизно 50 років, яка отримала назву 

,,циклів Кондратьєва”. В їх основі лежить нерівномірність науково-технічного 

прогресу і процесу нагромадження капіталу. Кожен із таких циклів складається 

з технологічної революції і періоду засвоєння її здобутків. Й. Шумпетер 

доповнив її інноваційним механізмом, у відповідності з яким великі цикли 

викликаються нерівномірністю процесу нововведень, зміною схильності 

підприємців до запровадження технологічних чи організаційних новацій. 

Великий цикл розпадається на дві фази – піднесення і спаду, кожна з яких 
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характеризується певною динамікою технічних та технологічних інновацій. 

Фаза піднесення відзначається їх швидкою появою та розповсюдженням, 

натомість фаза спаду – вичерпанням запасу інновацій. Вихід із спаду 

пов‟язується із стрімким нагромадженням відкриттів і винаходів, що придатні 

до швидкого впровадження у виробництво. Це означає перехід до нового 

великого циклу, що базується на вищому техніко-технологічному рівні 

виробництва. Підтвердженням цьому є, зокрема, події економічної історії ХХ 

століття. Велика депресія 30-х років і кризові явища в економіці 70-х були 

пов‟язані із накопиченням структурних диспропорцій та вичерпанням 

інноваційного потенціалу. Вихід із них відбувався шляхом ,,творчого 

руйнування” старої технологічної та інституційної структури економіки та її 

перебудови за допомогою нововведень, що започаткували новий технологічний 

уклад [210, с. 27]. 

Шумпетер Й. висловив думку, що технічні інновації більше схожі на серії 

вибухів, ніж на безперервні трансформації. По-перше, він стверджував, що 

інновації не випадково розподілені у економічній системі, але, як правило, 

зосереджені в певних ключових секторах. По-друге, він наполягав, що процес 

дифузії є також за своєю суттю нерівномірним стохастичним процесом.           

Кузнець С. (1930 р.) вже підкреслював циклічний характер інновацій, що 

лежить в основі зростання нових галузей промисловості. Теорії життєвого 

циклу і теорії міжнародної торгівлі з тих пір підтвердили ці ідеї: нерішучий 

початок, швидке зростання і подальше насичення з наступним зниженням або 

стагнацією складають основні фази в циклі. І, нарешті, Й. Шумпетер 

підкреслив, що зміна очікування прибутку в процесі росту галузі є основним 

чинником, що визначає цю сигмовидну модель зростання. Із розширенням 

нових потужностей в якийсь момент зростання почне сповільнюватися. 

Насичення ринку і тенденція технічного прогресу наближається до межі, а 

також конкурентні ефекти вже не є чіткими, зміна витрат на ресурси, – все це, 

як правило, знижує рівень рентабельності та бажання вкладати інвестиції. У 
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виняткових випадках цей процес дозрівання може зайняти всього декілька 

років, але частіше це займає кілька десятиліть, а іноді й довше [216]. 

Беручи до уваги галузі економіки, зокрема промисловість, то можна 

стверджувати, що теорія циклічності розвитку промисловості характеризує 

інноваційний розвиток підприємства як інноваційну діяльність, що дає 

інноваційний результат у вигляді ефективних якісних змін, які впливають на 

загальний розвиток промисловості, яка забезпечується за рахунок 

інвестиційного фінансування, та передбачає наявність певного механізму 

реалізації інноваційних дій в межах окремо взятого підприємства. Таким 

чином, інноваційний розвиток підприємства, в даному випадку, залежить від 

зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, тобто від факторів ресурсного 

забезпечення. Теорія коливання хвиль та теорія циклу характеризують 

інноваційний розвиток відповідно до потреб розвитку суспільства та 

узгодженості між структурою діючої економічної системи в країні, наявністю 

ресурсної бази в ,,інноваційній галузі”, де існує можливість реалізувати 

інновації. Інноваційний розвиток підприємства в системі менеджменту 

підприємства, через визначення стратегії функціонування, визначає теорія 

диверсифікації. При розгляді теорії нововведень ключовим аспектом 

можливості реалізації інноваційного розвитку підприємства є наявність в 

державі такої інноваційної системи, що здатна на всіх рівнях 

інституціонального регулювання забезпечити сприятливі умови здійснення 

інноваційної діяльності на підприємстві. Теорія інноваційної економіки 

фактично поєднує всі вище перераховані характеристики інноваційного 

розвитку і конкретизує де, або за рахунок чого, можливі інноваційні зміни 

[144, с. 186].  

Проблеми інноваційного розвитку національної економіки привертають 

увагу багатьох вітчизняних дослідників. Значний вклад у дослідження цих 

процесів внесли такі вітчизняні вчені:  С. Арутюнян,   В. Геєць ,   В. Гросул,     

Н. Данік, А. Ключник, Г. Мерніков, Л. Федулова та ін. У своїй більшості ці 
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науковці дотримуються думки, що інноваційний розвиток економіки залежить 

саме від активності державної політики.  

Федосєєва Т. розуміє інноваційний розвиток як ,,економічне зростання 

господарюючого суб‟єкта на основі розробки і реалізації нових або 

поліпшуючих технологій. Рівень інноваційного розвитку визначається 

ресурсною складовою інноваційного процесу (інноваційним потенціалом), 

також і ефективністю трансферу інноваційних технологій” [193, с. 15]. 

У аналізі поняття ,,інноваційний розвиток” Т. Пілявоз зосереджує свою 

увагу здебільшого на мікроекономічному рівні і виводить поняття, зокрема 

,,інноваційний розвиток підприємства”, виділяючи при цьому фактори впливу і 

стверджує, що ,,інноваційний розвиток підприємства” – це процес 

цілеспрямованого, послідовного руху підприємства до збалансованого 

інноваційного стану під впливом синергетичної дії зовнішніх та внутрішніх 

факторів, що визначають стійкість організаційно-функціональної системи 

підприємства в умовах ринкової економіки, який характеризується результатом 

якості досягнутих результатів в залежності від інтенсивності та швидкості 

інноваційних процесів на підприємстві [144, с. 187]. 

Авторами збірника наукових статтей ,,Перспективи інноваційного 

розвитку України” охарактеризовано інноваційний розвиток як процес 

структурного вдосконалення національної економіки, який досягається 

переважно за рахунок практичного використання нових знань для зростання 

обсягів суспільного виробництва, підвищення якості суспільного продукту, 

зміцнення національної конкурентоспроможності та прискорення соціального 

прогресу в суспільстві [118, с. 15]. 

Підкамінний І. та Ціпуринда В. вважають, що інноваційний розвиток – це 

шлях, який базується на поглибленні поєднання цілей підприємства, його 

підсистем, цілей кожної особистості, яка працює в колективі, вдосконаленні її 

діяльності, вдосконаленні бізнес-процесів для досягнення загальних 

стратегічних цілей. Тому його система управління повинна передбачати 

інтеграцію цілей, ресурсів, персоналу та його знань і мотивованості дій 
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(процесів та процедур менеджменту), безперервний розвиток творчого 

потенціалу працівників, колективну співпрацю, тощо [143]. В той час як          

Вдовиченко А.  вважає, що інноваційний розвиток економіки – це така модель 

розвитку, коли інноваційні процеси поставлені на конвеєр і стають 

перманентними, коли в інноваційні процеси постійно залучаються інвестиції, 

але й самі інновації також створюють фінансові ресурси і мультиплікативно 

збільшують інвестиційні потоки [23, с. 32]. 

Під інноваційним розвитком П. Свидерський розуміє складний 

економічний процес щодо відтворення продукту, який забезпечує 

життєдіяльність людини на новому і більш якісному рівні розвитку 

продуктивних сил і виробничих взаємозв‟язків між його 

учасниками [168, c. 147]. 

Вкрай актуальну та детальну характеристику поняття ,,інноваційний 

розвиток” подає у своїх наукових працях В. Найдюк. У статті ,,Сутність та 

передумови інноваційного розвитку підприємств” [98] вчений дає логічний та 

обгрунтований критичний аналіз підходів до визначення поняття інноваційного 

розвитку вітчизняними науковцями і стверджує, що інноваційний розвиток 

необхідно розуміти як процес спрямованої закономірної зміни стану 

підприємства, що залежить від інноваційного потенціалу цього підприємства та 

джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові можливості для 

подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом реалізації уміння 

знаходити нові рішення, ідеї та у результаті винаходів. 

Підсумовуючи вищенаведені визначення, вважаємо, що найважливішими 

складовими інноваційного розвитку мають бути: постійне використання знань; 

консолідація зусиль суб'єктів макро- та мікроекономіки; злагоджена система 

розробки, ведення та комерціалізації новацій.  

Отже, на нашу думку, інноваційний розвиток – це процес постійного 

використання цільових потоків знань у сфері інноватики та інноваційної 

діяльності як на мікро- , так і на макрорівні задля набуття досвіду розробки, 

введення та комерціалізації новацій з метою економічного зростання та 
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розвитку. По суті, інноваційний розвиток економіки – це новий етап науково-

технічного прогресу. Забезпечення стабільного інноваційного розвитку має 

бути прерогативою державної інноваційної політики, оскільки, як відомо, 

жодна держава, яка прагне завоювати конкурентні позиції на світовому ринку, 

не обходиться без підтримки інноваційної активності суб'єктів господарювання. 

Варто зауважити, що існує чимало факторів, які впливають на 

інноваційний розвиток економіки. На основі аналізу економічної 

літератури [31, 66] нами виокремлено дві групи факторів впливу на стан 

економіки (рис. 1.1).  

В даний час на результативність діяльності вітчизняних підприємств у 

плані впровадження інновацій впливають явища як об'єктивного, так і 

суб'єктивного характеру. Ці негативні тенденції впливають на сприйнятливість 

підприємств до вимог ринку, пов'язаних з інноваційним розвитком суб'єктів 

господарювання, а, значить, вплив відбувається і на стабільність 

функціонування самого підприємства, його конкурентоспроможність. На 

сучасному етапі розвитку партнерських відносин з іншими державами виникає 

необхідність використовувати нові підходи до формування стійкого 

інноваційного розвитку підприємств, галузей, регіонів та економіки в цілому. 

Також ми виділяємо ресурсообмежуючі фактори впливу на інноваційний 

розвиток економічної системи, а саме: доступ до інформаційних, фінансово-

інвестиційних, природніх (екологічний аспект) ресурсів для здійснення 

інноваційної діяльності. Такому виду факторів притаманна як екзогенна, так і 

ендогенна природа і, на нашу думку, вони чинять суттєвий вплив на 

інноваційну складову економіки держави, регіону чи підприємства, особливо в 

теперішніх реаліях, як це підтверджують аналітичні дослідження. 

Варто зауважити, що розширення міжнародної інтеграції економічної 

діяльності призводить до експансії діяльності транснаціональних компаній та 

зосередження технологічного потенціалу в одному центрі. Даний фактор може 

бути загрозою для успішної діяльності вітчизняних підприємств у сфері 

інновацій [134, с. 130]. 
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Для визначення стратегічного підходу до фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки як передумови ідентифікації 

модернізації інноваційного розвитку в Україні доцільно розглянути існуючі 

моделі інноваційного розвитку, які дали найбільший економічний ефект для 

розвинених країн світу [69, c. 27]. 

Як стверджує Л. Шостак в праці ,,Інноваційні моделі розвитку країн світу” 

[203], в Україні виділяють такі види інноваційних моделей розвитку економік: 

1) ресурсна модель без високотехнологічного виробництва (природні 

ресурси → виробництво → гроші);  

2) інноваційна модель (трансформація грошей на дослідження в знання → 

трансформація знань у майстерність працівників та інновації → перетворення 

інновацій у товар → гроші);  

3) інтелектуально-донорська модель (скорочений варіант моделі (ІІ), з 

якого вилучена стадія виробництва).  

Досвід зарубіжних країн з різним рівнем і ефективністю економічного 

розвитку показує, що найефективнішою є друга модель економічного 

відтворення. На жаль, в нашій державі на сьогоднішній день домінують перша і 

третя моделі: ресурсна без високотехнологічного виробництва (І) та 

інтелектуально-донорська (ІІІ). Названі моделі мають порівняно низький рівень 

ефективності у стратегічній перспективі, оскільки вони не спроможні 

забезпечити високі показники рівня добробуту населення, крім того,  

відбувається виснаження ресурсів країни та виток факторів виробництва 

національної економіки за кордон  [203, с. 330]. Науковець А. Смоленюк у 

дослідженнях ,,Розвиток інноваційного підприємництва в агропромисловому 

виробництві” для покращення інноваційного розвитку та, відповідно, створення 

додаткових джерел фінансування інноваційного розвитку в агропромисловому 

секторі пропонує застосовувати методику створення кластерних структур 

агропромислових компаній, що, використовуючи синергетичний ефект, 

дозволить суттєво підвищити застосування інновацій у виробництві [170, с. 10]. 
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У своїй статті А. Почтовюк ,,Фінансове забезпечення інноваційної 

діяльності підприємств у сучасних умовах” акцентує увагу на те, що з метою 

збільшення власних джерел фінансування слід ефективно впроваджувати й 

законодавчо закріпити механізм пільгового оподаткування інноваційної 

продукції підприємств, застосовувати прискорену амортизацію основних 

засобів [147, с. 135]. 

Зарубіжні науковці, зокрема Олена Земплінерова, досліджуючи 

множину інноваційно-синергетичного впливу та застосування сучасних 

методів статистичного інструментарію у покращенні фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку економіки країни, допускає, що 

субсидіювання підприємств на рівні держави негативно впливає на  їх 

інноваційний розвиток. Лише зростання виробництва викликає потребу у 

запровадженні інновацій. Іноземні науковці приділяють значну увагу 

дослідженню застосування статистичних та інших інструментів оцінки стану 

фінансування інноваційного розвитку підприємств.  

Чимало науковців досліджує вплив створення інноваційних стартапів як 

нових форм організації фінансування інноваційного розвитку сучасних 

підприємств та компаній [69, c. 28]. 

У більшості емпіричних робіт з фінансування інноваційних стартапів 

зарубіжні вчені розглядають інвестиції та сучасні джерела фінансування 

інноваційної діяльності компаній. Зал і Лернер (2010), Да Рін, Хелманн і Пурі 

(2013), та Каммінг і Йохан (2009) надають всебічні огляди створення 

інноваційних стартапів. Важливим раннім внеском у цю сферу були праці 

Кворк і Лернер (2000), які документально підтвердили причинний вплив на 

інновації за допомогою зміни політики, що призводить до більшого розподілу 

від капіталу пенсійного фонду до фірм, що освоюють інноваційний капітал. 

Наукові праці європейських вчених Кортум та Лернер, які пропонують 

збільшувати частку венчурного капіталу, що в синергетичному розвитку 

діяльності підприємств призведе до більшого рівня патентування і може 

становити 8% промислових інновацій протягом досліджуваного періоду [215].  
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Питання стартових джерел інноваційного розвитку важливе у моніторингу 

на початкових етапах фінансування інноваційного капіталу, пропонуючи 

важливу роль управління підприємствами національної економіки в цьому 

контексті, використовуючи сучасний інструментарій моделювання економічних 

процесів. Це узгоджується з роботами Лернера (1995), Гомперса (1995), 

Хелмана і Пурі (2000; 2002) і Хемманур, Крішнан і Нанді (2011), які 

документують важливість інвестиційних підходів та важливу роль укладення 

контрактів з інноваційними лабораторіями щодо новітніх розробок.  

Задля досягнення мети даного дослідження необхідне логічне визначення 

та поєднання термінів ,,інноваційний розвиток” та ,,інноваційний потенціал” в 

контексті правильного розуміння економічного розвитку і подальшого аналізу 

наукової літератури, статистичної та аналітичної інформації. 

Фірсова С. та Чеботар С. описують інноваційний потенціал як органічне 

сполучення ресурсів, що можуть за певних діючих внутрішніх і зовнішніх 

факторів інноваційного середовища бути спрямовані на реалізацію інноваційної 

діяльності, метою якої є задоволення нових потреб суспільства, та 

невикористаних (прихованих) можливостей, які можуть бути введені в дію для 

досягнення цілей економічних суб‟єктів. Саме інноваційні можливості та 

спроможність підприємства їх ефективно використати становлять основний 

зміст інноваційного потенціалу [197, с. 203]. 

Варто відзначити, що техніко-технологічні характеристики виробничого 

устаткування, його здатність до перепланування операцій є визначальними 

чинниками інноваційного потенціалу підприємства. Окрім того, вважаємо, що 

мотиваційні преференції працівників підприємства, творча атмосфера співпраці 

та стиль управління  мають пріоритетне значення. 

Практики у сфері інноваційної діяльності стверджують: в першу чергу те, 

що рухає економічним зростанням в сучасній економіці,  заснованій на знаннях, 

є не накопичення капіталу (за визначенням представників неокласицизму та 

кейнсіанства), а інноваційний потенціал, створений відповідними знаннями і 

технологічними зовнішніми факторами. Дані твердження набувають все 
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більшої актуальності для вітчизняної економіки у контексті щорічного 

Послання Президента України до Верховної Ради України, який стверджував, 

що ,,перехід України до інноваційної моделі розвитку національної економіки є 

єдино можливим шляхом до підвищення якості економічного 

зростання” [150, с. 9]. 

Варто зауважити, що огляд літератури показав, що все частіше економіки, 

основою яких є сектор послуг, ставлять під сумнів стратегії розвитку на основі 

виробництва. Нематеріальні інновації (їх продукують фінансові, консалтингові, 

маркетингові, інформаційні та комунікативні, юридичні, освітні суб'єкти 

інноваційної інфраструктури) є більш актуальним сьогодні для позиціонування 

країн у глобальні ланцюжки створення вартості. Також у сучасній науковій 

економічній літературі часто дискутується питання необхідності виробництва 

як основи для інноваційного розвитку. Однак, до теперішнього часу жодна 

країна успішно не розвивалася без індустріального сектора. Тому все 

актуальнішими стають дискусії науковців-економістів щодо передумов та 

причин створення нової економічної моделі – моделі інноваційної економіки. 

Адже, як зазначає О. Колодізєв, тільки реалізація інноваційної моделі 

розвитку економіки спроможна забезпечити науково-технічний, економічний і 

соціальний прогрес, застосовувати невикористані творчі кадрові ресурси, 

зменшити сферу діяльності тіньового сектору економіки, сприяти підвищенню 

рівня соціального захисту населення [72]. 

Варто зазначити, що відповідно до Стратегії інноваційного розвитку 

України на 2010–2020 роки, інноваційний тип розвитку характеризується 

перенесенням акценту з науково-технічних рішень на використання 

принципово нових прогресивних технологій, переходом до випуску 

високотехнологічної продукції, прогресивними організаційними та 

управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності, що стосується як мікро-, 

так і макроекономічних процесів розвитку ресурсозбереження, 

інтелектуалізації всієї виробничої діяльності [184]. 
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Крім того, інноваційною вважають модель розвитку, яка безпосередньо 

грунтується на отриманні нових наукових результатів та їх технологічному 

впровадженні у виробництво, що забезпечує приріст ВВП головним чином за 

рахунок виробництва і реалізації наукоємної продукції та послуг [23, с. 31]. 

Отже, можна ще раз підтвердити погляди науковців, які говорять про 

створення нової економічної теорії – інноваційної економіки, – теорії, ядром 

якої є підприємництво та інновації. Інноваційна економіка базується на таких 

засадах: - стимулювання підвищення продуктивності за рахунок збільшення 

інновацій має бути головною метою економічної політики; - ринки, які 

спираються на вхідні ресурси і цінові коливання, не завжди є ефективними в 

стимулюванні зростання продуктивності. 

Інноваційна модель розвитку є надзвичайно актуальною для українських 

реалій, оскільки орієнтується на створення не лише економіко-організаційних 

умов, що забезпечують ефективне відтворення, розвиток і використання 

науково-технічного потенціалу країни, але й орієнтується на впровадження 

вітчизняних екологічно безпечних, новітніх ресурсозберігаючих технологій. 

Оскільки зростаюча конкуренція на глобальних ринках призводить до 

розвитку нових моделей та типів економічних систем, створення нових методів 

та підходів до менеджменту інноваційної діяльності та ставить на одне з 

основних місць інновацію, то тим актуальнішим є питання не лише 

управлінського характеру науково-технічної діяльності, але й її фінансового 

забезпечення. 

 

1.2. Концептуальні основи фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку економіки 

 

Як показує досвід багатьох країн світу, розвиток економіки відбувається 

лише за умови постійного впровадження новітніх технологій. Проте їх 

запровадження переважно неможливе без відповідного фінансового 
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забезпечення. Питання фінансового забезпечення є надзвичайно актуальним, 

зважаючи на дефіцит власних фінансових ресурсів та складність залучення 

інвестицій, високий рівень відсотків за банківські кредити.  

Однак щодо визначення сутності поняття фінансового забезпечення в 

економічній літературі існують різні погляди [136, c. 254]. Як зауважує             

Т. Пілявоз – ,,це тільки підкреслює складність та багатогранність окресленого 

явища” [144, с. 188]. 

Фінансове забезпечення є одним із складових елементів напрямів 

фінансового впливу на процеси суспільного розвитку країни поряд з 

фінансовим регулюванням економічних і соціальних процесів та фінансовим 

стимулюванням результатів діяльності. Фінансове забезпечення передбачає 

використання та формування фінансових ресурсів підприємств за допомогою 

оптимізації співвідношення всіх його форм і сприяє створенню таких обсягів 

фінансових ресурсів, при яких підприємство мало б змогу не тільки працювати 

беззбитково, але і підвищувати ефективність діяльності та зміцнювати 

національну економіку [71, с. 224].   

Конкурентоспроможність підприємств визначається здатністю до 

нововведень, тобто істотно залежить від рівня інноваційної діяльності. У 

зовнішньому середовищі відбуваються постійні зміни умов, які вимагають 

забезпечення прискорення темпів науково-технічного прогресу, покращення 

умов виробництва та праці на підприємствах, створення умов якісного 

існування та розвитку промислових підприємств, що забезпечується їхньою 

активною інноваційною діяльністю, а також вимагають адаптації технологічних 

і виробничих процесів до конкурентних вимог ринку [127, с. 19]. 

Питання розкриття суті, механізму, складових фінансового забезпечення та 

дослідження впливу фінансових важелів на економічне зростання країни 

здійснювало багато вчених, зокрема І. Баклан, О. Москаль, І. Зятковський,       

М. Крупка, Д. Олійник, Г. Погріщук, О. Василик, В. Геєць, А. Гальчинський,   

В. Герасимчук, В. Кваснюк, І. Лукінов та ін. Серед зарубіжних вчених особливо 

вирізняється праця американських дослідників Левіна та Кінга ,,Фінансовий 
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розвиток та економічне зростання”, в якій показано, що фінансова система 

сприяє розвитку економіки через виконання таких функцій: зменшення ризиків, 

оптимальне розміщення ресурсів, здійснення фінансового контролю, 

мобілізація заощаджень, сприяння обміну товарами та послугами [42, c. 32]. 

Разом з тим, окремі аспекти теоретико-прикладного визначення понять 

,,фінансове забезпечення”, ,,фінансового забезпечення інноваційної діяльності”, 

,,фінансовий потенціал” потребують подальших уточнень.  

У фінансовому словнику подано таке визначення фінансового 

забезпечення: ,,Фінансове забезпечення – це забезпечення фінансовими 

ресурсами економіки держави, соціальних потреб і програм, виробництва 

продукції, науково-технічних досліджень, будівництва і переобладнання 

підприємств, а також утримання бюджетних організацій тощо” [52, с. 486]. 

Гладій С. визначає фінансове забезпечення як узагальнюючий метод 

інвестування через фінансові форми як конкретні прояви категорій фінансової 

сфери, зовнішнього вияву механізму та його структурних елементів [32].  

На думку І. Бланка, фінансове забезпечення – це процес вибору напрямів, 

форм і методів використання фінансових ресурсів з метою збільшення 

економічного розвитку і ринкової вартості підприємства [15, с. 96].  

Під фінансовим забезпеченням О. Москаль розуміє сукупність 

економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, залучення і 

ефективного використання фінансових ресурсів та організаційно-управлінських 

принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну життєдіяльність 

[97, с. 8.]. В той час як І. Зятковський вважає, що фінансове забезпечення 

передбачає виявлення можливих внутрішніх джерел фінансових ресурсів, а при 

відсутності такої можливості або їх недостатності – до залучення коштів із-

зовні [55, с. 38]. На нашу думку, таке розуміння фінансового забезпечення є 

дещо обмеженим і позбавленим комплексності та багатогранності і в деякій 

мірі більш відповідає дефініції фінансового потенціалу. 

Більш доречним є розуміння розглядуваного поняття О. Василиком. Він 

стверджує, що фінансове забезпечення – це створення і використання фондів 
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фінансових ресурсів задля здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт, 

послуг у різних галузях економіки [20, с. 139]. 

Олійник Д. [105, с. 5] вважає, що фінансове забезпечення є процесом 

організації певної діяльності, що вимагає визначення обсягу фінансових 

ресурсів, науково обґрунтованого їх прогнозування, створення фінансових 

резервів і нормативно-правового забезпечення.  

У визначенні фінансового забезпечення В. Опарін [107, с. 17–18] акцентує 

увагу саме на інвестуванні діяльності підприємства, що реалізується на основі 

відповідної системи фінансування, яке може здійснюватись через 

самофінансування, кредитування та зовнішнє фінансування.  

Безумовно правильним, на нашу думку, є підхід Г. Погріщука до означення 

фінансового забезпечення. У своїх працях він зазначає, що при визначенні 

фінансового забезпечення доцільно врахувати такі складові як: мета, завдання, 

функції, методи, джерела, обсяги фінансових ресурсів, а також діяльність як 

держави, так і суб'єктів господарювання, що пов'язана з мобілізацією і 

використанням цих ресурсів [145, с. 4].  

Більш повне визначення фінансового забезпечення вітчизняними 

науковцями подано у Додатку Б. 

У дослідженому спектрі визначень можна виділити відповідні ключові 

ознаки тлумачення сутності поняття ,,фінансове забезпечення” (рис.1.2). 

У контексті поставлених завдань та тематики даного дослідження ми 

розуміємо фінансове забезпечення як процес покриття виробничих, 

інноваційних та інших витрат суб‟єктів економіки за рахунок централізованих і 

децентралізованих фінансових ресурсів.  

Найбільші теоретичні напрацювання із проблематики взаємозв‟язку 

фінансів та інтенсивності інноваційної діяльності розглядаються у 

публікаціях таких іноземних вчених: Bronwyn H. Hall, J. Lerner [212],           

R. Repullo, J.Suarez [231], J. Brown, S. Fazzari, B. Peterson [213], C. Perez [227] 

D. Bergmann, U. Hege [211]. Зокрема значна увага у зазначених дослідженнях 

приділена венчурному капіталу. 

http://eml.berkeley.edu/users/bhhall/bhpapers.html
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Рис.1.2. Ключові ознаки тлумачення сутності поняття ,,фінансове 

забезпечення”   
Джерело: побудовано автором на основі [207]. 

Дослідженню інвестиційного забезпечення інновацій присвячені роботи 

відомих вітчизняних вчених: Г. Андрощука, Ю. Бажала, Д. Ваньковича,            

Т. Васильєвої, А. Гальчинського, В. Гейця, А. Гриньова, В. Гриньової, 

Н. Демчишака, Г. Доброва, М. Долішнього, А. Єпіфанової, О. Колодізєва,              

В. Корнєєва, М. Крупки, В. Куриляка, В. Свідерського, І. Сокиринської,               

В. Соловйова, М. Чумаченка, А. Чухна, Н. Чухрай, О. Шевцової та ін.  

Водночас, незважаючи на значну кількість досліджень щодо ефективного 

фінансування інновацій, існує потреба у детальному аналізі та обґрунтуванні 

здатності фінансового сектора забезпечити інноваційний шлях розвитку 

вітчизняної економіки з урахуванням особливостей сьогодення, зокрема 
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нестабільної економічної і політичної ситуації та характеру світових 

економічних відносин [139, с. 246]. 

Сокиринська І. зазначає, що фінансове забезпечення інноваційної 

діяльності відбувається з позиції реалізації безперервного характеру 

відтворювальних процесів за рахунок власних і залучених фінансових 

ресурсів з виокремленням механізму фінансового забезпечення, 

формування структури капіталу, планування і бюджетування та 

балансування грошових потоків [171, с. 91]. 

Під фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку О. Колодізєв 

пропонує розуміти сукупність економічних відносин, що виникають з приводу 

пошуку, залучення і ефективного використання фінансових ресурсів, а також 

організаційно-управлінських принципів, методів і форм впливу цих ресурсів на 

інноваційний розвиток національної економіки [73, с. 59]. На нашу думку, це є 

найбільш повним і точним визначенням даного поняття. 

Свидерський П. вважає, що фінансове забезпечення інноваційного 

розвитку підприємств у контексті загальнотеоретичної і практичної площин 

доцільно визначати цілісним процесом, що охоплює власне фінансове 

забезпечення, можливості нагромадження і відтворення фінансових ресурсів, а 

також його регулятивний потенціал. Зважаючи, що економічну основу 

фінансового забезпечення становлять фінансові ресурси, основні його 

проблеми вбачають у їх наявності. Поділяємо думку вченого про те, що, 

незважаючи на поширеність такого підходу, в окремих аспектах він може бути 

визнаний обмеженим, оскільки висвітлює однобічну залежність між обсягами 

фінансових ресурсів та рівнем розвитку, коли фінансові потоки нібито 

консервуються в стані, що існує в конкретному часі та просторі. Разом з тим, не 

можна ігнорувати внутрішні імпульси (часто зовні не передбачуваного руху) 

щодо залежності між обсягами фінансових ресурсів і можливостями 

розвитку [168, c. 147]. 

Таким чином, найпоширенішим є визначення фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності як комплексу методів та важелів впливу на інноваційну 
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діяльність, що реалізується в різних формах через відповідну систему 

фінансування [27, с. 22].  

Осьмірко І. у статті ,,Система фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку: поняття, структура та принципи функціонування” зауважує, що ,,у 

практичній діяльності процес фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку реалізується за допомогою основних елементів системи фінансового 

забезпечення, до яких належать фінансові інструменти та методи, форми 

фінансування і фінансові важелі впливу”  [109, с. 48]. 

На нашу думку, фінансове забезпечення інноваційного розвитку – це 

процес покриття інноваційних витрат за рахунок централізованих та 

децентралізованих  фінансових ресурсів, необхідних для економічного 

зростання та побудови інноваційного суспільства. 

Добре функціонуючі фінансові ринки та сприятливий інвестиційний клімат 

відіграють центральну роль в стимулюванні економічного зростання за рахунок 

їх здатності стимулювати технологічні інновації. Інший канал, через який 

фінансові ринки можуть вплинути на технологічний розвиток, на нашу думку, – 

залучення інвестицій самою наявністю, пропозицією новаторських ідей та 

розробок, а також реалізація власних інноваційних проектів. Можна 

стверджувати, що наявність такої пропозиції, і зокрема розвинута прогресивна 

інноваційна інфраструктура, притягує інвесторів. Фактично доказом цього є 

постійний стабільний потік інвестиційних ресурсів у розвинуту сітку 

підприємств інноваційного спрямування, зокрема Силіконову долину (США) 

та ін. Тобто, в той час як більша частина наукової літератури в галузі 

фінансування інноваційного розвитку зосереджується на фінансуванні 

здійснення та комерціалізації перспективних новаторських ідей, практично не 

приділяється увага яким чином науково-дослідні розробки можуть активно 

формувати характер фінансових ринків та створення привабливого 

інвестиційного клімату, зокрема і в часи нестабільності економічних та 

політичних процесів національного та глобального рівнів [134, с. 129–130]. 
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Єпіфанова І. стверджує, що ,,фінансове забезпечення інноваційної 

діяльності передбачає реалізацію заходів із залучення необхідного обсягу 

фінансових ресурсів для фінансування нововведень підприємства. Основним 

завданням фінансового забезпечення є прийняття рішень щодо визначення 

джерел ресурсів фінансування інноваційної діяльності, формування необхідних 

їх обсягів та оптимізації” [49, c. 65]. А також виділяє такі форми фінансового 

забезпечення промислових підприємств: самофінансування, кредитування, 

зовнішнє фінансування. І стверджує, що на практиці з метою максимізації 

прибутку та забезпечення оптимального співвідношення різні форми 

фінансового забезпечення використовують одночасно. Однак вона не зауважує, 

що фінансування саме інноваційної діяльності на макрорівні, особливо в 

нестабільних економічних системах, має певні специфічні особливості і не 

обмежується лише даними джерелами. Також, на нашу думку, є невірним 

розподіл кредитування та зовнішнього фінансування, оскільки і кредитування 

може надаватися підприємствам із зовнішніх джерел.  

При виборі джерел та форм фінансування інноваційної діяльності 

необхідно враховувати як рівні фінансування, так і поточні умови, в яких 

здійснюється таке фінансування. За рівнями в контексті нашого дослідження 

виділяємо фінансування на макрорівні – фінансування галузей чи економіки в 

цілому; на мікрорівні – фінансування окремих суб‟єктів підприємницької 

діяльності, що є інноваційно активними чи мають інноваційний потенціал. 

Визначальними факторами інвестування промислових підприємств є розмір 

ринку, наявність високоякісних ресурсів, таких як наукова інфраструктура, 

наявність кваліфікованої робочої сили, агломерації, що пов'язано з 

безпосереднім місцезнаходженням інших підприємств і наукових установ. 

Варто зауважити, що фактор витрат, зокрема витрати на робочу силу, є більш 

вторинним, ніж в інших секторах економіки. Варто зауважити, що в умовах 

нестабільності соціально-політичних явищ в Україні, що провокують 

бюджетний дефіцит, розраховувати на бюджетне фінансування інноваційної 
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діяльності вкрай складно і в деяких випадках практично 

неможливо [142, с. 145]. 

Оскільки інноваційна діяльність характеризується високим ступенем 

ризику і невизначеності, для забезпечення оптимального співвідношення та 

максимізації прибутку важливо використовувати різноманітні джерела 

фінансування, оскільки кожне з них має свої переваги та недоліки [120, c. 434]. 

Таким чином, правильне розуміння поняття ,,фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку”  є необхідною теоретичною основою для подальших 

досліджень в інноваційній сфері, а також для ефективного функціонування 

системи фінансування інноваційної діяльності. 

Хоча існують різні погляди вчених на визначення сутності поняття 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку, всі науковці сходяться на 

тому, що для активізації інноваційного розвитку економіки України необхідно 

ефективно використовувати наявні фінансові ресурси. 

З цією метою фінансове забезпечення інноваційного розвитку як складова 

фінансового механізму створює передумови для ефективного розподілу, 

перерозподілу фінансових ресурсів. Досить змістовно поняття такого механізму 

досліджено М. Крупкою. Для цього він вводить поняття ,,фінансово-кредитного 

механізму інноваційного розвитку”, наголошуючи саме на спільних та 

відмінних рисах фінансів і кредиту в контексті управління інноваційним 

розвитком. За методом впливу на соціально-економічний розвиток у такому 

механізмі М. Крупка виокремлює дві підсистеми: фінансово-кредитне 

забезпечення і фінансово-кредитне регулювання. До головних їх компонентів 

автор відносить фінансово-кредитні методи, форми та важелі, а також правове, 

нормативне та інформаційне забезпечення [82, с. 124]. 

Онишко С. визначає фінансове забезпечення цілісним процесом, що 

охоплює власне фінансове забезпечення, можливості нагромадження і 

відтворення фінансових ресурсів, а також його регулятивний потенціал. 

Зважаючи, що економічну основу фінансового забезпечення становлять 

фінансові ресурси, основні його проблеми вбачають у їх наявності [106, с. 98].   
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В сучасних умовах основними джерелами фінансування інновацій є:  

1. Державні інвестиційні ресурси (існуюча система державного 

фінансування інноваційної сфери наведена у табл.1.1). 

2. Інвестиційні фінансові ресурси суб'єктів господарювання 

(комерційного і некомерційного характеру), а також громадських організацій та 

фізичних осіб [142, с. 146]. 

Таблиця 1.1 

Система державного фінансування інноваційної сфери в Україні  

Державні ресурси 

Власні кошти  Залучені кошти  Позикові кошти 

- - Державний бюджет; 

- - бюджети регіонів; 

- - місцеві бюджети; 

- -позабюджетні 

фонди; 

- - Державний фонд 

фундаментальних 

досліджень;  

-  

- - Державна кредитна 

система;  

- - Державна страхова 

система; 

- - кошти 

спеціалізованих 

державних і 

комунальних 

інноваційних 

фінансово-кредитних 

установ; 

- - Пенсійний фонд; 

- - Український фонд 

підтримки 

підприємництва; 

- міжнародні 

запозичення 

(зовнішній борг 

держави); 

- державні облігаційні 

та інших позики 

(внутрішній борг 

держави); 

- інвестиційний 

податковий кредит. 

 

Джерело: складено автором на основі [142, с. 147]. 

 

Вітчизняними науковцями-економістами встановлено, що найбільш 

вагому роль у фінансуванні інноваційних процесів займають власні кошти 

підприємств чи установ, а роль коштів державного бюджету на інноваційну 

діяльність є менш вагомою у структурі інших джерел фінансування [67, с. 126]. 
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Проте, до теперішнього часу жодна економіка не розвивалась без бюджетних 

асигнувань на науково-технічні розробки та інновації, за рахунок яких 

виконуються цільові комплексні програми, пріоритетні державні проекти.  

До 2000 р. єдиним фондом фінансування інноваційного бізнесу в Україні 

на регіональному рівні був Державний інноваційний фонд. На жаль, багато 

проектів, що фінансувалися за рахунок коштів фонду, не були пов'язані з 

наукомісткими видами продукції або технологіями. Іноді кошти фонду 

витрачалися на придбання імпортного обладнання, а це було явне 

порушення [142, с. 147]. Ми вважаємо, що існує тісна взаємозалежність між 

вибором методу фінансування інноваційної діяльності із нестабільністю 

зовнішнього оточення. 

Як відомо, на рівні підприємств джерелами фінансування є [142, с. 148]: 

- власні кошти (зареєстрований капітал, додатковий та резервний капітал, 

нерозподілений прибуток, що знаходиться у господарському обігу); 

- залучені кошти (отримані від продажу цінних паперів, а також внески, 

цільові надходження та ін.); 

- позикові кошти (довгострокові та короткострокові кредити банків, 

поточна кредиторська заборгованість). 

При виборі джерел та форм фінансування інноваційної діяльності 

підприємств необхідно визначити основні завдання системи фінансування, а 

саме [85, с. 72]: 

- створення необхідних організаційно-економічних передумов для 

швидкого та ефективного впровадження технічних новинок в усіх секторах 

національної економіки, забезпечення її структурно-технічної перебудови; 

- збереження та подальше зростання науково-технічного потенціалу, 

особливо у пріоритетних напрямах розвитку; 

- створення матеріальних умов для збереження кадрового потенціалу 

науки і техніки, стримування відтоку робочої сили за кордон. 

Відповідно до ст. 18 ЗУ ,,Про інноваційну діяльність” [154] джерелами 

фінансової підтримки інноваційної діяльності є: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show?nreg=40-15&find=1&text=%E4%E6%E5%F0%E5%EB%E0+%F4%B3%ED%E0%ED%F1%F3%E2%E0%ED%ED%FF&x=0&y=0#w22
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а) кошти Державного бюджету України;  

б) кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету АРК; 

в) власні кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних 

фінансово-кредитних установ;  

г) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності;  

д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;  

е) інші джерела, не заборонені законодавством України. 

Важливу роль в активізації інноваційної діяльності відіграє розвиток науки 

та її фінансування. А, як відомо, рівень такого фінансування з метою впливу на 

розвиток економіки має становити понад 0,9 % ВВП. Тільки в цих умовах 

інновації починають відігравати не лише соціокультурну та пізнавальну, але й 

економічну роль [209, c. 82]. 

На сьогоднішній день недостатньо емпіричних даних про роль 

венчурного капіталу в розвитку інновацій в Україні. Незважаючи на те, що 

венчурне інвестування інноваційної діяльності широко розповсюджене за 

кордоном (США, Китай), дана проблема є досить новою для нашої держави і 

в силу цього слабо вивченою сферою економічної науки. Однак варто 

зауважити, що джерела, форми та методи фінансування інноваційної 

діяльності, що широко використовуються у індустріально-розвинених 

країнах, стають об‟єктом вивчення вітчизняних економістів з їх фокусом для 

застосування в українських реаліях і, по суті, є фінансовим потенціалом для 

інноваційного економічного розвитку держави. 

Результати дослідження показують, що в економічній літературі широко 

використовується термін ,,фінансовий потенціал”. Однак, перед розглядом 

тлумачень цього поняття, необхідно з‟ясувати значення поняття ,,потенціал”. 

У великому тлумачному словнику української мови подано таке 

визначення поняття ,,потенціал” – це сукупність усіх наявних засобів, 

можливостей і продуктивних сил і т. ін., які можуть бути використані в якій-

небудь галузі, ділянці, сфері; запас чого-небудь, резерв; приховані здатності, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show?nreg=40-15&find=1&text=%E4%E6%E5%F0%E5%EB%E0+%F4%B3%ED%E0%ED%F1%F3%E2%E0%ED%ED%FF&x=0&y=0#w24
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сили для якої-небудь діяльності, що можуть бути використані за певних 

умов [25,  c. 1087]. 

Вдовиченко А. стверджує, що слово потенціал (від лат. potentia – сила) у 

широкому розумінні означає наявні засоби, запаси, джерела, що можуть бути 

мобілізовані, введені в дію, використані для досягнення певної мети, 

здійснення плану, рішення будь-якої задачі; можливості окремої особи, 

суспільства, держави в певній області [23, c. 38].  

У контексті інноваційного розвитку термін ,,потенціал” означає здатність і 

готовність здійснювати реалізацію інноваційного процесу. Здатність – 

наявність і збалансованість структури інноваційного потенціалу, а саме: 

ресурсів, необхідних для інноваційної діяльності, до складу яких належить, 

зокрема, наявність розробників-інженерів, інноваторів, висококваліфікованих 

спеціалістів-учених, системних організаторів, винахідників тощо; наявність 

матеріально-технічної бази – обладнання, устаткування, інформаційно-

комунікаційних систем, забезпеченість необхідними реактивами, матеріалами, 

лабораторним, офісним обладнанням; забезпеченість науковою інформацією та 

інформацією про інновації та інноваційну діяльність у країні й за кордоном; 

наявність фінансових ресурсів, що забезпечують інноваційну діяльність у 

довгостроковій перспективі, виконання цільових програм та проектів, витрати 

на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (далі НДДКР). 

Готовність – це здатність потенціалу та наявних ресурсів для здійснення 

інноваційної діяльності [148, с. 151]. 

Фінансовий потенціал регіону А. Буряченко визначає як ,,…спроможність 

акумулювати фінансові ресурси за допомогою використання наявних дохідних 

джерел та формування сприятливого інвестиційного клімату завдяки 

застосуванню відповідних фінансових інструментів з метою забезпечення 

стійкого соціально-економічного розвитку відповідної території” [18, с. 15]. 

Значний вклад у дослідження сутності фінансового потенціалу зробила                   

В. Боронос, яка систематизувала визначення фінансового потенціалу за 

наступними підходами: ресурсний підхід, підхід з позиції здатності, 
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комбінований та екстремальний підходи [17, c. 81]. На думку вченої, 

фінансовий потенціал території – це гіпотетична можливість території 

залучати, створювати та використовувати фінансові ресурси з метою 

забезпечення її ефективного функціонування та розвитку [17, c.82]. Натомість  

І. Чуницька вважає, що фінансовий потенціал – це здатність держави до 

залучення та ефективного використання фінансових ресурсів з метою 

забезпечення економічного розвитку [202, с. 11]. 

Під фінансовим потенціалом регіону М. Гончаренко пропонує розуміти 

сукупність власних і залучених ресурсів, що забезпечують соціально-

економічний розвиток і фінансову стабільність, виконання стратегічно 

важливих для регіону завдань. На думку вченого, фінансовий потенціал 

відображає можливість отримання доходів різними економічними суб‟єктами 

на конкретній території за умови мобілізації і використання фінансових 

ресурсів у необхідній кількості в певний період часу [37, c. 170].  

Погоджуємося з думкою науковців [83] про те, що існують два основні 

погляди щодо з‟ясування економічної сутності фінансового потенціалу, які 

сформульовано як кількісний та якісний підходи. Перший передбачає розгляд 

фінансового потенціалу як сукупності ресурсів, фактично їх арифметичної 

суми. За якісного підходу робиться наголос на тому, що фінансовий потенціал – 

це, в першу чергу, здатність, можливість використання цих ресурсів [83, с. 20]. 

В наукових колах ведеться дискусія щодо співвідношення термінів 

,,фінансовий потенціал” та ,,фінансові ресурси”.  

У загальному вигляді фінансові ресурси, що представляють собою сукупність 

грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні різних учасників економічної 

системи (держави, домогосподарств, підприємств тощо), характеризують лише 

одну зі складових фінансового потенціалу – фактично спожиту його частку. Однак 

цілий ряд особливостей фінансового потенціалу, як-то можливість реалізації 

прихованих резервів, здатність до збільшення обсягів фінансових ресурсів, 

ймовірність отримання додаткових ресурсів тощо фінансові ресурси в принципі не 

можуть врахувати [17, c. 81]. 
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Категорії ,,фінансовий потенціал” та ,,фінансові ресурси” мають спільну 

рису, а саме – характеристика їх як запасу, однак лише ,,фінансового 

потенціалу” стосується характеристика можливості для використання. 

Водночас зауважимо, що ми не можемо назвати фінансовим потенціалом 

фінансові ресурси через те, що вони не відображають аспект можливості 

подальшого залучення та експлуатації, адже вони вже мобілізовані 

фінансовою системою. Отже, фінансовий потенціал, включаючи в себе 

фінансові ресурси, відрізняється від них (у сторону збільшення) на величину 

ресурсів, що не задіяні у процесах економічного відтворення, але мають таку 

можливість [23, c. 40]. 

В найбільш узагальненій формі зміст фінансового потенціалу 

інноваційного розвитку представлено як сукупність фінансових можливостей 

економічної системи для інноваційного розвитку в інтересах економічного 

прогресу. Визначено, що кількісні і якісні зміни таких можливостей 

досягаються завдяки раціональному використанню фінансових ресурсів на 

потреби інноваційного розвитку. Оскільки реальні резерви на кожному етапі 

мають певні і дуже рухливі межі, то на перший план виходять питання 

адекватної організації, зокрема через фінансовий механізм [168, с. 147]. 

Варто зазначити, що, з одного боку, фінансовий потенціал є поштовхом 

для формування інноваційного розвитку економіки, а з другого – інноваційна 

модель розвитку сприяє збільшенню доходу, а значить і стимулює ріст 

фінансового потенціалу. 

Аналіз наукової літератури щодо даної проблематики показав, що немає 

єдиного підходу до визначення сутності поняття ,,фінансового потенціалу”, а 

,,фінансовий потенціал інноваційного розвитку” як цілісне поняття не був 

предметом грунтовних наукових досліджень, тому це питання залишається 

дискусійним та потребує подальшого дослідження. 

Для структуризації фінансового потенціалу інноваційного розвитку 

використано науково-методичний підхід, запропонований М. Крупкою та          

Н. Демчишаком [84, с. 27]. Виділяємо такі ключові, на наш погляд, структурні 
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елементи фінансового потенціалу інноваційного розвитку:  

1) видатки розвитку державного та місцевих бюджетів;  

2) заощадження населення;  

3) чистий прибуток підприємств; 

4) фінансові ресурси банківської системи;  

5) фінансові ресурси небанківських фінансово-кредитних установ;  

6) фонди суверенного добробуту;  

7) кошти міжнародних фінансових організацій.  

Варто зазначити, що перші п‟ять складових фінансового потенціалу 

належать до внутрішніх, а решта –  до зовнішніх фінансових ресурсів. 

Таким чином, вважаємо, що фінансовий потенціал інноваційного розвитку 

– це фінансові можливості забезпечення інноваційного розвитку, що 

визначаються обсягом фінансових ресурсів інноваційного спрямування та 

ефективністю їх використання. Вважаємо, що процес формування фінансового 

потенціалу держави, як і окремого господарюючого суб‟єкта, повинен 

включати науково-технічний та освітній потенціали, які є основою для 

формування інноваційного потенціалу, який вже потім трансформується у 

виробничий потенціал, а пізніше – у фінансовий [138, с. 176]. Фінансовий 

потенціал інноваційного розвитку формується потенційними фінансовими 

можливостями та здатністю до масштабних інноваційних проектів на 

національному рівні у визначених галузевих векторах. За своєю суттю це 

комплекс взаємопов‟язаних фінансових ресурсів і здатностей до їх реалізації, 

що визначають його спроможність приводити у відповідність до зовнішніх 

вимог внутрішні можливості [42, c. 31]. 

Відтак, інноваційний розвиток постає джерелом збільшення обсягів 

фінансових ресурсів і зміни їх якісних характеристик, що більш інтенсивно 

включає нові тенденції інноваційного розвитку [106]. Таким чином, фінансовий 

потенціал, що застосовується для нарощування інноваційної активності, 

генерує зростання як інноваційного, так і фінансового капіталу, сприяє 
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трансформації механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку із 

витратного в продуктивний [168, с. 148]. 

Завдання фінансового потенціалу розвитку полягає у забезпеченні 

формування комплексного механізму створення, залучення та перерозподілу 

фінансових ресурсів, що дозволяє забезпечити реалізацію інновацій у 

виробничій, фінансовій, кредитній та інституційній сферах. Це можливе за 

рахунок використання незадіяного фінансового потенціалу як інструменту 

фінансування розвитку та удосконалення його механізму в цілому. Актуальним 

стає питання включення таких джерел фінансування розвитку, як похідні цінні 

папери, ресурси страхових компаній та фондів, міжнародних фінансово-

кредитних установ та організацій з урахуванням результативності попередньої 

співпраці та успішно проведених інновацій. У світі фінансуванням інновацій 

займаються такі інституції: програмні та венчурні фонди, бізнес-інкубатори, 

центри трансферу технологій, технологічні та наукові парки тощо [88, с. 102]. 

На сьогоднішній день структурна перебудова національної економіки 

потребує розвитку інновацій, а не лише інвестиції. Для того, щоб відбулися 

якісні зміни у вітчизняній системі виробництва, необхідно поряд з 

інвестиційним потенціалом нагромаджувати також й інноваційний [123, c. 161]. 

Під інноваційним потенціалом розуміємо економічні можливості 

(матеріальні, технічні, інтелектуальні, кадрові, інфраструктурні, фінансові) 

окремого підприємства, галузі й економіки загалом щодо розробки нових 

товарів, послуг, технологій та їх впровадження у господарську діяльність. 

Так як інноваційний потенціал є генератором високої інноваційної 

активності, він стає підґрунтям для досягнення інноваційного розвитку та 

збільшення творчих здібностей. Крім того, інноваційний потенціал є одним із 

важливих чинників сприйнятливості нововведень. На жаль, в нашій державі 

недостатньо уваги приділяється науково-технічній сфері, спостерігається 

домінування низько-технологічних виробництв внаслідок чого не в повній 

мірі використовується наявний інноваційний потенціал. А тому через 
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втрату iннoвaцiйного пoтенцiaлу гaльмyється екoнoмiчний розвиток 

Укрaїни. 

Аналіз формування фінансових ресурсів підтверджує тезу, що практично 

всі їх джерела в економіці України мають значний резерв незадіяних коштів, це 

зумовлює необхідність реалізувати методологію потенціалу для побудови нової 

концепції механізму фінансового забезпечення системи інноваційного 

розвитку. Можливість отримати відповідь на питання, які джерела і яким чином 

доцільно використати для підтримки інноваційних процесів з метою їх активізації 

та результативності, з‟являється через розблокування незадіяних в інноваційних 

процесах фінансових резервів і напрямів їх використання [83, с. 148]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що різноманітність поглядів вчених на 

визначення фінансового потенціалу інноваційного розвитку свідчить про 

багатогранність даного поняття.  

Аналіз різних трактувань фінансового потенціалу дозволяє визначити 

основну мету його оцінки – визначення ресурсів, які не були використані, і їх 

застосування для досягнення максимально можливого ефективного 

функціонування підприємства. За допомогою системи оцінки фінансового 

потенціалу можна визначити ефективність управління ресурсами, які є 

матеріальною основою забезпечення сталого розвитку територій. 

Таким чином, правильне розуміння поняття ,,фінансовий потенціал” та 

,,фінансовий потенціал інноваційного розвитку” є необхідним при виборі 

подальших методів дослідження та для генерування правильних адекватних 

пропозицій щодо удосконалення системи фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності. Вважаємо, що напрямком подальших досліджень може 

бути оцінка та пошук шляхів нарощення фінансового потенціалу інноваційного 

розвитку, а також співвідношення понять ,,інноваційний потенціал” і 

,,фінансовий потенціал інноваційного розвитку”, визначення їх спільних і 

відмінних рис. 

Формування інноваційної економіки потребує значних фінансових 

ресурсів, тому переваги від застосування інноваційної моделі отримали перш 
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за все багаті країни. На жаль, українська економіка суттєво поступається 

економікам розвинутих країн світу за продуктивністю виробництва та рівнем 

технологічного розвитку. 

Основною проблемою сучасного періоду розвитку економіки України 

залишається подолання затяжної інвестиційної кризи. За рахунок власних 

ресурсів національне виробництво не може повністю забезпечити потрібний 

рівень розвитку. Тому питання залучення іноземних інвестицій для України є 

доволі актуальним. Водночас, у двох аспектах потребу в іноземних інвестиціях 

можемо розглядати. В першу чергу, як спосіб подолання кризових явищ в 

економіці, тобто вкладання коштів у пріоритетні галузі, аби не допустити їх 

зупинки. А також, як базу структурної перебудови економіки для досягнення 

вітчизняними суб‟єктами господарювання рівня високорозвинених країн.  

Позитивний вплив іноземних інвестицій на економічне зростання може 

стати одним із найвагоміших чинників, що зумовлює доцільність залучення 

іноземного венчурного капіталу, залучення якого сприяє виходу на зарубіжні 

ринки, забезпечує появу нових технологій. До того ж, вони заохочують 

створення нових підприємств та відіграють важливу роль в проведенні 

реструктуризації  вже існуючих.  

У процесі побудови моделі фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку надзвичайно актуальним стає пошук рішень, що пов‟язані із 

наступним [168, с. 149]: 

- аналізом фінансових ресурсів, що визначають обсяги фінансового 

потенціалу, створюють фінансову основу для здійснення інноваційних 

процесів. При цьому йдеться як про кількісні показники, так і якісні. Проявом 

останніх можна вважати структуру джерел фінансових ресурсів; 

- розробкою механізмів вивільнення фінансового потенціалу. Аналіз 

джерел розблокування фінансового потенціалу інноваційного розвитку 

передбачає обґрунтування шляхів мобілізації та трансформації цих джерел у 

фінансові ресурси. 
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То ж головним стає завдання забезпечення дієвості механізму 

створення наукових знань і подальша їх трансформація у національне 

багатство. Створення системи відповідних стимулів забезпечить 

спрямування власних ресурсів суб‟єктів господарювання та фінансових 

ресурсів, які обертаються на фінансовому ринку, у напрямі ризикованої 

інноваційної діяльності. Фінансові інститути, що беруть участь у 

фінансуванні інноваційної діяльності, як показує світова практика, 

отримують додаткові стимули. Така система стимулювання, зокрема, 

передбачає [209, с. 84]: 

- державні замовлення на проведення НДДКР;  

- реалізацію спільних інноваційних проектів на паритетних засадах між 

підприємствами, державою та іншими учасниками; 

- податкове стимулювання здійснення суб‟єктами господарювання витрат на 

інноваційну діяльність (податковий кредит, пільгове оподаткування доходів від 

кредитування пріоритетних секторів економіки тощо); 

- компенсацію процентних ставок за кредитами інноваційного спрямування;  

- надання державних гарантій у разі надання кредиту на інноваційні цілі й 

випуск цінних паперів під реалізацію інноваційних проектів;  

- страхування кредитів на інновації тощо. 

Для формування сприятливих умов інноваційного розвитку економіки 

необхідно забезпечити системне фінансове управління інноваційною 

діяльністю суб‟єктів економіки. Таким чином, інноваційна діяльність, як і інші 

види економічної діяльності, у межах фінансової системи повинна носити 

системний характер. Фінансова система в найбільш узагальненому вигляді 

відображає організаційну складову використання фінансів, стан та рівні 

організації фінансових відносин в економіці [68, с. 59]. Поряд із визначенням 

дефініції ,,фінансове забезпечення інноваційного розвитку” стає необхідним 

визначення ,,система фінансового забезпечення інноваційного розвитку”. Така 

система у галузі фінансів представляє собою сукупність економічних відносин 

нормативно-правового та договірного характеру, на основі яких формуються і 
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використовуються централізовані і децентралізовані фінансові ресурси, що 

мають інноваційне призначення. Наявність економічних відносин передбачає 

існування як об‟єктів інновацій, так і суб‟єктів інноваційної діяльності, які 

формують її організаційну структуру. Економічна діяльність таких суб‟єктів 

регламентується у першу чергу правовими нормами, які знаходяться в основі 

інституційно-правового забезпечення. 

 

1.3. Інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності в 

Україні 

 

 Інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні 

перебуває на етапі удосконалення й розвитку. Законодавче стимулювання 

інноваційної діяльності на всіх її етапах є дієвим механізмом державного 

впливу на забезпечення інноваційного оновлення складових економіки. Також 

визначальним є  створення інституційно-правового середовища, яке б сприяло 

розвитку специфічної інфраструктури інноваційної діяльності та 

високотехнологічних галузей виробництва. У нашій державі формування 

інституційно-правової бази інноваційної та науково-технічної діяльності не має 

системного підходу і ще є незавершене. Крім того, відсутня послідовна і 

цілеспрямована державна політика у цих сферах, що стримує розвиток 

інноваційної інфраструктури [50]. 

Для формування дієвого механізму активізації інноваційної діяльності 

багато було зроблено як в законодавчому, так і інституційному плані протягом 

останніх років, однак Україна так і не змогла досягти видимих покращень у 

формуванні сучасної національної інноваційної системи [124, c. 115]. 

 Інститути інноваційної діяльності формують мотиваційне поле 

розвитку, забезпечуючи як обмеження, так і можливості для суб‟єктів 

інноваційного процесу. Інституційну основу фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності становлять формальні та неформальні інститути. На 

наш погляд, формальні інститути є безпосередньою складовою системи 
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фінансового забезпечення, отже, і регулювання та стимулювання інноваційних 

процесів. Це обомовлюється тим, що нормативно-правова база та 

безпосередньо інститути управління є невід'ємною складовою організації 

національної інноваційної системи. Адже використання інструментів 

фінансового управління відбувається у відповідності до передбачених 

законодавством правил і процедур та визначеного порядку їх застосування. 

Своєю чергою інститути управління (конкретні органи влади й управління на 

рівні держави та корпорацій), дотримуючись положень чинного законодавства 

та в межах покладених на них завдань і функцій, реалізують регулюючий 

вплив, використовуючи відповідні інструменти фінансового управління у своїй 

роботі. Отже, як формальні інститути фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності в Україні розглядатимемо: 

 – законодавство України та нормативно-правову базу в цілому у цій сфері;  

– інститути управління, тобто органи державної влади й управління, які 

тією чи іншою мірою впливають на інноваційні процеси та їхнє фінансове 

забезпечення [43, c. 91–92]. 

В 1991 р., після того, як був прийнятий Зaкoн України ,,Прo ocнoви держaвнoї 

пoлiтики y cферi нayки i нayкoвo-теxнiчнoї пoлiтики”, Укрaїнa законодавчо 

встановила напрямок на нayкoвo-теxнoлoгiчне oнoвлення економіки. 

Відповідно до Закону України ,,Про інноваційну діяльність” [154], 

Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері інноваційної 

діяльності, а саме: створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності; 

визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності; в межах 

Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань для фінансової 

підтримки інноваційної діяльності (стаття 7). 

Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної 

діяльності, повноваження Кабінету Міністрів України, центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
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інновацій та інших центральних органів виконавчої влади детально виписані у 

Законі України ,,Про інноваційну діяльність” (статті 7–10). 

 Через головні та спеціально уповноважені центральні органи виконавчої 

влади відбувається формування та реалізація державної інноваційної політики в 

Україні. До їх складу відноситься низка інститутів (табл. 1.2).    

  Таблиця 1.2 

Інститути управління інноваційною діяльністю в Україні та їх завдання 

Назва інституту  Основні завдання 

Міністерство освіти і 

науки України 

Центральний орган у сфері інновацій з 2014 року – у його 

структурі функціонує Департамент інновацій і трансферу 

технологій, головним завданням якого є створення сприятливого 

середовища для суб‟єктів інноваційної діяльності та трансферу 

техногій. Оновні напрями діяльності Департаменту: вдосконалення 

правового регулювання в інноваційній  сфері; формування 

стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності та моніторинг  їх реалізації; розвиток 

інфраструктури у сфері інновацій та трансферу технологій, 

зокрема, створення сприятливих умов роботи технологічних та 

наукових парків; державна реєстрація та ведення державного 

реєстру технологічних парків та їх проектів, інноваційних проектів 

та проектів наукових парків; створення умов для комерціалізації 

об‟єктів інтелектуальної власності та трансферу технологій у 

виробництво; розвиток інноваційної культури в суспільстві та 

популяризація інноваційної діяльності [113]. 

Міністерство 

економічного розвитку 

і торгівлі України 

Міністерство провадить інвестиційно-інноваційну політику. 

У складі Міністерства є Департамент інтелектуальної власності, 

Департамент державних інвестиційних проектів та підтримки 

розвитку, а також Департамент залучення інвестицій. Основними 

завданнями цих департаментів є: забезпечення формування та 

реалізації державної інвестиційної політики; забезпечення 

реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності; 

забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

інтелектуальної власності; забезпечення реалізації державної 

політики стосовно створення та функціонування індустріальних 

парків; проведення оцінки економічної ефективності інвестиційних 

проектів та ін. [111]. 

Міністерство фінансів 

України 

У складі міністерства є Департамент фінансової політики, 

аналіз завдань та функцій якого дає змогу стверджувати про 

значний потенціал регулюючого впливу та можливості його 

реалізації, керуючись повноваженнями міністерства загалом [114]. 
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Продовження таблиці 1.2 

Міністерство 

інфраструктури 

України 

Основними завданнями Міністерства є: формування та 

забезпечення реалізації державної політики у сферах транспорту, 

використання повітряного простору України,  дорожнього 

господарства, надання послуг поштового зв'язку; формування та 

забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки руху, 

навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, 

торговельного мореплавства; участь у межах своїх повноважень у 

формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики 

та політики державних закупівель у сфері надання послуг 

поштового зв'язку [112]. 

Державне агентство з 

питань електронного 

урядування України 

(до червня 2014 р. - 

Державне агенство з 

питань науки, 

інновацій та 

інформатизації ) 

Реалізація державної політики у сфері інформатизації, 

електронного урядування, формування і використання 

національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку 

інформаційного суспільства [151]. Аналіз повноважень агентства 

свідчить про суттєве зменшення повноважень у сфері інновацій. 

Рада з розвитку 

інновацій  

 Тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету 

Міністрів України, утворений для вивчення проблемних питань, 

пов‟язаних з реалізацією державної політики у сфері розвитку 

інновацій, забезпечення ефективної співпраці Кабінету Міністрів 

України, органів виконавчої влади, громадянського суспільства, 

суб‟єктів господарювання та суб‟єктів інноваційної діяльності з 

метою розроблення, організації, координації та впровадження 

заходів, механізмів та умов для інноваційного розвитку 

національної економіки, створення інноваційної інфраструктури та 

впровадження реформ у сфері інноваційної діяльності [163]. 

Комісія з організації 

діяльності 

технологічних парків 

та інноваційних 

структур інших типів 

 

Є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету 

Міністрів України, який утворюється з метою підвищення 

ефективності реалізації державної політики у сфері  інноваційної  

діяльності, сприяння створенню ефективної інноваційної  

інфраструктури, діяльності інноваційних підприємств, надає 

рекомендації з питань, пов'язаних з реалізацією інноваційних  

проектів, розроблення і здійснення заходів, спрямованих на 

удосконалення нормативно-правової бази та економічних   

механізмів підтримки і стимулювання інноваційної діяльності 

[160].  

Офіс залучення 

інвестицій 

(UkraineInvest) 

Є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів 

України, що був створений постановою Уряду в жовтні 2016 року з 

метою залучення в Україну прямих іноземних інвестицій та 

вдосконалення іміджу держави як привабливої для інвестування 

країни. Для координації діяльності Офісу та звітування Уряду за 

питання, пов‟язані з супроводом інвестицій, Урядом України також 

призначено Урядового уповноваженого з питань інвестицій [110].  
  

 Джерело: систематизовано автором на основі [110–114, 151, 160, 163]. 
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 Варто зазначити, що у травні 2018 р. був підписаний протокол щодо 

розподілу повноважень у сфері інновацій. Згідно з новими домовленостями 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі забезпечуватиме умови для 

комерціалізації винаходів та ініціатив у реальному секторі економіки. 

Водночас, Міністерство освіти і науки має формувати інноваційне середовище 

в школах, вишах, наукових установах, а також створювати умови для 

підготовки винахідників. 

В процесі реалізації державної інноваційної політики центральні органи 

влади та їх відомства стикаються з проблемою розмитості функцій кожного, а 

також з дублюванням повноважень. Крім того, відсутні чіткі механізми для 

координації дій з метою досягнення позитивного кінцевого результату. 

Надмірна розгалуженість органів влади ускладнює визначення відповідальної 

особи та призводить до нецільового використання бюджетних коштів.  

До неформальних інститутів організаційного забезпечення інноваційних 

процесів в Україні відносяться: – національна самовизначеність й підтримка 

інновацій як основи розвитку; – інноваційна культура, інноваційне мислення;   

– традиції організації інноваційної діяльності, історичний досвід;                         

– проінформованість суспільства та рівень його інтегрованості у використання 

інновацій, як певних товарів і послуг тощо. 

Враховуючи вплив неформальних інститутів в умовах формування 

модерного суспільства в Україні, необхідно створити дієву систему 

фінансового забезпечення на основі накопичених історичних здобутків і 

сформованих традицій у цій сфері [43, c. 93]. 

Поділяємо думку Демчишака Н. Б. про те, що між неформальними 

інститутами та національною інноваційною системою існує очевидний 

взаємозв‟язок: неформальні інститути зумовлюють дієвість національної 

інноваційної системи, водночас функціонування останньої у певний період 

впливає на їх формування. Однак формальні інститути, на відміну від 

неформальних, є складовою системи фінансового регулювання [43, c. 97]. 
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Зважаючи на загострення кризових явищ, що перешкоджає реалізації 

інноваційної моделі розвитку, доцільним є розширення співробітництва 

держави та підприємницького сектору. Необхідно сформувати механізми та 

інструменти економічної політики, що дозволять реалізувати нагромаджений 

потенціал інституційних змін та спрямувати на ці завдання фінансові, технічні, 

організаційні, кадрові та інші ресурси [78, с. 82]. 

Одним із найважливіших напрямів активізації інноваційної діяльності та 

створення цілісної системи її фінансового забезпечення є державно-приватне 

партнерство (ДПП). Сутність ДПП в інноваційному розвитку полягає у 

створенні взаємовигідної форми співпраці, сторони якої спільно реалізують 

суспільно значущі проекти, ґрунтуючись на угоді про розподіл завдань і 

ризиків [187, c. 100]. Таким чином, метою застосування ДПП у галузі інновацій 

є не лише комерціалізація винаходів та обмін результатами між приватним 

бізнесом та державою, а й підвищення конкурентоспроможності економіки 

загалом. 

Вважаємо, що інноваційний процес в принципі неможливий без основних 

учасників: науки (представленої суб‟єктами наукової діяльності), бізнесу (який 

уособлюють суб‟єкти підприємницької діяльності) та держави (представленої 

органами влади). Спільна робота бізнесу, науки і влади в реалізації інновацій 

сприятиме розвитку нових форм фінансування, стимулюватиме підприємницьке 

мислення і сприятиме впровадженню сучасних методів управління.  

Держава може і повинна бути як учасником, так і регулятором  інноваційних 

перетворень. В Україні фінансове регулювання інноваційної діяльності 

здійснюється державою через реалізацію відповідної інноваційної політики, яка 

включає сукупність законодавчих актів і заходів, що мають забезпечити створення 

сприятливого інноваційного клімату у державі [131, c. 100]. 

 Різні етапи створення інноваційної системи вимагають від учасників 

виконання різних ролей. Виконуючи роль ,,регулятора”, держава створює 

інституційне середовище, формує дієві стимули до інноваційної діяльності, 

встановлює правила й обмеження, фінансує освітню систему і наукові дослідження.  
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У ролі ,,партнера” держава забезпечує баланс між учасниками – 

суспільним і приватним секторами – у фінансуванні, комерціалізації інновацій, 

трансферу технологій, інвестуванні модернізації виробництв, стимулюванні 

інноваційної інфраструктури, що створює можливості вибору альтернатив 

подальшого розвитку. Бізнес-сектор відіграє провідну роль у фінансуванні 

інновацій за умови достатньо розвиненої національної інноваційної 

системи, в той час як держава відіграє важливу роль у здійсненні 

антициклічного регулювання економіки, згладжуванні циклічних коливань і 

пом‟якшенні їх наслідків [187, c. 102].  

Як переконливо показує практика господарської діяльності, використання 

будь-яких заходів щодо стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності є 

ефективним тільки тоді, коли існують об'єктивні правові критерії, які б 

служили підставою для надання підтримки та відповідних привілеїв. У 

розвинених країнах, де частка інноваційних підприємств досягає 70%, 

виробництво і експорт наукоємної продукції забезпечує до 80–90% приросту 

ВВП. Головною причиною відставання нашої країни за цими показниками є 

суперечлива інноваційна політика, несприятливий інвестиційний та 

інноваційний клімат. Продовжується практика призупинення дії окремих 

статей законів, які стосуються фінансування інноваційної діяльності, прийняття 

нових законодавчих актів і нормативно-розпорядчих документів без належного 

аналізу і оцінки виконання попередніх [191, с. 176].  

Законодавство України у сфері інноваційної діяльності поділяється на 

загальне та спеціальне законодавство. Загальне законодавство застосовується, 

якщо відсутні норми спеціального законодавства. Спеціальне законодавство 

застосовується, якщо існують спеціальні норми, що регулюють окремі 

правовідносини інноваційної діяльності [117, c. 499]. 

Якщо при регулюванні певних правовідносин з інноваційної діяльності 

відсутні норми законодавства, які б безпосередньо їх регулювали, то 

застосовується аналог із закону або аналогія права. Аналогія закону – це 

застосування до відносин, не врегульованих актами законодавства або 
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договором, тих правових норм, які регулюють подібні за змістом інноваційні 

відносини. Аналогія права застосовується при неможливості використати 

аналогію закону для регулювання інноваційних відносин, шляхом 

використання загальних начал і принципів права. 

Джерелами права у сфері інноваційної діяльності, тобто формами 

реалізації цих правових норм у державі є [117, c. 500]: 

1) міжнародні договори; 

2) акти внутрішнього законодавства України, а саме: 

- Конституція України;  

- Господарський кодекс України; 

- Цивільний кодекс України; 

- Митний кодекс України; 

- Бюджетний кодекс України; 

-- Земельний кодекс України; 

 Кодекс України про надра; 

- Водний кодекс України; 

- Повітряний кодекс України; 

- Закони України: ,,Про інноваційну діяльність”, ,,Про інвестиційну 

діяльність”, ,,Про наукову і науково-технічну діяльність”, ,,Про наукову і 

науково-технічну експертизу”, ,,Про спеціальний режим інвестиційної та 

інноваційної діяльності технологічних парків” та ін.; 

- акти Президента України; 

- постанови Кабінету Міністрів України; 

- нормативно-правові акти інших органів державної влади України, органів 

місцевого самоуправління та органів влади АРК. 

3) традиції, звичаї. 

Правове регулювання інноваційної діяльності на регіональному рівні 

здійснюється багатьма нормативними актами, серед яких виокремлюють 

декілька груп [205, с. 544]:  
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1 група – документи програмного характеру (стратегії, концепції, 

програми) загальнодержавного, галузевого та регіонального рівнів; 

2 група – закони України, які передбачають компетенцію місцевих органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування у галузі інноваційної 

діяльності; 

3 група – підзаконні акти Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, 

що регулюють окремі питання реалізації регіональних інноваційних проектів, 

створення місцевої інноваційної інфраструктури, подання звітності тощо; 

4 група – рішення та розпорядження місцевих органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування в галузі інноваційної діяльності. 

 Основне законодавство у сфері інноваційної діяльності наведено у 

Додатку В. 

Податковий кодекс України, прийнятий у 2010 році, доволі швидко 

змінюється (станом на 23.11.2018 – більше 120 змін). Проте передбачає 

відновлення спеціального режиму оподаткування для суб'єктів 

господарювання, які реалізують інвестиційні проекти на основі інноваційних 

технологій, пов'язаних з модернізацією діючих та створенням нових 

виробництв (підприємств). Крім того, Кодекс передбачає відновлення 

спеціального режиму оподаткування для технологічних парків. Законодавець 

також переслідує мету унормувати використання такого стимулюючого 

інструменту як інвестиційно-інноваційний податковий кредит. Серед інших 

важливих новацій даного законодавчого документу слід відзначити поетапне 

зниження ставки податку на прибуток підприємств з 25% до 17%; поетапне 

зниження податку на додану вартість з 19% до 17% та закріплення низки інших 

законодавчих норм, важливих з точки зору стимулювання інвестиційно-

інноваційних процесів в національній економіці [81]. Наявність певних 

положень Податкового кодексу України, зокрема щодо податкового 

стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, дозволяє говорити про 

суттєві напрацювання щодо державного регулювання даної сфери.  
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Митний кодекс № 4495-VI із редакцією від 01.04.2016 звільняє від сплати 

ввізного мита на наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також 

комплектуючі та матеріали для здійснення проектів наукових парків, що 

зареєстровані згідно з Законом України ,,Про наукові парки”. Однак 

передбачає, що ,,устаткування, обладнання та комплектуючі, а також матеріали, 

які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України 

технологічними парками, їх учасниками та спільними підприємствами, що 

виконують проекти технологічних парків, для реалізації таких проектів 

технологічних парків відповідно до Закону України ,,Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків”, оподатковуються ввізним митом 

на загальних підставах. Нараховані суми ввізного мита не перераховуються до 

бюджету, а зараховуються на спеціальні рахунки технологічних парків, їх 

учасників та спільних підприємств у порядку, встановленому Законом України 

,,Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” [92]. 

Ряд законодавчих положень, що стосуються інноваційної діяльності, є 

декларативними. Наприклад, Закон України № 848-VIII, із змінами від 

01.01.2016 ,,Про наукову і науково-технічну діяльність” твердить, що фінансове 

забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в Україні здійснюється за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів установ, організацій 

та підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших 

джерел, не заборонених законом. Одним із основних інструментів реалізації 

державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності є бюджетне 

фінансування. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Обсяг коштів 

державного бюджету, що спрямовується на наукову і науково-технічну 

діяльність, щорічно визначається у законі України про Державний бюджет 

України як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) [157]. 

Таким чином статтею 48, пунктом 2, встановлено правило для фінансування 

науково-технічної діяльності з державного бюджету, в розмірі не менше 1,7 % 

від ВВП [157]. Однак, типова щорічна цифра бюджетних видатків на науку 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14
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становить 0,3–0,5% ВВП, а сумарно – з усіх джерел – 1,2–0,89%. Відомо, що 

економічна функція науки починається з обсягів фінансування, більших за 0,9% 

ВВП. На науку з державного бюджету витрачається коштів у 10 разів менше, 

ніж на забезпечення діяльності органів державної влади і правоохоронних 

органів [184]. З витратами на фінансуванням цільових програм на наукові 

дослідження та освіту спостерігається подібний стан. 

Варто зауважити, що, згідно Закону, бюджетне фінансування наукової та 

(або) науково-технічної діяльності за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету спрямовується на забезпечення: 

1) основної діяльності державних наукових установ, що фінансуються за 

рахунок коштів державного бюджету, та наукових досліджень університетів, 

академій, інститутів; 

2) виконання окремих наукових і науково-технічних програм, проектів 

та надання грантів. 

Зазначений Закон також стверджує, що державні комерційні та казенні 

підприємства, які належать до наукових установ, звільняються від сплати до 

державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за результатами своєї 

фінансово-господарської діяльності та зобов‟язані не менш як 50 відсотків 

чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на провадження 

ініціативної наукової і науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та 

розширення власної матеріально-технічної бази [157]. 

В частині фінансового забезпечення важливим  є положення статті 47 ЗУ 

,,Про наукову і науково-технічну діяльність” (із змінами від 01.01.2016), яке 

стверджує: ,,Держава застосовує фінансово-кредитні та податкові інструменти 

для створення економічно сприятливих умов для ефективного провадження 

наукової і науково-технічної діяльності відповідно до законодавства України, 

забезпечення до 2025 року збільшення обсягу фінансування науки за рахунок 

усіх джерел до 3 відсотків валового внутрішнього продукту – показника, 

визначеного Лісабонською стратегією Європейського Союзу” [157]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19?nreg=848-19&find=1&text=%F4%B3%ED%E0%ED%F1%F3%E2%E0%ED%ED%FF+%B3%ED%ED%EE%E2%E0%F6%B3%E9&x=9&y=4#w13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19?nreg=848-19&find=1&text=%F4%B3%ED%E0%ED%F1%F3%E2%E0%ED%ED%FF+%B3%ED%ED%EE%E2%E0%F6%B3%E9&x=9&y=4#w22
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Крім того, саме у Законі України ,,Про наукову і науково-технічну 

діяльність” передбачалося створення Національного фонду досліджень 

(створений рішенням Уряду у липні 2018 р.) і саме з цього фонду пропонується 

фінансувати всі наукові дослідження в усіх інституціях: і університетах, і 

наукових установах. Законом передбачено, що кошти Національного фонду 

досліджень України формуються за рахунок: 

1) коштів державного бюджету; 

2) добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі 

нерезидентів України; 

3) інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Кошти, що розподіляються Національним фондом досліджень України для 

підтримки проектів, є грантами і розподіляються на конкурсній основі [157]. 

Податкові пільги є одним із найбільш розповсюджених інструментів 

сучасного податкового стимулювання [208, с. 92]. Стабільність податкової 

системи є невід‟ємною частиною ефективного регулювання інноваційної 

діяльності підприємств і баланс активності в даній сфері зміщується від 

реагування на цільові податкові пільги на управління податковими наслідками 

від стратегічних корпоративних рішень. Професор Кеннет МакКінзі стверджує, 

що ,,податковий режим для інноваційної діяльності є досить складним і в 

значній мірі належить до різних юрисдикцій” [221]. 

Дослідженню проблем у регулюванні фінансування інноваційної 

діяльності, зокрема пільговому стимулюванню, приділяють увагу такі 

вітчизняні науковці як В. Шовкалюк, Р. Щур, І. Плець, О. Микитюк, 

Н. Шуліченко, В. Сподіна.  

Згідно ст. 30 Податкового кодексу України податкова пільга – це 

передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника 

податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата 

ним податку та збору в меншому розмірі за наявності відповідних підстав [146].  

Статтями 21 і 22 Закону України ,,Про інноваційну діяльність” 

передбачалося стимулювання інноваційної діяльності шляхом встановлення 
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податкових пільг інноваційним підприємствам (50% з податку на прибуток;    

50% від ставки оподаткування земельного податку; 50% ПДВ з продажу 

товарів; звільнення від сплати ввізного мита сировини, комплектуючих тощо, 

необхідних для реалізації інноваційного проекту; прискорена амортизація 

основних фондів). Проте чинність цих статей була призупинена спочатку в 

2003 році, в 2004 році, а у 2005 році – повністю скасована. Тобто, в Україні 

фактично не передбачені пільги інноваційним підприємствам і дія Закону ,,Про 

інноваційну діяльність” щодо пільгових преференцій заблокована [142, с. 150].  

Законом України ,,Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків” № 991-XI від 16.07.1999 р. [160] передбачено, що для 

реалізації проектів технологічних парків щорічно в Державному бюджеті 

України за бюджетною програмою підтримки діяльності технологічних парків 

визначаються кошти, що спрямовуються на:  

- повне або часткове (до 50 відсотків) безвідсоткове кредитування (на 

умовах інфляційної індексації) проектів технологічних парків;  

- повну або часткову компенсацію відсотків, сплачуваних виконавцями 

проектів технологічних парків комерційним банкам та іншим фінансово-

кредитним установам за кредитування проектів технологічних парків.  

Для реалізації проектів технологічним паркам, їх учасникам та 

спільним підприємствам, що виконують проекти технологічних парків, 

державою надаються цільові субсидії у вигляді: сум ввізного мита, що 

нараховуються згідно з митним законодавством України, при ввезенні в 

Україну для реалізації проектів технологічних парків нового устаткування, 

обладнання та комплектуючих, а також матеріалів, які не виробляються в 

Україні [160]. 

Суми ввізного мита не перераховують до бюджету, а зараховують на 

спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств. 

При цьому на спеціальні рахунки учасників технологічних парків та 

спільних підприємств, які є виконавцями проектів технологічних парків, 

зараховуються 50 відсотків сум ввізного мита, а решта 50 відсотків сум ввізного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14
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мита зараховуються на спеціальний рахунок керівного органу відповідного 

технологічного парку [160]. 

У Податковий кодекс положення щодо підтримки інноваційної діяльності 

не були включені.  

Таким чином, моніторинг діяльності технологічних парків свідчить, що за 

період 2005–2010 рр. вони отримали податкових пільг на суму 124,1 млн. грн., а 

перерахували до державного бюджету – 769,7 млн. грн. Відповідні показники їх 

діяльності після прийняття Податкового кодексу складають – 0 грн. та 

2,7 млн. грн. Аналогічні показники щодо діяльності інноваційних 

проектів [149]. 

За кордоном активно запроваджують різні фіскальні інструменти 

стимулювання інноваційної діяльності. Зокрема, 26 із 34 країн – членів 

Організації Економічного Співробітництва і Розвитку (далі ОЕСР) пропонують 

фіскальну підтримку інноваційним підприємствам. Серед країн, що не входять 

до організації, таку практику активно застосовують Бразилія, Китай, Індія, 

Російська Федерація, Сінгапур, Південно-Африканська Республіка та інші. 

Завдяки застосуванню податкових пільг держава зменшує витрати 

підприємства на інвестиції в інновації. При цьому, якщо ще в 90-х роках 

минулого століття державна допомога часто зводилася лише до звільнення від 

оподаткування таких інвестицій, то нині, в міру посилення тенденції до 

розширення фіскальної підтримки інноваційної діяльності, держава вже 

фактично субсидує інноваційні проекти. В деяких країнах інвестор за рахунок 

податкових пільг може компенсувати 20–25% витрат на інновації, в Іспанії – до 

35%, у Франції – навіть до 42,5% [94]. 

Основні пільги в Україні у сфері науково-технічної та інноваційної 

діяльності передбачені законами України ,,Про плату за землю” (звільняються 

від сплати податку вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ 

і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-

технічних училищ ст.12, також звільнені від сплати податку підприємства у 

сфері літакобудування та космічної промисловості), ,,Про податок на додану 
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вартість” (звільнено від сплати податку при оплаті вартості фундаментальних 

досліджень на НДДКР особу, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунку 

Державного казначейства України ст. 5), ,,Про оподаткування прибутку 

підприємств” (визначено пільги у сфері літакобудування), ,,Про спеціальний 

режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” [89]. 

Попри те, що Україна має розгалужену систему податкових пільг, їх 

ефективність залишається сумнівною. Однією з головних причин цього є 

галузевий підхід при їх розподілі. Він провокує в Україні своєрідний 

кумулятивний ефект, коли збільшення переліку галузей, що отримують 

податкові пільги, посилює бажання інших пролобіювати й собі податкові 

преференції. Якщо на початку розробки Податкового кодексу пільги 

планувалося надати лише альтернативній енергетиці, авіабудуванню та 

підприємствам, що займаються видобутком метану з вугільних родовищ, то на 

завершальній стадії перелік таких галузей значно розширили, включивши до 

нього зокрема суднобудування, аграрне машинобудування, легку 

промисловість, готельний бізнес [94]. 

В умовах пошуку реальних антикризових заходів, як зазначає 

Н. Шуліченко [204, с. 102], чинний фінансовий механізм стимулювання 

інноваційної діяльності не є достатньо дієвим, рівень конкуренції, який 

формується залежно від рівня інтеграції країни у світове економічне 

співтовариство, не забезпечує створення конкурентного середовища, як і 

антимонопольна діяльність держави. В сучасних умовах бюджетні 

фінансові ресурси в Україні є обмежені і не дають змоги повною мірою 

забезпечити структурні зміни в галузях економіки. Держава, розширяючи 

повноваження регіонів, деякою мірою знімає з себе функції забезпечення 

інвестиціями та передає їх суб‟єктам господарювання. Зазначене сприяє 

підвищенню ролі регіональних органів влади у створенні інноваційної 

інфраструктури. Слід зазначити, що існує значна диференціація у 

фінансуванні інноваційної діяльності в регіонах України.  
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Вітчизняний професор О. Галушко сучасними недоліками фінансового 

механізму стимулювання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств у 

своїх дослідженнях вважає: – недоліки у фінансовому механізмі протидії 

створенню та функціонуванню монополії, що не забезпечує створення 

ефективного конкурентного середовища, а отже, і не стимулює підприємства 

обирати інноваційний шлях розвитку; – формування цінової політики в 

умовах певної замкнутості ринку товарів та послуг, що знижує рівень 

конкуренції і також не стимулює вітчизняні підприємства до розроблення та 

впровадження новітніх технологій; – недостатня розвиненість фінансового 

ринку України та порівняно високий рівень інфляції, що призводить до 

високої ціни на кредитні ресурси; – недоліки менеджменту підприємств та 

бажання розподіляти прибуток переважно у напрямку споживання, а не 

накопичення капіталу з метою його реінвестування, що є недалекоглядною 

політикою та призводить до зниження фінансової стійкості підприємства, 

підвищення ризику банкрутства при зростанні рівня конкуренції; – недоліки 

податкової політики, які не дають змоги підприємству швидко та ефективно 

сформувати фінансовий потенціал інноваційного розвитку, прискорити 

окупність капітальних вкладень [29, с. 253]. 

З 2000 року декілька країн-членів Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), таких як Франція, Японія, Нідерланди і 

Великобританія, здебільшого опиралися на податкові стимули для науково-

дослідної роботи як на механізм підтримки бізнесу, що діяв у сфері науково-

дослідних розробок, іноді замінюючи прямі методи фінансового 

стимулювання такої діяльності. Однак, цей тренд не був постійним. Відносна 

необхідність податкових стимулів зменшилась під час кризи в багатьох 

економіках, що вплинуло на природу попиту на податкові пільги та їх 

залежності від прибутковості. З цієї причини деякі уряди вважали кращим 

пряме фінансування для пом‟якшення впливу кризи 2008–2009 років на 

інноваційну активність. Статистичні дані наглядно підтверджують загальне 

скорочення податкового стимулювання інноваційної діяльності переважної 
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більшості 28 країн-членів ОЕСР. Так, Італія у період 2006–2013 рр. суттєво 

зменшила рівень податкових стимулів, в той час як Мексика, Нова Зеландія 

скасували їх взагалі. Фінляндія ввела схеми податкового стимулювання у 

2013–2014 рр., Швеція – у 2014 р. [225]. 

Податкові пільги у європейських країнах мають чітку стимулюючу 

спрямованість. Тобто, підприємства отримують пільги, якщо вони 

зобов‟язалися довести конкретний інвестиційний проект до кінця. І важливо, 

що найбільшу допомогу вони отримають тоді, коли весь цикл господарської 

діяльності (від НДДКР до виведення товару на ринок) здійснюватиметься в 

межах юрисдикції однієї країни. Українська ж система податкових пільг 

здебільшого спрямована на підвищення ліквідності підприємств, розширення 

поточної господарської діяльності, однак не сприяє здійсненню НДДКР та 

впровадженню нових технологій. Тобто фіскальна підтримка національної 

економіки має сприяти модернізації виробництва та стимулювати підприємства 

здійснювати свою діяльність на території України [142, с. 150]. 

Як зазначає професор Л. Федулова, вирішення основних питань щодо 

фінансування інновацій можливе в таких напрямах. Перш за все, Уряд як 

суб'єкт фінансування наукових досліджень повинен створювати умови для 

зростання конкуренції всередині науково-дослідної сфери з допомогою 

фінансових інструментів, зокрема пайового субсидування на конкурсній 

основі, для того, щоб змістити акцент на кінцевих споживачів шляхом 

залучення їх до процесу та наділення більшими повноваженнями. Крім того, 

необхідно вжити заходів для того, щоб державне фінансування НДДКР краще 

відповідало потребам виробничого сектору й суспільства загалом.  

Потрібно створити адекватні стимули та забезпечити підтримку діяльності 

з комерціалізації. З позицій Міністерства фінансів повинні бути чітко 

зафіксовані умови: при наданні податкових пільг, котрі стимулюють інновації, 

треба оцінювати їх ефективність. Адже багато пільг не діють не тому, шо не 

затребувані бізнесом, а через неефективне адміністрування [194, с. 25]. 
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На сьогоднішній день недостатньо емпіричних даних про роль 

венчурного капіталу в розвитку інновацій в Україні. Незважаючи на те, що 

венчурне інвестування інноваційної діяльності широко розповсюджене за 

кордоном (США, Китай), дана проблема є досить новою для нашої держави і в 

силу цього слабо вивченою сферою економічної науки [142, с. 147]. 

Вітчизняні венчурні ІСІ, в класичному розумінні цього слова, далекі від 

таких, оскільки виступають переважно механізмом оптимізації оподаткування. 

Одна з основних причин реєстрації за кордоном значної кількості фондів 

прямих і венчурних інвестицій – наявність вже готової та добре відпрацьованої 

юридичної конструкції, типу LP. Інша причина полягає в уникненні подвійного 

оподаткування доходів від діяльності венчурного фонду. Разом з тим, 

наприклад, законодавство Франції, Великобританії та інших країн досить 

сприятливе для створення власних венчурних компаній [45, с. 52]. В Україні 

відсутня достатньо ефективна правова база функціонування венчурного 

капіталу як ринкового інституту [142, с. 147]. 

Таким чином, інноваційна політика складається з таких складових: 

технічної, продуктивної та технологічної, ринкової, інформаційної, 

інвестиційної, правової та організаційної. Всі складові інноваційної політики 

знаходяться в тісному взаємозв'язку, кожна з них зумовлює наявність іншої і 

доповнює її. Як і у всякій іншій сфері, успіх інноваційної діяльності значною 

мірою залежить від стану менеджменту, ефективної організації робіт, причому 

якщо ця діяльність матиме належне правове забезпечення. 

Правова складова включає наявність законодавчої бази по всіх напрямах 

інноваційної діяльності, яка регулюється і контролюється державою. В першу 

чергу це відноситься до системи оподаткування доходів від виробництва і збуту 

інноваційної продукції в Україні і за її межами. Дуже важливе значення має 

правова охорона і правовий захист об'єктів інтелектуальної власності, які 

неминуче виникають в процесі інноваційної діяльності. Юридичної підтримки 

потребують і дії держави щодо матеріального стимулювання окремих напрямів 

інноваційної діяльності і її результатів [117, с. 45]. 
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Отже, правова складова передбачає законодавче забезпечення інноваційної 

діяльності в галузі організації, фінансування, використання і правової охорони 

результатів інноваційної діяльності [135, с. 112]. 

У високорозвинених країнах до 90 відсотків приросту внутрішнього 

валового продукту забезпечується за рахунок впровадження нових технологій. 

Вирішальне значення у цих процесах відіграє ефективна державна 

політика [195, с. 13]. В Україні державна політика у сфері інноваційної 

діяльності, порівняно з розвиненими країнами, поки що лише формується. На 

відміну від більшості країн світу, законодавством України не передбачено 

стимулювання залучення в інноваційну та науково-технічну сфери 

позабюджетних коштів, не стимулюються інвестиції в інноваційну сферу з 

боку банків та інших інвесторів, а  також витрати промисловості на наукові 

дослідження і розробки.  

Однією із причин недостатньо ефективної державної політики у сфері 

інноваційної діяльності в Україні є відсутність комплексного законодавчого 

регулювання цієї сфери: аналіз правового забезпечення фінансування 

інноваційної діяльності свідчить про те, що норми, які містяться у 

спеціальному законодавстві про інноваційну діяльність, є неузгодженими з 

положеннями фінансового законодавства. Доцільним є внесення 

відповідних змін у бюджетне, податкове законодавство, які б відповідали 

положенням спеціального інноваційного законодавства, інакше і надалі 

будуть мати місце різні суперечності та колізії між нормами фінансового та 

інноваційного законодавства. 

Крім того, недоліком є те, що в нашій державі процес формування 

організаційної компоненти інтелектуалізації економіки ще не завершений. 

Йдеться про сукупність державних установ та організацій, громадських 

об'єднань, приватних підприємств, діяльність яких спрямована на виконання 

завдань, які є сформовані у стратегії інноваційного розвитку. На інноваційний 

розвиток в Україні  спрямована  діяльність регіональних (Донецький, Західний, 

Південний, Північно-Східний, Придніпровський) наукових центрів 
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Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, а 

також Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації, що 

забезпечує реалізацію державної політики у науковій, науково-технічній, 

інноваційній сферах, проте жодна з цих структур не є відповідальною за 

інноваційну політику як єдиний представник уряду [28, с. 112]. 

 Проте, некоректно зводити причини недостатнього розвитку 

інноваційних інститутів лише до недосконалості нормативно-правової сфери. 

Суттєвим фактором слабкого розвитку інноваційних інститутів є недостатньо 

розвинене ринкове середовище (слабка фінансова система, обмеженість 

мобільних ресурсів та ін.). Варто зазначити, що без розвиненого фондового та 

страхового ринку, належної банківської системи венчурний бізнес є 

неможливий. Венчурне фінансування забезпечує інноваційний розвиток,  стає  

основним макроекономічним інструментом,  що стимулює науково-технічний 

прогрес, так як часто є генератором нових ідей, а також сприяє економічному 

зростанню провідних країн світу. Оскільки, венчурне фінансування – це 

фінансування високоризикованих фірм, діяльність яких спрямована на 

інновації, то важливим фактором функціонування інноваційних підприємств є 

належна інноваційна інфраструктура, яка забезпечує формування 

конкурентного середовища та визначає темпи зростання економіки.  Однак, на 

сьогоднішній день спостерігається її функціональна неповнота, що зумовлює 

потребу створення відповідних умов для розвитку ринкових інституцій [50]. 

Також варто зазначити, що збільшення кількості законодавчих та 

нормативно-правових актів, численні зміни та доповненнями до них не 

компенсують відсутність єдиних цілей державної науково-технологічної та 

інноваційної політики, сформованого системного підходу та науково 

обґрунтованих концептуальних засад. Як світовий, так і вітчизняний досвід 

свідчить: чим частіше змінюються правові норми, тим гірше вони виконуються. 

На місцевому та загальнодержавному рівнях відбулося нарощення 

кількості інноваційного законодавства, тобто останніми роками 

спостерігаються суттєві позитивні зміни, як показує аналіз чинних 
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нормативно-правових актів та практика їх застосування. Отже, 

удосконалення інституційно-правового забезпечення необхідне для переходу 

економіки країни на інноваційний шлях розвитку. В Україні законодавчу 

базу для здійснення наукової та інноваційної діяльності складають норми 

про інноваційну діяльність, що містяться в нормативно-правових актах 

різних галузей вітчизняного законодавства. Хоча й правова база має ознаки 

постійного вдосконалення, проте її вплив на інноваційні процеси не є 

вагомим та суттєвим. 

Згідно із зобов‟язаннями перед світовою громадськістю та у рамках 

міжнародних відносин український законодавець створив певні передумови для 

діяльності іноземних інвесторів. Проте, при відсутності політичної і 

макроекономічної стабільності в країні, більшість попередніх загальних 

декларацій заохочення і залучення іноземних інвестицій залишаються в значній 

мірі неефективними. Частково завдяки суперечностям у сукупності правових 

норм, що регулюють інвестиційну та комерційну діяльність в Україні, а також 

через постійні проблеми із випадками корупції, іноземні інвестори визнають, 

що вирішувати спори в українських судах важко, тому вони часто шукають 

можливості вирішення конфліктів за межами України. Однак 12 лютого 2015 

року в рамках судової реформи був прийнятий Закон ,,Про забезпечення права 

на справедливий судовий розгляд”. 28 березня 2015 р. повноваження 

Верховного Суду були розширені і нові правила в даний час застосовуються до 

відбору і дисциплінування суддів. 

Таким чином, нормативно-правова база інвестиційно-інноваційної 

діяльності в Україні не повністю відповідає засадам економіки, що ґрунтується 

на знаннях, оскільки є доволі суперечливою та має фрагментарний характер. 

Крім того, практика призупинення окремих статтей чинних законів посилює 

недосконалість правової бази щодо фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності. Отже, необхідно завершити формування єдиного законодавчого 

поля інноваційної діяльності, узгодити норми законодавства, аби вони не 

суперечили одні одним [135, с. 112]. Це сприятиме формуванню належного 
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рівня організації фінансового забезпення інноваційного розвитку на всіх рівнях 

управління економікою, його оцінки та пошуку можливостей підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів, що в умовах відкритої 

економіки є особливо необхідним.  

 

Висновки до розділу 1 

 

У процесі дослідження теоретичних основ фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку економіки України одержано наступні висновки: 

1. Інновація є наслідком складного процесу залучення та взаємодії таких 

видів людської діяльності як фундаментальні дослідження, науково-дослідні 

розробки, виробництво, маркетинг і, зрештою, комерціалізація, що в свою чергу 

завжди супроводжується залученням та використанням фінансових ресурсів 

різних об‟ємів в залежності від складності, масштабу та сфери застосування 

винаходу. Науковці-економісти давно встановили парадигму, що у вільному 

конкурентному ринковому середовищі фінансувати інновації непросто. 

2. З метою визначення термінів для подальшого дослідження фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку держави конкретизовано поняття  

,,інноваційний розвиток”, ,,фінансове забезпечення інноваційного розвитку”, 

,,система фінансового забезпечення інноваційного розвитку”, ,,фінансовий 

потенціал інноваційного розвитку”. На основі поєднання сутнісних 

характеристик економічного та інноваційного розвитку (як процесу, системи, 

механізму) та на основі аналізу публікацій науковців, а також на підставі 

власних досліджень виділено два основних блоки факторів, що впливають на 

інноваційний розвиток економіки України – екзогенні (зовнішні) та ендогенні 

(внутрішні) по відношенню до економічної системи.  

3. Виявлено, що в наукових працях при визначенні поняття інноваційної 

діяльності звертається увага на взаємозв‟язок інноваційної, наукової та 

науково-технічної діяльності та на здійснення науково-технічних досліджень та 

розробок. Особливість інноваційної діяльності полягає в тому, що вона є 

діяльністю підвищеного ризику порівняно зі звичайним підприємництвом (що 



89 

 

також здійснюється на власний ризик). Цей підвищений ризик зумовлений 

творчим характером науково-технічної роботи та новизною, а також 

можливістю одержання як позитивного, так і негативного результату. 

4. За результатами дослідження теоретичних основ системи фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку можна стверджувати, що детальний та 

комплексний огляд системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки потребує подальших досліджень.  

5. Проаналізовано теоретичні напрацювання вітчизняних та іноземних 

науковців-економістів із проблематики взаємозв‟язку фінансів та інтенсивності 

інноваційної діяльності, які стверджують, що інвестиції в інновації призводять до 

економічного розвитку та зростання. Саме тому державами встановлюється на 

законодавчому рівні обсяги фінансування інноваційної діяльності. В загальній сумі 

державних витрат частка витрат на інноваційні розробки становить 6 - 7 % у США, 

4 - 5 % у Німеччині, Франції, Італії, Великобританії, 3 - 3,5 % у Японії. В Україні, 

згідно закону України ,,Про науково-технічну діяльність” – 1,7%. 

6. У контексті поставлених завдань та тематики даного дослідження ми 

розуміємо фінансове забезпечення як процес покриття виробничих, 

інноваційних та інших витрат суб‟єктів економіки за рахунок централізованих і 

децентралізованих фінансових ресурсів. У дисертаційному дослідженні 

фінансове забезпечення інноваційного розвитку представлено як процес 

покриття інноваційних витрат за рахунок централізованих та децентралізованих  

фінансових ресурсів, необхідних для економічного зростання та побудови 

інноваційного суспільства. Щодо системи фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку, то вона представлена як ,,сукупність економічних 

відносин нормативно-правового та договірного характеру, на основі яких 

формуються і використовуються централізовані і децентралізовані фінансові 

ресурси, що мають інноваційне призначення”. 

7. Особливістю національного інноваційного законодавства є те, що окремі 

аспекти щодо фінансового забезпечення інноваційної діяльності регулюються 

нормами фінансового, податкового, господарського, цивільного, банківського, 
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митного законодавства. Постійних змін зазнає нормативно-правова база 

інноваційної діяльності, так як  одні нормативно-правові акти приймаються, інші 

відміняються. Таким чином, вітчизняне законодавство у сфері регулювання 

інноваційної діяльності є нестабільним. Незважаючи на зусилля уряду по 

зміцненню правових положень і поліпшення їх виконання, порушення прав на 

інтелектуальну власність залишаються частими в Україні. Окрім того, іноземні 

інвестори зазнають значних труднощів при захисті своїх інтересів в судах 

України. За результатами аналізу законодавства було виявлено, що в Україні 

незначне податкове стимулювання інноваційних підприємств на основі пільг та 

податкових преференцій, оскільки ст. 21, 22 Закону України ,,Про інноваційну 

діяльність” вилучено.  

8. З‟ясовано, що інституційно-правове забезпечення інноваційної 

діяльності в Україні знаходиться у стані значних організаційних та нормативно-

правових змін. Зміст чинного законодавства України в інноваційній сфері та 

практика його застосування показують, що за останні роки сталися певні 

позитивні зміни, спостерігається збільшення масиву правових норм та 

управлінських рішень на загальнодержавному і місцевому рівнях. Проте, для 

переходу економіки країни на інноваційний європейський шлях розвитку 

необхідно прямувати по шляху демократизації управління сферою інновацій.  

Основні положення розділу викладено у працях  [2, 69, 120, 123, 124, 126, 

131, 134–136, 138]. 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Структурно-функціональний аналіз системи фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності в Україні 

 

Важливою складовою фінансової системи країни є фінансове забезпечення 

інновацій. Фінансування інноваційної сфери в Україні є нерівномірним, 

стикається з великою кількістю перешкод, що зумовлює необхідність формування 

комплексної системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності. 

Вивчення та огляд літератури наводить на висновок, що детальний та 

комплексний аналіз системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки належним чином не проведений і потребує подальшого 

дослідження. Взаємозв‟язок фінансів та інновацій повинно вивчатись у 

динамічному контексті, який в змозі мати справу з неоднорідністю, високим 

ступенем ризику, а також економічними процесами нестабільності [223, с. 169].  

Використовують різні визначення поняття ,,система” в системному аналізі. 

Зокрема, за В. Сагатовським [167, с. 59], система – це скінченна множина 

функціональних елементів й відношень між ними, виокремлена з середовища 

відповідно до певної мети в межах визначеного часового інтервалу. Згідно з Ю. 

Черняком [201, с. 67], система – це відображення у свідомості суб'єкта 

(дослідника, спостерігача) властивостей об'єктів та їх відношень у вирішенні 

завдання дослідження, пізнання. Залежно від цілей дослідження та галузі знань 

використовується також велика кількість інших визначень поняття ,,система”. У 

даному дослідженні з метою конкретизації понять та усунення контекстних 

неточностей ми розуміємо систему фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності як сукупність взаємопов'язаних елементів, що утворюють єдине ціле, 

взаємодіють із середовищем інноваційної діяльності і між собою задля 

досягнення цілей інноваційного розвитку. 
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Процес фінансового забезпечення науково-дослідних розробок, що 

результується в інноваційній продукції, її комерціалізація в Україні тісно 

пов'язані із структурними змінами у сформованій за радянські часи державно-

адміністративній, специфічно організованій економічній системі. Перехід на 

ринковий тип економічних відносин протягом останнього десятиріччя 

минулого століття та проблеми, які внаслідок цього виникли перед молодою 

незалежною державою, спровокували скорочення обсягів фінансування 

досліджень та розробок. Наукова система України початково була занадто 

зорієнтована на держбюджетну фінансову підтримку. Це спричинило зниження 

конкурентного рівня інноваційної продукції і, безумовно, вплинуло на рівень 

конкурентоздатності українських підприємств. 

Очевидно, що для забезпечення виконання цілей економічного розвитку 

країни на базі інновацій необхідні масштабні фінансові вливання. З огляду на 

потреби ринку інновацій, невизначеність в загальній макроекономічній 

ситуації, а також значні соціальні видатки бюджетів усіх рівнів, необхідно 

розглянути систему фінансування інноваційної діяльності. 

Фінансування інноваційної діяльності в Україні представляє собою 

складне переплетіння форм та джерел фінансування. Концепція фінансового 

механізму, що пропонується низкою авторів, характеризується, по-перше, 

цільовою орієнтацією на збіг прямого держбюджетного фінансування 

інноваційних програм та проектів з фінансовою підтримкою окремих наукових 

організацій, по-друге, різноманітністю джерел фінансування, коли поряд з 

бюджетними асигнуваннями використовуються позабюджетні джерела, у тому 

числі кошти фінансово-промислових груп, комерційних банків, об‟єднань, 

організацій та інших господарських суб‟єктів. Особливого значення в межах 

такого фінансування набуває посилення ролі державного замовлення, як одного 

з головних інструментів державної інноваційної політики в умовах 

нестабільності економічної та політичної ситуації в країні [33, с. 159]. 

Можна виділити окремі групи суб‟єктів інноваційної діяльності в системі 

фінансування науково-дослідних розробок та інновацій в Україні [139, с. 248]: 
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1) Науково-дослідні установи, що представлені академічним (установи і 

організації академій наук), вузівським (науково-дослідні сектори і кафедри 

вищих навчальних закладів), галузевим (науково-дослідні установи і організації 

міністерств і відомств певної галузі), заводським (наукові і дослідно-

конструкторські підрозділи об`єднань і підприємств) та приватним секторами 

організаційного забезпечення наукової та інноваційної діяльності. А також 

сюди можна віднести інвестиції в розвиток інноваційної інфраструктури, яка, 

зрештою, формується за умови взаємодії і співпраці означених вище елементів 

секторів наукового потенціалу; 

2) Державні інститути і фонди національного, регіонального та 

муніципального значення, державні інноваційні фінансово-кредитні установи, 

що через бюджети даних рівнів направляють фінансові ресурси суб'єктам 

науково-дослідної діяльності для вирішення завдань інноваційного розвитку, 

створюють умови для взаємодії між елементами системи фінансування. Сюди 

відноситься Національний фонд досліджень України, Державна інноваційна 

фінансово-кредитна установа, Український фонд підтримки підприємництва 

(державна неприбуткова організація, яка за державні кошти впроваджує заходи 

та програми, спрямовані на забезпечення можливості отримати консультаційну, 

освітню, гарантійну (зокрема, пільгову фінансово-кредитну) підтримку для 

суб‟єктів малого і середнього бізнесу. Державна підтримка інноваційного 

розвитку здійснюється у вигляді фінансування інноваційних проектів, які 

відповідають встановленим вимогам та пройшли конкурсний відбір, за рахунок 

коштів Стабілізаційного фонду з використанням інструменту кредитування 

(зворотне бюджетне фінансування) або на безповоротній основі (фінансування 

проектів, здешевлення кредитів тощо) [86, с. 224]; 

3) Недержавні агенти, що фінансують інноваційні проекти і розробки. В 

даному випадку це корпорації, інвестиційні, венчурні фонди (Інститути 

Спільного Інвестування), страхові компанії, некомерційні організації, 

кредитні установи, що надають в тому числі лізингові послуги, фізичні 

особи. Зокрема, Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу є добровільною 
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недержавною некомерційною організацією, що об'єднує усі компанії з 

управління активами в Україні. На сьогодні це єдина в Україні 

саморегульована недержавна організація, якій держава делегувала частку 

своїх повноважень, визначивши їх в Законі України ,,Про інститути 

спільного інвестування” та Положенні про об„єднання професійних 

учасників фондового ринку, затвердженому рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 р. № 1925 [189]. Венчурні 

фонди за порядком здійснення своєї діяльності відносяться до інститутів 

спільного інвестування (далі ІСІ) закритого типу, тому беруть на себе 

зобов'язання викупати емітовані ними цінні папери лише при ліквідації чи 

реорганізації. Згідно зі статтею 7 Закону України ,,Про інститути спільного 

інвестування” венчурним фондом є недиверсифікований інститут спільного 

інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне (закрите, 

тобто шляхом пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб) 

розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування серед 

юридичних та фізичних осіб [155].  

Фінансування інвестиційної діяльності здійснюється багатьма 

міжнародними інституціями. Україна є членом 79 міжнародних організацій, 13 

з яких мають функції фінансування розвитку економік [100]. Крім того є й інші 

міжнародні фінансові інституції, до функцій яких належить підтримка 

інноваційно-інвестиційної діяльності регіональних економік. За допомогою 

міжнародних фінансових установ в Україні реалізується 30 проектів розвитку 

спільно зі Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, 

Європейським інвестиційним банком. 

До міжнародних організацій та програм, що фінансують інновації в 

Україні, відносяться [93]: 

 Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) є фінансовою 

установою і найбільшим інвестором в Україні, що вкладає на комерційній 

основі близько 1 млрд євро в економіку України щороку;  
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 USAID (United States Agency for International Development) – Агентство 

США з міжнародного розвитку, незалежне агентство федерального уряду 

США, діяльність якого полягає у фінансуванні економічного розвитку країн; 

 Світовий Банк – довгострокове фінансування для малих та середніх 

підприємств, орієнтованих на експорт; 

 Німецько-Український фонд – реалізує програму кредитування малих 

та середніх підприємств України за пріоритетними галузевими напрямами; 

 Виконавче Агентство з Інновацій та Мереж; 

 Горизонт 2020 – найбільша програма досліджень та інновацій в ЄС, 

бюджет якої складає майже 80 мільярдів євро протягом 7 років (2014–2020). 

Компанія або стартап може отримати грант до 2,5 млн. євро. У 2015 і 2016 

роках від України подавало заявку на фінансування інноваційних проектів в 

середньому п‟ять компаній за квартал. В першому та другому кварталі 2017 р. 

заявку на участь в програмі подавало в середньому двадцять п‟ять компаній, а в 

третьому – сорок; 

 Конкурентоспроможність малих і середніх підприємств (COSME) – 

програма ЄС, що діє в сфері підвищення конкурентоспроможності малих та 

середніх підприємств, що триватиме з 2014 до 2020 року, бюджет – 2,3 

мільярда євро.  

Систему фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні 

представлено на рисунку 2.1. 

Варто відзначити, що венчурний капітал не є базовим чи достатнім для 

стимулювання високотехнологічного розвитку. Скоріше навпаки, можна 

стверджувати, що розвинута прогресивна інноваційна інфраструктура 

притягує венчурний капітал. Фактично доказом цього є постійний стабільний 

потік венчурних коштів у розвинуту сітку підприємств інноваційного 

спрямування – Силіконову долину (США) [223, с. 169]. 

 

http://nv.ua/ukr/techno/innovations/rozumni-zhaljuzi-ta-avtonomni-budinki-jak-ukrajinski-pidprijemtsi-zminjujut-svitovu-industriju-2089496.html
http://nv.ua/ukr/techno/innovations/rozumni-zhaljuzi-ta-avtonomni-budinki-jak-ukrajinski-pidprijemtsi-zminjujut-svitovu-industriju-2089496.html
http://nv.ua/ukr/techno/innovations/rozumni-zhaljuzi-ta-avtonomni-budinki-jak-ukrajinski-pidprijemtsi-zminjujut-svitovu-industriju-2089496.html
http://www.smedevelopment.info/searchfinance/1/#2
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За ознакою походження джерела фінансування інноваційної діяльності 

можна розділити на внутрішні та зовнішні (рис. 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємства 
  Джерело: побудовано  автором. 
 

Інноваційні проекти можна віднести до слабоструктурованих і високо 

ризикових процесів, які характеризуються наявністю безлічі кількісних і 

якісних параметрів, взаємозв'язок між якими носить невизначений характер. До 

прикладу, фінансова інформація на ранніх етапах про капітальні вкладення в 

будівництво є набагато надійнішою, аніж інформація про будь-який, навіть 

найпростіший, інноваційний проект. Таким чином, інвестиції в інновації в 

порівнянні з іншими видами інвестицій характеризуються високим ступенем 

асиметричності інформації між сторонами, які беруть участь в інноваційній 

діяльності. 

Джерела фінансування інноваційної діяльності 

підприємства 

Внутрішні Зовнішні 

 

- власні фінансові 

кошти підприємства; 
 

- мобілізація 

внутрішніх активів; 

- нерозподілений 

прибуток; 

- емісія акцій;   

- виручка від 

реалізації окремих 

видів майна; 

- амортизаційні 

відрахування та ін. 

 

- кошти бюджетів; 

- кошти 

позабюджетних 

фондів; 

- комерційні та інші 

кредити; 

- іноземні інвестиції; 

- венчурний капітал; 

- пайові внески 

іноземних інвесторів; 

- доброчинні внески 

сторонніх осіб 

(спонсорів); 

- гранти та ін. 
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Зовнішні джерела фінансування мають вирішальне значення для 

інноваційної активності суб‟єктів господарювання, оскільки підприємства, як 

правило, відчувають нестачу у внутрішніх джерелах (наприклад, 

нерозподілений прибуток часто не може покрити всі витрати на інноваційну 

активність) для фінансування своїх інноваційних проектів. В значній мірі 

обсяг зовнішнього інвестування, зокрема іноземних інвестицій, у інноваційні 

проекти залежить від того, наскільки прозоро і ефективно працює 

фінансовий ринок. 

Позитивний вплив на економічне зростання має залучення іноземних 

інвестицій і є одним із найважливіших факторів, що сприяє доцільності 

залучення венчурного капіталу, який приносить із собою вихід на міжнародні 

ринки, застосування новітніх технологій та досвід світового менеджменту. Крім 

того, відіграє суттєву роль в проведенні диверсифікації та  реструктуризації 

підприємств, а також створенні нових інноваційно активних суб‟єктів 

господарювання [139, с. 248].  

Як відомо, фінансування інноваційної діяльності державою можливе у 

двох формах, а саме: через непряме (надання податкових пільг) та пряме 

фінансування на безповоротній та поворотній основі. Варто зазначити, що 

застосування останніх двох джерел фінансування інновацій в 

загальнодержавних масштабах є неможливим, оскільки це пов‟язано із значним 

відтоком коштів з державного чи місцевого бюджетів, особливо при значному 

дефіциті бюджетів, що має місце в Україні.  

Форми державного фінансування інноваційної діяльності наведено на 

рисунку 2.3.  

Різні механізми регіональних та національних інноваційних програм 

використовуються під час прямого інвестування. Загальновизнано, що з боку 

держави такого роду підтримка доцільна у тих випадках, коли виявлятимуть 

інтерес високорозвинуті країни до результатів тих перспективних проектів, що 

здійснюються.  
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Рис. 2.3. Форми державного фінансування інноваційної діяльності 
       Джерело: побудовано автором. 

Державна допомога сприятиме скороченню часу від створення зразків 

інноваційної продукції до початку її реалізації, а також в загальному 

прискоренню процесу розробки інноваційних ідей [30, c. 121]. Прямі субсидії 

часто направляються урядом у певну галузь, яка розглядається як стратегічна 

для держави (наприклад оборонний, промисловий сектор), або ж з метою 

підтримки чи інтенсифікації розвитку певної галузі. Прямі субсидії найкраще 

підходять для заохочення інноваційних проектів чи програм з високим 

ступенем ризику і для задоволення конкретних політичних цілей, і, як правило, 

виділяються фірмам на конкурсній основі. Це гарантує, що ресурси з 

державного бюджету направляються в інноваційні проекти і програми, що 

відповідають пріоритетним напрямкам фундаментальних і прикладних 

досліджень, визначених законодавчо. 

Пряме, чи інакше адресне, фінансування НДДКР перш за все доцільне тоді, 

коли стоїть питання збереження висококваліфікованих науково-дослідницьких 

колективів, а також наявної, дорогої  та сучасної і матеріально-технічної 

бази [85, с. 78] підприємств із великим досвідом роботи у певній сфері 
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(наприклад промислових підприємств). Державне фінансування переважно 

розглядають як інструмент впливу на ефективність інноваційного процесу. 

Однак, недостатнє державне фінансування – це лише один аспект проблеми, 

оскільки важливим є не стільки обсяг коштів, а й те, кому, як, на підставі яких 

механізмів ці кошти надаються [85, с. 75]. 

 Проте, пряме фінансування промислових НДДКР, яке здійснюється згідно 

законодавства, що визначає пріоритетні напрями вкладання державних коштів, 

не передбачає державне інвестування тих напрямків, які є доволі 

перспективними, але не попадають у список пріоритетів, визначених 

законодавцем. Також, на нашу думку, державне фінансування може витіснити 

приватні інвестиції в НДДКР та спотворити конкуренцію на ринку інвестицій в 

інновації. Іноді в порівнянні з податковими стимулами субсидіям в НДДКР 

надається перевага через їхню більшу прозорість, однак, така підтримка може 

бути малоефективною і від неї може бути надзвичайно важко відмовитися. 

Непряме фінансування інноваційної діяльності представлене податковою 

системою. Узагальнено можна сказати, що країни, створивши ефективну 

податкову основу, що стосується інновацій (податковий режим щодо науково-

дослідних і дослідно-конструкторських розробок, податкові канікули, 

загальний рівень низького оподаткування тощо), домоглися значних успіхів у 

стимулюванні інноваційної діяльності. Крім того, завдяки усуненню подвійного 

оподаткування відбулось залучення інвесторів.  

До способів непрямого фінансування відносяться різного роду пільги, 

зокрема інвестиційний податковий кредит, дослідницький податковий кредит, 

інвестиційна податкова знижка, які отримають потенційні інвестори, вклавши 

свої ресурси у фінансування НДДКР. До числа таких пільг можна 

віднести [85, с. 81]: 

- звільнення від оподаткування окремих категорій платників; 

- вилучення з об‟єкта оподаткування окремих його складових; 

- встановлення неоподатковуваного мінімуму об‟єкта податку; 

- зниження податкових ставок для окремих категорій платників; 
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- відстрочення стягнення податку та інші види пільг. 

А також як вид інвестиційного стимулювання інноваційної діяльності 

діють митні пільги, зокрема, при ввезенні на територію України впродовж 

терміну дії свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту 

звільняються від сплати ввізного мита сировина, матеріали, устаткування, 

комплектуючі, необхідні для використання технологічними парками, їх 

учасниками, спільними і дочірніми підприємствами. 

На відміну від прямого фінансування бізнесом НДДКР, механізм 

оподаткування, як правило, не дозволяє урядам мати справу з НДДКР в області 

високої соціальної віддачі (наприклад, техногенні родовища зі значними 

побічними ефектами або в області фундаментальних досліджень). Так як 

податкові пільги приймаються у відношенні до доходів, вони більш імовірно 

можуть бути на користь дослідних проектів, які генерують більше прибутку у 

короткострокових, а не довгострокових дослідницьких проектах та інвестиціях 

в дослідну інфраструктуру. Крім того,  слабші побічні вигоди для інших фірм і 

галузей можна очікувати від податкових пільг у порівнянні з НДДКР, які 

безпосередньо фінансуються урядами. 

Поєднання прямих фінансових і податкових стимулів для підприємств на 

НДДКР значно варіюється в різних країнах ОЕСР. Наприклад, щодо великих 

виробничих фірм Франції, Сполучених Штатів Америки та Сполученого 

Королівства, характерне пряме фінансування НДДКР, так і непряме – 

створення сприятливого податкового режиму. Італія і Нова Зеландія 

здійснюють фінансування НДДКР, але не мають пільгового режиму 

оподаткування. На противагу, Іспанія, Португалія, Канада та Австралія мають 

щедрі податкові пільги, але частка прямого державного фінансування є 

меншою в порівнянні з іншими країнами. 

В США існують два основні види податкового кредиту на проведення 

досліджень – ,,класичний кредит” (,,traditional credit”) та альтернативний 

спрощений кредит (,,alternative simplified credit”). У разі використання 

,,класичного кредиту”, механізм розрахунку полягає в тому, що підприємства 
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мають право відрахувати від суми нарахованого податку на прибуток 20% від 

збільшення витрат на НДДКР по відношенню до визначеної базової вартості 

кваліфікаційних витрат на дослідження. 

В свою чергу, альтернативний спрощений кредит має спрощений алгоритм 

розрахунку базової вартості, він дозволяє використовувати його тим 

підприємцям, які не можуть претендувати на ,,класичний кредит”. Ставка за 

альтернативним спрощеним кредитом складає 14% від обсягів збільшення 

витрат на НДДКР по відношенню до 50% середніх витрат на НДДКР за 

попередні 3 роки (метод ,,incremental”). До таких витрат зараховують вартість 

матеріалів, використаних при проведенні дослідження, оплату праці 

працівників, задіяних у НДДКР, а також витрати на дослідження і розробки, 

здійснені третіми особами (у розмірі 65% понесених витрат). 

У Канаді податкові пільги впроваджені для підтримки малих та середніх 

підприємств. Стандартна ставка інвестиційного податкового кредиту дорівнює 

35% від допустимих витрат на інвестиційно-інноваційну діяльність для малих 

та середніх підприємств і 20% – для решти компаній. Сума нарахованого 

податку на прибуток зменшується на обсяг ,,інноваційних” витрат, до яких 

зараховуються: винагороди, що виплачуються працівникам, зайнятим 

безпосередньо НДДКР; матеріали, використані або оброблені в процесі 

НДДКР; витрати, понесені у зв‟язку з певними субпідрядними роботами у 

вигляді зовнішніх послуг; капітальні витрати; витрати на оренду обладнання; 

загальні та адміністративні витрати. Згідно з дослідженням Канадської 

податкової агенції, 50% респондентів заявили, що програма SR&ED (,,Наукові 

дослідження та експериментальний розвиток”) збільшила їх прибутковість, а 

майже 75% опитуваних керівників підприємств зазначили, що ця програма є 

ефективним стимулом НДДКР у Канаді [95]. 

В цілому, українські підприємства надають перевагу полегшенню 

податкового навантаження, а не цільовим стимулам для окремих видів 

інвестицій. В рамках технопарків знайшла широке застосування практика 

пільгового оподаткування інноваційної діяльності.  Варто зазначити, що у 
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нашій державі сільське господарство, металургійна, автомобілебудівна, 

літакобудівна, суднобудівна та аерокосмічна галузі працюють в режимі 

пільгового оподаткування. 

Окрім низьких податків, підприємствам вкрай важлива передбачуваність і 

стабільність податкового режиму. В Україні, на жаль, відмінною рисою 

нормативно-правової бази є існування безлічі поправок до законів і 

Податкового Кодексу. 

Важливо пам'ятати, що для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій 

в інноваційну сферу, не настільки важливо яких зусиль докладала держава для 

фінансування інновацій за рахунок бюджету, так як рішення приймають самі 

учасники ринкових відносин. Потрібно, щоб з боку самих суб‟єктів 

господарювання інноваційна діяльність стала внутрішньою потребою, тобто 

певним внутрішнім  імпульсом до інноваційної активності кожного підприємця 

щодо впровадження нового.  

Субсидії і податкові пільги – це два фактори, що впливають на приватні 

НДДКР, що залежать від комплексних бізнес-рішень та багатьох змінних в 

економічному середовищі. Наприклад, Швеція і Фінляндія мають високу 

частку приватних витрат на НДДКР, незважаючи на те, що у них немає ні 

істотного прямого, ні непрямого фінансування. Їх значні приватні витрати на 

НДДКР частково пояснюються промисловою структурою, яка є орієнтована 

на висококваліфікований людський капітал інтенсивного виробництва. Ці 

країни мають одні з найнижчих податкових ставок на доходи підприємств 

(28% і 29% відповідно) в зоні ОЕСР [226]. Сумнівно, що податкові пільги 

можуть компенсувати відсутність сприятливих умов в країнах з низьким 

рівнем витрат на НДДКР.  

На нашу думку, необхідність застосування податкових пільг не є 

доцільним та ефективним інструментом для стимулювання розвитку 

інноваційного сектору економіки в умовах нестабільності, стагнації 

економічного зростання і дефіциту бюджету України. Основною перешкодою 

для впровадження пільг в інноваційному секторі є потенційна можливість 



104 

 

уникнення податків підприємствами, що не мають відношення до інноваційних 

процесів економіки, – можливість використання преференцій господарюючими 

суб'єктами, на яких дані преференції не розраховані. Важко визначити, чи 

надання податкових преференцій буде додатково стимулювати інноваційну 

активність, а не просто економити податкові платежі інноваційним 

підприємствам. Отже, при цьому значно знижується ефективність застосування 

податкових пільг [142, с. 150]. 

Як відомо, банки – друге за обсягами джерело кредитування 

інвестиційної діяльності. В умовах післякризової стабілізації вони 

відчувають нестачу ресурсів, що накладає негативний відбиток на реалізацію 

моделі банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності. 

Це пов‟язано із зменшенням довіри до банків з боку вкладників, 

ускладненням залучення коштів на зовнішньому та міжбанківському 

фінансових ринках, ризиками невчасного повернення заощаджень, 

відсутністю стимулюючих заходів та іншими проблемами [116, с. 62]. 

Здійснюючи інвестиційне кредитування інноваційної діяльності, банківські 

установи виконують такі функції:  

– контролюють якість виконання робіт;  

– стежать за цільовим та ефективним використанням коштів;  

– виступають координатором інноваційного проекту [12, с. 247–248].  

В результаті інвестиційного кредитування фінансові ресурси суб‟єктів 

економіки, за сприяння фінансових посередників, перетворюються у 

процесі виробництва інноваційної продукції на виробничий капітал 

(рис. 2.4). Інтерес банківської установи в цьому процесі обумовлений 

посиленням впливу на підприємство, яке займається інноваційною 

діяльністю. Враховуючи той факт, що банк володіє високоліквідними 

активами, а підприємство, яке займається інноваційною діяльністю, володіє  

менш ліквідними активами (капіталом у товарній або виробничій формах), 

то суб‟єкт господарювання може потребувати додаткових кредитних коштів 
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для завершення обороту виробничого капіталу та забезпечення 

безперервності виробничого процесу [116, с. 62]. 

 

Рис. 2.4. Рух фінансових ресурсів суб‟єктів економіки при здійсненні 

інвестиційного кредитування інноваційної діяльності  
 Джерело: побудовано на основі [116, с. 63]. 
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два погляди на цю проблему. Одна група вчених і практиків займає досить 

песимістичну позицію і підкреслює невизначений характер інновацій, особливо 

НДДКР. Це робить банківські кредити менш придатними джерелами 

фінансування. По-перше, активи, пов'язані з інноваціями, часто є 

нематеріальними, специфічними і пов'язаними з людським капіталом. По-друге, 

інноваційні підприємства, зазвичай, генерують нестабільні грошові потоки, 

принаймні, на початковому етапі. Це не узгоджується з негнучким графіком 

погашення більшості кредитів. По-третє, банкам, що застосовують проектне 

фінансування – один з видів боргового, може не вистачати компетенцій, 

необхідних для оцінки інноваційно-інвестиційного проекту на початковій стадії 

реалізації. Банки часто побоюються, що фінансування нових технологій 

зменшить вартість застави, що лежить в основі існуючих кредитів (які в 

основному являють собою старі технології). З усіх цих та інших причин, банки 

не можуть або не хочуть фінансувати інноваційні фірми. Аналіз сучасного 

стану банківського інвестиційного кредитування інноваційної діяльності в 

Україні показує, що банківський сектор не повністю використовує свій 

фінансовий потенціал для кредитування інноваційної діяльності [121, с. 5]. 

Інша система поглядів є більш оптимістичною. Відповідно до цієї точки 

зору, одна з основних функцій банків полягає у встановленні довгострокових 

відносин з підприємствами, в ході яких кредитні фахівці отримують 

необхідні знання щодо специфіки інноваційної діяльності. Навіть без 

фінансування інноваційних проектів, безпосередньо або побічно, банки 

можуть стимулювати інновації на рівні фірм. Коли банки забезпечують 

підприємства прямим оборотним капіталом або короткостроковими 

кредитами, це може вивільнити внутрішні ресурси, які фірми можуть потім 

використовувати для фінансування інновацій. Досвід багатьох розвинених 

країн свідчить про те, що підприємства, як правило, надають перевагу 

використанню власних коштів, аніж будь-якій формі зовнішнього 

фінансування задля фінансування інновацій. 

В США, наприклад, інноваційний бізнес обслуговують три типи банків:  
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1. Малі спеціалізовані банки (з активами нижче 1 млн. дол. США), які 

надають кредити підприємствам, що мають помірні фінансові потреби, тобто 

малим та середнім підприємствам, що перебувають на початкових стадіях 

розвитку і не приносять доходів.  

2. Спеціалізовані банки, що обслуговують інноваційні фірми, які вже 

почали отримувати прибутки. Такі банки мають значно більші можливості 

кредитування і задоволення фінансових потреб фірм, які перебувають у фазі 

інтенсивного розвитку, адже є  значно більшими, ніж банки попередньої групи. 

3. Великі банки, які пропонують послуги для великих фірм, наприклад, за 

допомогою організації консорціумних кредитів. Так як банки прагнуть до 

диверсифікації ризиків, їм необхідно краще розуміти потреби інноваційного 

сектора. З боку лізингових фірм і позикодавців, які сконцентровані на 

фінансуванні активів, такі банки мають постійну конкуренцію [54, с. 190]. 

У системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності відіграють 

важливу роль зв'язки науки, виробничих установ та приватних інвесторів, що 

прагнуть вкладати у НДДКР. Необхідно розробити нові ефективні заходи 

сприяння діяльності зацікавлених сторін. Це є прерогативою влади, тобто 

політичної волі, що полягає у першочерговій стабілізації економічної та 

політичної ситуації.  

В Україні через нестабільне політичне та економічне середовище виникає 

потреба різних підходів щодо управління інноваційними та виробничими 

процесами, оскільки, очікують стабільності економіко-політичної ситуації, 

можливості розвитку та безперешкодної діяльності як регіональні 

підприємства, так і міжнародні інвестори [192, с. 218]. Вважаємо, що існує 

тісний взаємозв‟язок політичної та економічної ситуації в країні, тому заходи із 

стимуляції інноваційної активності повинні включати не лише суто економічні 

важелі впливу. Чим більш невизначене є інституційне середовище, тим більш 

фірми повинні взаємодіяти і вести переговори з урядом. Однак варто 

зауважити, що прямі державні методи стимулювання інновацій не завжди 

можливі і застосовувані за кризових умов, як показує практика і досвід. В 
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умовах нестабільності соціально-економічного стану в Україні, що провокує 

бюджетний дефіцит, розраховувати на бюджетне фінансування інноваційної 

діяльності вкрай складно і, в деяких випадках, практично 

неможливо [223, с. 169]. 

Існує об‟єктивна необхідність розроблення та реалізації широкомасштабних 

інвестиційних та інноваційних програм. Однак, через брак власних і залучених 

коштів, які перебувають у розпорядженні суб‟єктів господарювання, фінансовий 

потенціал для впровадження таких програм є недостатнім. Це зумовлює потребу 

створення на державному рівні цілеспрямованої стратегії фінансування нових 

технологій, підвищення можливостей банків та фінансово-кредитних установ у 

забезпеченні коштами [4, с. 107]. 

Створення спеціалізованих організаційних структур для підтримки 

наукових досліджень та їх виведення на ринок необхідно для вирішення 

проблем, з якими стикаються науково-дослідні організації, які намагаються 

комерціалізувати свої винаходи. З огляду на обмежені бюджети цих 

організацій, державне фінансування трансферу технологій та 

комерціалізації діяльності необхідне, оскільки прибутковість інноваційної 

діяльності може проявитися через тривалий час, тому фінансування 

інноваційної діяльності часто є довготривалим.  Одним з варіантів є надання 

грантів для проведення досліджень та комерціалізації їх результатів.  Гранти 

можуть приймати форму передачі знань, інтелектуальної власності , або ж 

бути представлені у вигляді невеликої частки від загального обсягу 

науково-дослідних бюджетів. 

До головних напрямків діяльності України у сфері підтримки інноваційних 

процесів належить створення інноваційної інфраструктури. Згідно з 

положеннями чинного законодавства, це – сукупність підприємств, організацій, 

установ, їх об‟єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають 

послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, 

маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо) [30,  с. 84]. 

Особливо важливим є вибір способів комерціалізації, виділяють три: 
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1. Самостійний вивід продукту на ринок. В результаті прибуток можна 

отримувати, здаючи інноваційне обладнання в лізинг або надаючи 

інжинірингові послуги, якщо інновації пов'язані з модернізацією виробництва. 

2. Відступлення частини прав на інновацію через продаж ліцензії, що 

дозволяє отримувати стабільний прибуток у вигляді роялті, також можливе 

просування інноваційного продукту за рахунок коштів ліцензіата. 

3. Повна передача прав на інновацію. Цей варіант комерціалізації 

передбачає продаж всіх прав на інноваційний продукт, що дозволяє отримати 

одноразовий дохід. 

Основними джерелами фінансування інновацій в Україні на сьогодні 

залишається самофінансування, кошти банківської та фінансової систем, кошти 

недержавних установ і організацій, приватних осіб [140,  с.  106]. 

Варто відзначити, що привабливість інвестування в інноваційну сферу в 

Україні залежить не лише від політичної чи економічної стабільності, хоча дані 

критерії є вкрай важливими, але в значній мірі залежить від позиції та репутації 

держави у міжнародній діловій спільноті. Так, важливою є оцінка позиції 

України у міжнародних індексах, зокрема у Глобальному індексі 

конкурентоспроможності. Рейтинг України за підіндексом ,,Інновації” у 

рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності за 2013–2017 рр. 

(табл. 2.1) відповідає 52 місцю. Зростання становить 29 позицій у порівнянні з 

попереднім періодом. 

Представлені у таблиці 2.1 показники свідчать, що влада повинна активно 

сприяти співробітництву між різними суб'єктами інноваційної діяльності, 

реагуючи на постійні зміни екзогенних та ендогенних факторів впливу на 

інноваційний розвиток економічної системи. Обсяг державного втручання може 

включати в себе зміни зобов'язань по виділенню ресурсів в різні цільові галузі 

економіки. Це зазвичай допомагає контролювати розвиток стратегічних галузей 

економіки і стримувати неперспективні для макроекономіки галузі. 

 Однак прерогативою державної політики задля забезпечення фінансової 

безпеки держави має бути встановлення співробітництва між різними 
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організаціями, де умовою фінансування є те, що як наука, так і промисловість 

(виробництво), які є зацікавленими сторонами в інноваційній діяльності, є 

залучені і співпрацюють. 

Таблиця 2.1 

Підіндекс ,,Інновації” та його складові для України за період 2013–2017 рр. 

Показник  

2013–2014 2014–2015 2016–2017 

рейтинг 

із 148 

країн 

бал  

(1-7) 

рейтинг 

із 144 

країн 

бал  

(1-7) 

рейтинг 

із 138 

країн 

бал  

(1-7) 

Інновації 93 3,0 81 3,2 52 3,4 

Інноваційна спроможність 100 3,2 82 3,6 49 4,4 

Якість науково-дослідних 

інститутів 
69 3,6 67 3,8 50 4,2 

Видатки компаній на 

дослідження і розробки 

(ДіР) 

112 2,7 66 3,1 68 3,3 

Взаємозв‟язки 

університетів з 

промисловістю у сфері ДіР 

77 3,4 74 3,5 57 3,5 

Державні закупівлі 

новітніх технологій і 

продукції 

118 3,0 123 2,9 82 3,1 

Наявність вчених та 

інженерів 
46 4,5 48 4,3 29 4,7 

   

  Джерело: побудовано на основі [173, с. 11]. 

Такий тип втручання повинен бути орієнтований на комерціалізацію 

передових технологій, зокрема важливих для економічного розвитку, або 

просування центрів передового досвіду, які підтримують розвиток спільних 

науково-дослідних структур між підприємствами і промисловістю. Такі 

заходи повинні бути спрямовані на створення ефективних кластерів, основна 

мета яких – зміцнення зв'язків між стартапами, підприємствами і науково-

дослідними організаціями, в тій чи іншій галузі або регіоні. Конкретні заходи 

можуть включати фінансування спільних проектів або поліпшення рамкових 

умов, в тому числі інноваційної інфраструктури, людського капіталу та 

створення привабливих умов для іноземних інвесторів. Також важливим є 

встановлення необхідних зв‟язків та інших посередницьких послуг, а також 
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платформи для взаємодії між науково-дослідними організаціями і 

постачальниками фінансів та суб‟єктів бізнесу [134, c. 134]. 

В цілому можна стверджувати, що державою у значній мірі створено 

передумови для функціонування суб‟єктів інноваційної діяльності та залучення 

інвестицій, однак, на жаль, на сьогоднішній день спостерігається ситуація, коли 

державні установи та структури, метою діяльності яких є виконання деяких з 

означених вище завдань, працюють малоефективно. 

 

2.2. Оцінка структури та динаміки фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку економіки України 

 

Інноваційний розвиток економіки України є найбільш бажаним засобом 

досягнення економічного зростання. Використання інновацій значно впливає 

на прискорення структурної перебудови економіки країни та підвищення її 

інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності та фінансової 

стабільності.  

В сучасних умовах велике значення має створення сприятливих умов для 

розвитку інноваційних процесів. Очевидно, що для активізації інноваційної 

діяльності необхідно формувати і вдосконалювати систему фінансового 

забезпечення та вести пошуки додаткових джерел фінансування [127, с. 20]. 

Слід зазначити, що у 2017 р., порівняно з 2013 р., різко скоротилося 

фінансування інноваційної діяльності іноземними інвесторами – із 13,1% до 

1,9%. Іноземні інвестиції в інновації становили 13% всіх вкладених фінансів в 

інновації у 2013 р. і різке падіння відбулося у 2014 р. по даному показнику – 

лише 1,8% всіх інвестицій в інновації. Також спостерігається суттєве коливання 

загальної суми інноваційних витрат: у 2015–2016 рр. загальна сума витрат на 

інноваційну діяльність має тенденцію до збільшення, проте, у 2017 р. відбулося 

значне скорочення даного показника – із 23229,5 млн. грн. у 2016 р. до 

9117,5 млн. грн.. у 2017 р., а основним джерелом фінансування інноваційної 
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діяльності залишаються власні кошти підприємств – у період 2010–2015 рр. 

спостерігається стабільна тенденція до збільшення частки власних ресурсів 

підприємств у загальній сумі витрат на інновації – із 59,4% у 2010 р. до 97,2% у 

2015 р. Однак, вже із 2015 до 2017 р. спостерігається тенденція скорочення 

частки власних коштів підприємств на інновації. За рахунок прибутку та 

амортизації фінансувалося у 2013 році 73% усіх інноваційних проектів, у 2014 

році – 85%, тоді як витрати державного бюджету становили у 2013 році 0,3%, 

2014 р. – 4,5% [139, с. 248].  

Значними за обсягами фінансування інноваційної діяльності є інші 

джерела, частка яких за аналізований період значно коливається (табл. 2.2) із 

найменшим показником у 2% у 2015 р. та найбільшим 45,6% у 2011 р. 

Таблиця 2.2 

Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні  

за період 2007–2017 рр.  

Роки 

Загальна 

сума 

витрат, 

млн. 

грн. 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного 

бюджету 

іноземних 

інвесторів 
інші джерела 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

2007 10821,0 7969,7 73,6 144,8 1,3 321,8 3,0 2384,7 22,0 

2008 11994,2 7264,0 60,6 336,9 2,8 115,4 1,0 4277,9 35,7 

2009 7949,9 5169,4 65,0 127,0 1,6 1512,9 19,0 1140,6 14,3 

2010 8045,5 4775,2 59,4 87,0 1,1 2411,4 30,0 771,9 9,6 

2011 14333,9 7585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6542,2 45,6 

2012 11480,6 7335,9 63,9 224,3 2,0 994,8 8,7 2925,6 25,5 

2013 9562,6 6973,4 72,9 24,7 0,3 1253,2 13,1 1311,3 13,7 

2014 7695,9 6540,3 85,0 344,1 4,5 138,7 1,8 672,8 8,7 

2015 13813,7 13427,0 97,2 55,1 0,4 58,6 0,4 273,0 2,0 

2016 23229,5 22036,0 94,9 179,0 0,8 23,4 0,1 991,1 4,3 

2017 9117,5 7704,1 84,5 227,3 2,5 107,8 1,9 1078,3 11,8 

Джерело: складено автором на основі [101]. 
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Частка фінансування витрат на інновації за рахунок коштів державного 

бюджету у загальному обсязі зросла до 2,5 % (табл. 2.2) у 2017 р. Найнижчий 

показник за аналізований період спостерігався у 2013 році – 0,3% від загальної 

суми витрат на інновації. Якщо брати до уваги той факт, що у 2015–2016 рр. 

частка державного фінансування у загальній сумі витрат на інновації порівняно 

із 2014 р. (4,5%) зменшилась до 0,4% (2015 р.) та 0,8% (2016 р.), то можна 

говорити про позитивну тенденцію у залученні коштів з державного бюджету. 

Однак, як показує статистика (табл. 2.2) рівень фінансування інноваційної 

діяльності в Україні за рахунок бюджетних коштів є вкрай низьким і не є 

достатнім для економічного розвитку країни.  

У розрізі регіонів загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної 

діяльності та загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності за 

джерелами  у 2017 році подано у Додатку Г. 

Оскільки найбільше інноваційно-активних підприємств в 

промисловості, варто розглянути динаміку фінансування таких підприємств.  

Упродовж 2014–2016 рр. частка підприємств, які займались інноваційною 

діяльністю, за рекомендованими видами економічної діяльності становила 

18,4%, у т.ч. здійснювали технологічні інновації – 11,8% (5,7% – продуктові та 

10,3% – процесові), нетехнологічні – 13,4% (8,7% – організаційні та 10,2% – 

маркетингові) [148]. У 2015 р. інноваційну діяльність у промисловості 

провадили 824 підприємства або 17,3% обстежених промислових підприємств. 

Збільшення питомої ваги інноваційно активних підприємств у загальній 

кількості промислових підприємств пояснюється зменшенням більше ніж у 2 

рази (на 52,4%) кількості обстежених промислових підприємств і, відповідно, 

зменшенням підприємств, що провадили інноваційну діяльність (на 48,8%) 

порівняно з 2014 р. [176, c. 93]. У 2016 році інноваційною діяльністю в 

промисловості займалися 834 підприємства, або 18,9% обстежених [100, с. 83], 

у 2017 році – 759 підприємств, або 16,2% обстежених [101, с. 85]. У 2017 р. 

інновації впроваджували 88,5% підприємств, які займалися інноваційною 

діяльністю, або 14,3% обстежених промислових підприємств (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Кількість підприємств, що впроваджували інновації (од.) та її 

питома вага у загальній кількості промислових підприємств (%) 
   Джерело: побудовано на основі [173, с. 26]. 

 

У 2017 р. із 672 підприємств, що впроваджували інновації, 456 – 

впроваджували нові технологічні процеси й 358 – інноваційну продукцію.  

У 2014 р. спостерігалося скорочення як загальної суми інноваційних 

витрат на 1866,7 млн. грн., так і витрат, що припадають у середньому на одне 

підприємство – 6,38 млн. грн. проти 7,15 млн. грн. у 2013 році. Зменшилася 

кількість інноваційно-активних підприємств не тільки в Донецькій і Луганській 

областях, а й в Одеській, Миколаївській та в регіонах, що не межують з 

гарячими точками, – в Кіровоградській, Тернопільській, Вінницькій, 

Хмельницькій, Чернігівській, Чернівецькій областях. Однією з головних 

причин зазначеного є глибока соціально-економічна криза і падіння курсу 

національної валюти [177, с. 98]. 

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств у 2015 р. становив 13813,7 млн. грн. або 0,7% ВВП проти 7695,9 

млн. грн. (0,5% ВВП) у 2014 році [176, с. 99]. У порівнянні з 2016 р. у 2017 р. 

обсяг фінансування інноваційної діяльності зменшився до 9117,54 млн. грн., 

при цьому частка фінансування інноваційної діяльності у співвідношенні до 

ВВП зменшилася з 1,0% до 0,3% [173, с. 28].  

Динаміку фінансування інноваційної діяльності у 2012–2017 рр. зображено 

на рисунку 2.6. 
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Рис. 2.6. Динаміка фінансування інноваційної діяльності у 2012–2017 рр. 
Джерело: побудовано на основі [173, с. 28]. 
 

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат у 2017 році 

залишаються власні кошти підприємств – 7704,1 млн. грн. (або 84,5% 

загального обсягу витрат на інновації). Кошти державного бюджету отримали 8 

підприємств, місцевих бюджетів – 17, загальний обсяг яких становив 

322,9 млн. грн. (3,5%); кошти вітчизняних інвесторів отримали 5 підприємств, 

іноземних – 3, загалом їх обсяг становив 380,9 млн. грн. (4,2%); кредитами 

скористалося 21 підприємство, обсяг яких становив 594,5 млн. грн. (6,5%) 

(рис. 2.7).  

У 2017 р. на інновації підприємства витратили 9117,54 млн. грн., у т. ч. на 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 5898,84 млн. 

грн., на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 228,48 млн. грн., на 

придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) – 

21,83 млн. грн., та на інші роботи, пов‟язані зі створенням та впровадженням 

інновацій (інші витрати), – 1027,11 млн. грн.  

Частка витрат на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення, порівняно з 2016 р., зменшилася з 85,3% до 64,7%. Разом з тим, 

витрати на науково-дослідні розробки (НДР) зросли з 10,6% у 2016 р. до 23,8% 
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у 2017 р., витрати на придбання інших зовнішніх знань зменшилися з 0,3% до 

0,2%, інші затрати, в т. ч. на маркетинг і рекламу, зросли з 3,8% до 11,3%. 

 

 

Рис. 2.7. Джерела фінансування інноваційної діяльності у 2012–2017 рр. (%) 
Джерело: побудовано на основі [173, с. 28]. 

 

За видами економічної діяльності найбільше коштів на інноваційну 

діяльність витрачали підприємства з виробництва машин і устаткування 

(1230,22 млн. грн.), з виробництва інших транспортних засобів 

(1210,75 млн. грн.) та підприємства з виробництва харчових 

продуктів (1151,73 млн. грн.).  

У 2015 р. на інновації підприємства витратили 13,8 млрд. грн., у т.ч. на 

придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 11,1 млрд. грн., 

на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 2,0 млрд. грн., на 

придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) – 

0,1 млрд. грн. та 0,6 млрд. грн. – на навчання та підготовку персоналу для 

розробки та запровадження нових або значно вдосконалених продуктів та 

процесів, діяльність щодо ринкового запровадження інновацій та інші роботи, 

пов‟язані зі створенням та впровадженням інновацій (інші витрати) [14]. 

Протягом 2016 року на інновації підприємства витратили 23,2 млрд. грн., у 

тому числі на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 

19,8 млрд. грн., на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 2,4 млрд. 
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грн., на придбання існуючих знань від інших підприємств або організацій – 

0,1 млрд. грн. та 0,9 млрд. грн. – на іншу інноваційну діяльність (уключаючи 

проектування, навчання, маркетинг та іншу відповідну діяльність (інші 

витрати) [100, с. 83]. 

У 2017 році відбувся спад у сумі витрат на інновації – підприємства 

витратили 9,1 млрд. грн., у тому числі на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення – 5,9 млрд. грн., на внутрішні та зовнішні науково-

дослідні розробки – 2,2 млрд. грн., на придбання існуючих знань від інших 

підприємств або організацій – 0,02 млрд. грн.  та на інші роботи, пов‟язані зі 

створенням та впровадженням інновацій (інші витрати), – 1,0 млрд. грн. 

[101, с. 83]. Фактично ми бачимо, що вітчизняні промислові підприємства у 

2017 році значно скоротили витрати на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення, що є негативним явищем.  

Слід зазначити, що існує прямий зв‟язок між розміром підприємства і його 

рівнем інноваційності, оскільки для впровадження інновацій необхідно мати 

певну кількість персоналу, задіяного у виконанні наукових досліджень і 

розробок (далі – НДР). Відповідно найвища частка як технологічно 

інноваційних, так і нетехнологічно інноваційних підприємств була серед 

великих підприємств (відповідно 31,4% і 28,1%). 

Варто зауважити, що у 2016 р. майже 70% загального обсягу інноваційних 

витрат підприємства спрямували на придбання машин, обладнання та 

програмного забезпечення, 15,0%     на виконання внутрішніх НДР та 9,1%     на 

придбання зовнішніх НДР. 

Щодо видів економічної діяльності, то упродовж 2014–2016 рр. найвища 

частка інноваційних підприємств була на підприємствах інформації та 

телекомунікації (22,1%), переробної промисловості (21,9%), фінансової та 

страхової діяльності (21,7%) та діяльності у сфері архітектури й інжинірингу 

(20,1%). При цьому вища за середню по країні частка підприємств із 

технологічними інноваціями була серед підприємств переробної промисловості 

(15,6%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
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повітря (12,6%), а також підприємств, які займалися діяльністю у сферах 

архітектури та інжинірингу, науковими дослідженнями та розробками, 

рекламною діяльністю – 13,2%; з нетехнологічними інноваціями – серед 

підприємств фінансової та страхової діяльності (18,0%), інформації та 

телекомунікації (17,3%), переробної промисловості (15,3%). 

За даними обстеження 2014–2016 рр. найвища частка технологічно 

інноваційних підприємств – у Рівненській (19,1%), Харківській (18,7%) та 

Кіровоградській (14,7%) областях; нетехнологічно інноваційних підприємств – 

у м. Києві (17,8%), Івано-Франківській та Київській областях (по 15,1%) [148]. 

Що стосується фінансування наукової та науково-технічної діяльності у 

2015 р., то п‟ята частина загального обсягу витрат була спрямована на 

виконання фундаментальних досліджень, які на 95% профінансовано за 

рахунок коштів місцевих та державного бюджетів. Частка витрат на виконання 

прикладних досліджень становила 14,4%, які на 61,5% фінансувалися за 

рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та 22,8% – за рахунок коштів 

організацій підприємницького сектору. На виконання науково-технічних 

розробок спрямовано половину загального обсягу витрат, які на 39,2% 

профінансовані за рахунок власних коштів, 30,3% – іноземними фірмами та 

18,5% – організаціями підприємницького сектору. Частка витрат на виконання 

науково-технічних послуг становила 14,4% загального обсягу витрат. Більше 

половини загального обсягу витрат спрямовано на дослідження і розробки зі 

створення нових або вдосконалення існуючих видів виробів, технологій та 

матеріалів, 12,5% яких – на замовлення промислових підприємств 

(рис. 2.7) [65].  

У 2016 р. ситуація із фінансуванням науково-технічної діяльності суттєво 

не помінялася – 19,3% загального обсягу витрат були спрямовані на виконання 

фундаментальних наукових досліджень, які на 91,7% профінансовано за 

рахунок коштів бюджету. Частка витрат на виконання прикладних наукових 

досліджень становила 22,2%, які на 49,5% фінансувалися за рахунок коштів 

бюджету та 31,2% – за рахунок коштів організацій підприємницького сектору. 
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На виконання науково-технічних (експериментальних) розробок спрямовано 

58,5% загального обсягу витрат, які на 37,4% профінансовані організаціями 

підприємницького сектору, 34,0% – іноземними фірмами та 13,5% – за 

рахунок власних коштів. На виконання прикладних наукових досліджень 

спрямовано 44,9% витрат у галузі технічних наук, 24,5% – природничих, 

11,1% – сільськогосподарських. Більша частина (86,2%) витрат на виконання 

науково-технічних (експериментальних) розробок припадає на галузь 

технічних наук [65]. 

У 2017 році 21,9% загального обсягу витрат були спрямовані на виконання 

фундаментальних наукових досліджень, які на 92,4% профінансовано за 

рахунок коштів бюджету. Частка витрат на виконання прикладних наукових 

досліджень становила 23,6%, які на 51,5% фінансувалися за рахунок коштів 

бюджету та 27,6% – за рахунок коштів організацій підприємницького сектору. 

На виконання науково-технічних (експериментальних) розробок спрямовано 

54,5% загального обсягу витрат, які на 40,3% профінансовані іноземними 

фірмами, 28,7% – організаціями підприємницького сектору та 14,3% – за 

рахунок власних коштів [101, с. 57]. 

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат у 2015 р. були 

власні кошти підприємств – 13427,0 млн. грн. (або 97,2% загального обсягу 

витрат на інновації). Кошти державного бюджету отримало 11 підприємств, 

місцевих бюджетів – 15, загальний обсяг яких становив 589,8 млн. грн. (0,7%); 

кошти вітчизняних інвесторів отримали 9 підприємств, іноземних – 6, загалом 

їхній обсяг становив 132,9 млн. грн. (1,9%); кредитами скористалося 11 

підприємств, обсяг яких становив 113,7 млн. грн. (0,8%).  

Найбільше коштів на інновації у 2015 р. витрачено підприємствами           

м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Вінницької областей; 

серед видів економічної діяльності – підприємствами металургійного 

виробництва (56,3%), з виробництва основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів (11,5%), харчових продуктів (8,3%), машин і 

устаткування, не віднесених до іншого устаткування (5,4%) [14]. 
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У 2016 році 94,9% загального обсягу витрат на інновації були власні кошти 

підприємств – 22036,0 млн. грн. [100, с. 84]. 

Незважаючи на домінуючу частку власних коштів підприємств у 

фінансуванні інновацій, за період 2015–2017 рр. спостерігається суттєве 

зменшення суми власних коштів у 2017 р. порівняно із 2015–2016 рр. Це може 

бути пов‟язано із декількома факторами. Інвестиційне середовище України на 

сьогоднішній день для інноваційного розвитку має як сильні, так і слабкі 

сторони. Як було сказано раніше, за рік (2018 р.) Україна змогла піднятися на 

сім сходинок у глобальному рейтингу інновацій, обійшовши Росію та Білорусь.  

Однак, кількість підприємств, що впроваджували інновації (од.), та її 

питома вага у загальній кількості промислових підприємств у період 2015–

2017 рр., порівняно із попередніми роками, різко скоротилася (рис. 2.5). На 

сьогоднішній день в Україні спостерігаються кризові явища. Зокрема, наслідки 

фінансових криз помітні в усій фінансовій системі країни, що впливають на 

фінансування інноваційного розвитку [13, с. 7.]: 

- у фінансовому секторі й на фінансових ринках – у різкому зростанні 

процента, частки проблемних банків і небанківських фінансових інститутів;  

- у міжнародних фінансах – у неконтрольованому падінні курсу 

національної валюти; масовій втечі капіталів з країни; некерованому 

нарощуванні зовнішнього боргу; 

- у сфері грошового обігу – в різкому некерованому зростанні цін із 

переходом у хронічну інфляцію. 

Складність доступу до кредитного фінансування для малих та середніх 

підприємств, нестача довгострокового венчурного капіталу є перешкодою для 

здатності українських підприємств, зокрема промислового сектору, для 

здійснення досліджень і розробок, особливо малими компаніями, які на 

сьогоднішній день, не витримуючи конкурентного тиску та негативних 

тенденцій у сфері макроекономіки, зникають як явище. 

Що стосується фінансування інновацій з державного бюджету, то можна 

стверджувати, що воно є недостатнім.  
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В Україні фінансування сфери досліджень і розробок із державного 

бюджету у 2013 р. становило близько 0,4% ВВП, у 2014–2015 рр. зменшилося 

до 0,3%, а в 2016–2017 рр. – до 0,2% ВВП. У 2018 р. планувалося незначне 

збільшення обсягів бюджетного фінансування – до 0,25% ВВП. Із наведеними 

даними різко контрастує зобов'язання держави забезпечувати бюджетне 

фінансування зазначеної сфери у розмірі не менше 1,7 % ВВП країни (стаття 48 

Закону ,,Про наукову і науково-технічну діяльність”) [157]. 

За даними 2016 р., частка обсягу витрат на НДР у ВВП країн ЄС-28 у 

середньому становила 2,03%. Більшою за середню частка витрат на 

дослідження та розробки була у Швеції – 3,26%, Австрії – 3,07%, Данії – 3,03%, 

Фінляндії – 2,90%, Німеччині – 2,87%, Бельгії – 2,45%, Франції – 2,23%; 

меншою – у Кіпрі, Румунії, Латвії та Мальті (від 0,46% до 0,77%) [65]. 

Загальні видатки державного бюджету України у 2015 р., спрямовані на 

фінансування наукової сфери за 48 бюджетними програмами 28 головних 

розпорядників бюджетних коштів – замовників наукових робіт, становили: 

5290,66 млн. грн., з них із загального фонду – 3926,39 млн. грн. (74,2% від 

профінансованого обсягу), спеціального – 1364,27 млн. грн. (25,8%). 

[176, с. 20]. Загальні видатки державного бюджету України у 2016 р. 

спрямовані на фінансування наукової сфери за 44 бюджетними програмами 23 

головним розпорядникам бюджетних коштів (далі – головні розпорядники) 

[174, с. 11]. У межах цих бюджетних програм було профінансовано – 

5287,75 млн. грн., з них із загального фонду – 3898,21 млн. грн. (73,7% від 

профінансованого обсягу), із спеціального фонду – 1389,54 млн. грн. (26,3%). У 

2017 р. профінансовано – 7509,85 млн. грн., з них із загального фонду – 

5083,17 млн. грн. (67,70 % від профінансованого обсягу), із спеціального фонду 

– 2426,68 млн. грн. (32,30 %) [175]. 

Фактичний обсяг фінансування наукової сфери у розрізі розпорядників 

бюджетних коштів, а саме: Національної академії наук, Міністерства освіти і 

науки, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних 

наук, Державного космічного агентства за 2015–2017 рр. наведено у табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Бюджетне фінансування наукової сфери у розрізі головних розпорядників 

за період 2015–2017 рр.  

Найменування 

головного 

розпорядника 

Обсяг фінансування у тому числі, млн. грн: 

Усього, млн 

грн 

% у загальному 

обсязі 

фінансування 

наукової сфери 

за загальним 

фондом 

за спеціальним 

фондом 

2015 р. 

НАН - - - - 

МОН 8328,85 - - 8328,85 

НААН 8852,50 - - 8852,50 

НАМН - - - - 

ДКА - - - - 

Інші головні 

розпорядники 
1518,90 - 560,0 1462,90 

Разом 18749,51 - 560,0 18693,51 

2016 р. 

НАН 2649,10 50,1 2010,75 638,35 

МОН 1052,65 19,9 773,14 279,51 

НААН 452,26 8,6 284,84 167,42 

НАМН 304,62 5,8 207,97 96,65 

ДКА 176,92 3,3 176,92 - 

Інші головні 

розпорядники 
652,20 12,3 444,59 207,61 

Разом 5287,75 100,0 3898,21 1389,54 

2017 р. 

НАН 3428,49 45,65 2639,96 788,53 

МОН 1521,96 20,27 1033,51 488,45 

НААН 1163,73 15,50 377,05 786,68 

НАМН 324,40 4,32 241,33 83,07 

Мін'юст 216,57 2,88 139,22 77,35 

Інші головні 

розпорядники 
854,70 11,38 652,10 202,60 

Разом 7509,85 100,00 5083,17 2426,68 

Джерело: складено автором на основі [ 174, 175, 176]. 

Аналіз розподілу бюджетних коштів за фондами показав, що фінансування 

у 2015–2017 рр. здійснювалось в основному за рахунок спеціального фонду, 

який у 2015 р. становив 186935,13 тис. грн. або 99,7% від загального обсягу 

фінансування 2015 року. Порівняно з 2014 р. обсяг спеціального фонду 

збільшився на 39,7%. Обсяг загального фонду державного бюджету у 2015 р. 
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становив лише 560,0 тис. грн. або 0,3%, що на 0,1% більше, ніж у минулому 

році (300,0 тис. грн. або 0,2%). Як і у 2014 р., фінансування за рахунок 

загального фонду здійснювало Міненерговугілля [176]. Аналіз розподілу 

бюджетних коштів за розпорядниками показав, що інноваційна діяльність у 

2017 р. найбільш профінансована МОН та НААН (3428,49 млн. грн.та 1521,96 

млн. грн. відповідно). 

Обсяг фінансування НАН за аналізований період зменшувався (питома 

вага НАН впродовж 2016–2017 рр. становила 50,1% та 45,65% відповідно). 

МОН у 2017 р. у порівнянні з 2016 р. збільшив обсяг фінансування 

інноваційної діяльності відповідно, а його питома вага у загальному обсязі 

фінансування у 2017 р. зросла до 20,27%  проти 19,9% у 2016 р. відповідно. 

За даними головних розпорядників, загальний обсяг бюджетного 

фінансування інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу 

технологій у 2016 р. становив 203738,22 тис. грн., що на 8,6% більше, ніж у 

2015 р. (187495,13 тис. грн.). 

Така тенденція зростання обсягів фінансування інноваційної діяльності не 

є оптимістичною з огляду на різке зростання курсу долара у 2015–2016 рр. 

Реальний обсяг бюджетного фінансування інноваційної діяльності, обчислений 

по відношенню до ВВП, у 2016 р. становив 0,0085%, а у 2015 р. – 

0,0094% [174]. 

У 2017 р. загальний обсяг бюджетного фінансування інноваційної 

діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій становив 

279669,13 тис. грн. проти 203738,22 тис. грн. у 2016 р. Зростання відбулося як у 

номінальних обсягах, так і у відсотках до ВВП – 0,0085% ВВП у 2016 р. до 

0,0094% ВВП у 2017 р. [173]. 

Разом з тим, аналіз даних Державної казначейської служби України 

свідчить, що у 2017 р. інноваційна діяльність провадилася більшою кількістю 

головних розпорядників (рис. 2.8) та у більшому обсязі – видатки спеціального 

фонду державного бюджету головних розпорядників бюджетних коштів на 

виконання наукових досліджень, підтримку розвитку наукової інфраструктури 
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тощо становили більше 2 млрд. грн. Особливо це стосується Національної 

академії медичних наук та Міністерства охорони здоров‟я, які не надали 

інформації про провадження ними інноваційної діяльності, хоча, за даними 

Держказначейства, залучили разом понад 240 млн. грн. [173]. 

 

Рис. 2.8. Видатки спеціального фонду державного бюджету на виконання 

наукових досліджень, підтримку розвитку наукової інфраструктури тощо за 

розпорядниками бюджетних коштів, тис. грн. 
Джерело: побудовано на основі [173]. 
 

Протягом останніх років спостерігається тенденція скорочення кількості 

НТР, що виконувались за рахунок загального і спеціального фондів. У 2016 р. 

цей показник склав 7,7 тис. НТР, що на 2,5% менше порівняно з 2015 р.; за 

рахунок спеціального фонду – 4,6 тис. НТР, що майже у 2 рази менше, ніж у 

2015 р. У 2017 р. за рахунок загального фонду виконувалось 7,3 тис. НТР, що 

на 5,2 % менше порівняно з 2016 р.; за рахунок спеціального фонду – 4,5 тис. 

НТР, що на 2,2 % менше, ніж у 2016 р. Близько 62 % загальної кількості НТР 

виконувалося за рахунок загального фонду, з них 90,4 % – за пріоритетними 

напрямами [172, 173]. 
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Аналіз фінансування за видами інноваційної діяльності свідчить, що у 

2016 р., як і у попередніх роках, найбільша частка бюджетних коштів припадає 

на вид інноваційної діяльності під назвою ,,Інше”, який включає переважно 

виконання НДДКР на замовлення підприємств/організацій. Збільшення цих 

обсягів свідчить про потребу замовників у проведенні таких робіт.  

У 2016 р. обсяг фінансування виду інноваційної діяльності "Інше" 

становив 94,4% від загального обсягу фінансування інноваційної діяльності, що 

є характерним також і для попередніх років (2014 р. – 93,0%, 2015 р. – 

94,7%) [172]. У 2017 р. –  237410,11 тис. грн. або 91,6% від загального обсягу 

витрат, який включає переважно виконання НДДКР на замовлення 

підприємств/організацій. При цьому порівняно з 2016 р. відбулося номінальне 

збільшення на 29,6% обсягів фінансування зазначеного виду діяльності. 

У 2017 р. 1668,60 тис. грн. або 0,7% спрямовано на ,,Придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення” [173]. Майже не здійснюється 

придбання нових технологій (у матеріальній та нематеріальній формах) – у 

2016 р. витрачено лише 38,46 тис. грн., або 0,01% від загального обсягу 

фінансування інноваційної діяльності [172]. Слід зазначити, що у 2015 році не 

профінансовані напрями: ,,Реалізація інноваційних проектів, програм” та 

,,Придбання машин, обладнання та програмного забезпечення”, фінансування 

яких відбувалось у минулі роки. 

Організації, установи зазначених розпорядників у 2017 р. залучили кошти 

на всі стратегічні пріоритети, при цьому найбільший обсяг фінансування 

(151412,5 тис. грн. або 58,4%) спрямовано на стратегічний пріоритет 

,,Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу”, 

найменший (4871,42 тис. грн. або 1,9%) – на пріоритет ,,Впровадження нових 

технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, 

фармацевтики” [173]. 

Обсяг фінансування середньострокових пріоритетів у 2015 р. становив 

17784,92 тис. грн., що на 28,3% більше порівняно з 2014 р. (13863,35 тис. грн.), 
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із часткою 12,8% у загальному обсязі фінансування середньострокових 

пріоритетів за 2015 рік. 

За даними розпорядників бюджетних коштів, а саме: МОН, НАН та 

НААН, у 2014 р. передано 1137 технологій, що на 232 одиниці (25,6%) більше, 

ніж у 2013 р.  

За даними головних розпорядників бюджетних коштів (МОН, НАН та 

НААН) придбання нових технологій за рахунок бюджетного фінансування 

впродовж 2013–2015 рр. не здійснювалось. Передання нових технологій за 

всіма видами укладених договорів у 2015 р. становило 1711 одиниць, що 

більше порівняно з 2014 р. на 50,5%. Найбільша кількість припадає на НААН 

(53,8%) та МОН (44,5%) [176, с. 123]. 

Обсяг надходжень на внутрішньому ринку у 2015 р. за всіма видами 

договорів на передачу технологій становив 54809,48 тис. грн. (НААН – 56,7%, 

МОН – 39,2%, НАН – 4,1%) або 93,1% від загального обсягу надходжень, що 

більше майже на 60% відносно 2014 р. 

У 2014–2016 рр. загальний обсяг бюджетного фінансування 

середньострокових пріоритетів становив 386067,31 тис. грн. або 76,7% в 

обсягах фінансування стратегічних пріоритетів за цей період 

(503107,14 тис. грн.), з яких у 2016 р. – 38,7%, та 107,9% порівняно з 2015 р. 

Динаміка обсягів фінансування середньострокових пріоритетів за 2014–2016 рр. 

свідчить про їх нерівномірність: зменшення втричі у 2015 р. порівняно з 2014 р. 

та збільшення в 1,2 рази в 2016 р. порівняно з 2015 р., при цьому більше 

половини (13715,47 тис. грн. або 58,2%) обсягів фінансування у зазначеному 

періоді були у 2014 р. [172]. 

У 2017 р. загальний обсяг бюджетного фінансування становив 

197261,62 тис. грн. або 76,1% від загального обсягу фінансування стратегічних 

пріоритетів (259129,71 тис. грн.). Порівняно з 2016 р. обсяг фінансування 

середньострокових пріоритетів збільшився на 31,7%, при цьому частка 

фінансування у загальних обсягах стратегічних пріоритетів знизилася на 

0,9 в.п. (у 2016 р. була 77,0%). При цьому абсолютне збільшення обсягу 
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фінансування середньострокових пріоритетів у 2017 р. не відображає 

особливостей цінової політики в Україні за останні два роки. Показником 

фінансування середньострокових пріоритетів загальнодержавного рівня, який 

враховує ціни даного року, є частка їх обсягів у номінальному (абсолютному) 

ВВП, яка у 2017 р. становила 0,0066%, у 2016 р. 0,0063% [173]. 

В Україні питома вага обсягу видатків бюджету на виконання 

фундаментальних НД у загальному обсязі видатків бюджету на ДіР упродовж 

останніх років продовжує знижуватися. Так, у 2013–2015 рр. вона становила    57–

59 % (2013 р. – 3023,8 млн. грн., 2014 р. – 2795,1 млн. грн., 2015 р. – 

2692,56 млн. грн.), у 2016 р. – 54,4 % (2425,74 млн. грн.), у 2017 р. – 51,1% (3129,31 

млн. грн.). Показник частки видатків бюджету на фундаментальні НД у відсотках 

ВВП також має тенденцію до зниження. У 2017 р. цей показник становив, як і у 

2016 р., лише 0,10 % (у 2013 р. – 0,21%, 2014 р. – 0,18%, 2015 р. – 0,14%) [173]. 

Результативність фінансування інноваційної діяльності оцінюється за 

кількістю розроблених нових технологічних процесів, нових видів продукції, 

кількості розроблених технологій (на основі кількості отриманих патентів) та 

кількості впроваджених технологій (на основі кількості переданих замовникам 

від наукових установ і закладів вищої освіти технологій). 

У 2017 р. впроваджено 1831 новий технологічний процес, що у 1,9 разів 

менше, ніж у 2016 р. (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Динаміка впроваджених нових технологічних процесів 

 за 2012–2017 рр., од. 

       Джерело: побудовано на основі  [173]. 
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Найбільші частки нових технологічних процесів впроваджувалися 

підприємствами з виробництва машин і устаткування (18,8%), з добування 

сирої нафти та природного газу (17,7%), з виробництва готових металевих 

виробів, крім машин і устаткування (13,4%).  

Кількість маловідходних, ресурсозберігаючих, безвідходних технологічних 

процесів зменшилася на 18,3%.  

Кількість впроваджених у 2017 р. інноваційних видів продукції 

зменшилася на 42,3% порівняно з 2016 р. Разом з тим зменшилася кількість 

впроваджених нових видів машин, устаткування, приладів, апаратів на 42,5%. 

Кількість інноваційних видів продукції, які є новими для ринку, зменшилася на 

51,2% (рис. 2.10) [173]. 

У 2017 р. 450 підприємств, які здійснювали інноваційну діяльність, 

реалізували інноваційної продукції на 17,7 млрд. грн. . Серед таких підприємств 

39,8% експортували її на 5,5 млрд. грн. Майже кожне четверте підприємство 

реалізовувало нову для ринку продукцію, обсяг якої становив 4,5 млрд. грн.  (на 

експорт – 41,5%). Значна кількість підприємств (83,8%) реалізувала продукцію, 

що була новою виключно для підприємства, на 13,2 млрд. грн.  (27,7%  

поставок такої продукції було за кордон). 

Рис. 2.10. Динаміка впровадження інноваційних видів продукції  

за 2012–2017 рр., од. 

 Джерело: побудовано на основі [173]. 
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Варто зауважити, що пріоритетними напрямами для українських 

винахідників на світовому ринку є медицина, стоматологія, фармація, сільське 

господарство з харчовою промисловістю, виробництво матеріалів (у т. ч. для 

будівництва і виробництва тари), інформаційно-комунікаційна сфера та 

очищення води. Пріоритети щодо фармації, харчової промисловості та 

інформаційно-комунікаційних технологій співпадають із пріоритетними 

напрямами патентування в Україні у національному офісі [173]. 

У міжнародній статистиці агреговано виділяють 3 джерела фінансування 

досліджень та впроваджень: підприємницький сектор, урядовий сектор та 

зовнішні джерела. Фінансування інновацій за рахунок венчурного капіталу 

належить в більшості своїй до приватних джерел, розрахунок коефіцієнта 

кореляції між окремими джерелами фінансування досліджень та 

впроваджень і cубіндексом інновацій свідчить про те, що саме фінансування 

з джерел приватного сектору здійснює вагомий позитивний вплив на 

розвиток інновацій в країні [24, с. 34]. 

Венчурний капітал за кордоном розглядається як унікальна форма 

капіталу із специфічним наголосом застосування для високотехнологічного 

економічного розвитку, це інвестиції в інновації [26]. Однак українські реалії 

свідчать про переважне вкладання венчурного капіталу у менш ризиковані 

сфери, і можемо стверджувати, що ситуація із діяльністю венчурних фондів 

або згідно українського законодавства – інститутів спільного інвестування, є 

вкрай неоднозначною.  

Поштовхом для розвитку венчурних фондів в Україні був прийнятий Закон 

,,Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 

фонди)” [155], який передбачав можливість створення таких інститутів 

(венчурних фондів) резидентами України. 

Функціонування венчурних фондів, як і будь-яких інших ІСІ, неможливе 

без діяльності компаній з управління активами, які здійснюють управління 

активами таких фондів. При цьому управління активами корпоративного 

венчурного фонду здійснюється компанією з управління активами на підставі 
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договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, який 

укладається між цією компанією і фондом, а управління активами пайового 

венчурного фонду – без такого договору (пайовий венчурний фонд створюється 

за ініціативою компанії з управління активами, і його активи переходять в її 

управління у відповідності до норм закону) [180].  

В Україні сфера венчурного фінансування є молодою – історію створення 

перших дієвих венчурних фондів можна віднести до 1992–2001 рр., коли було 

створено 7 венчурних фондів за рахунок іноземних інвестицій. За період до 

2004 р. сукупні інвестиції цих фондів склали більше 127,5 млн. дол. США в 

більш ніж 106 підприємств. За даними Української асоціації інвестиційного 

бізнесу за 11 місяців 2013 р. кількість венчурних ІСІ (пайових і корпоративних) 

збільшилося до 1083. Обсяг активів венчурних фондів за той же період виріс до 

173,2 млрд. грн. За останні шість років обсяг їх активів збільшився в 4,8 рази, а 

кількість – в 2,4 рази [3].  

Як наслідок розвитку подій на світових фондових ринках, 2011 рік не був 

сприятливим для інвестицій у публічні інвестиційні фонди, доходність яких 

значною мірою залежить від динаміки ринку цінних паперів. В усьому світі та, 

зокрема, у Європі , у першому півріччі 2011 року усі фонди успішно залучали 

нові інвестиції. Однак, починаючи із 3-го кварталу, разом із різким зростанням 

напруги у світовому фінансово-економічному просторі через погіршення 

перспектив глобального росту та європейську боргову кризу, почався відтік 

капіталу, особливо – із фондів акцій, а також частково – зі збалансованих 

фондів та фондів облігацій [10]. 

У 2015 році кількість інститутів спільного інвестування зменшилася. 

Скорочення торкнулося як секторів відкритих ІСІ (4-й рік поспіль), 

інтервальних і закритих фондів (5-й рік поспіль), а також публічних ІСІ 

загалом, так і венчурних. Сукупні активи в управлінні та чисті активи ІСІ у 

2015 році демонстрували схожі темпи зростання, що й у 2014-му – цього разу 

лише за рахунок венчурних фондів [8]. За 2015 рік обсяг коштів під 

управлінням ІСІ зріс на 11%. У 2016 році тенденція збереглася: до кінця 
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першого кварталу вартість активів зросла до 193,16 млрд. грн., а кількість 

фондів – до 986-ти [102]. 

Сукупні активи в управлінні та чисті активи ІСІ у 2016 році вперше 

зменшилися. Таку динаміку визначили венчурні фонди, хоча скорочення 

тривало й у секторах інших закритих ІСІ та інтервальних фондів. Відкриті ж ІСІ 

вперше з 2010 року мали приріст активів та вартість чистих активів. Станом на 

31.12.2016 активи індустрії становили понад 230 млрд. грн., чисті активи – 

майже 188 млрд. грн. [6]. 

Кількість інститутів спільного інвестування вперше з 2013 року зросла і 

досягла 1160 фондів. Збільшувалася надалі й загальна кількість зареєстрованих 

ІСІ, приріст яких у 2017 році прискорився. Водночас, тривало і закриття деяких 

фондів. Як і попереднього року, у 2017-му найбільше було ліквідовано 

венчурних пайових інвестиційних фондів. Сукупні активи в управлінні та чисті 

активи ІСІ у 2017 році стрімко зросли та оновили історичний максимум. 

Станом на 31.12.2017 р. загальні активи індустрії ІСІ становили понад 

263 млрд. грн., чисті активи – майже 213 млрд. грн. [9]. 

Як і раніше, двигуном індустрії були венчурні фонди, хоча зростання 

торкнулося усіх секторів (окрім закритих ІСІ з публічною пропозицією у 

річному вимірі, хоча у 4-му кварталі вони також зросли). Тож сектор відкритих 

ІСІ продовжив висхідний тренд другий рік поспіль – цьому сприяв перший за 

10 років чистий притік капіталу [7]. 

Загальна кількість діючих венчурних фондів у 2017 році зросла на 30 

одиниць у порівнянні із 2016 роком (збільшення на 6 одиниць) – до 1028. 

Збільшення кількості венчурних корпоративних інвестиційних фондів тривало 

майже тими ж темпами, що і 2016 року, в умовах зростання популярності серед 

інвесторів саме корпоративної форми для венчурних ІСІ: за 2017-й їх 

побільшало на 47 ( на 20,2% у порівнянні із зростанням у 23,3% у 2016-му). 

Результати дослідження ринку венчурних і прямих інвестицій свідчать про 

те, що 2017 рік став рекордним в історії українського венчурного бізнесу – 

стартапами було залучено 258,6 млн. дол. США, що втричі більше, ніж у 
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2016 році. Слід зазначити, що у 2017 році на венчурному ринку відбулося 16 

продажів, тоді як у 2016 їх було лише 6 [119]. 

Дослідження свідчить, що українські венчурні фонди, на відміну від 

європейських фондів, не націлені на інвестиції в інноваційні проекти та 

високотехнологічні галузі економіки. Поверховий аналіз найбільших венчурних 

фондів за вартістю активів і прибутковістю, а також компаній з управління 

активами цих фондів говорить про те, що більшість з них використовуються як 

інструмент спільних інвестицій та оптимізації оподаткування в будівельному, 

фінансовому та аграрному секторі. Такий механізм дозволяє видавати кредити 

компаніям холдингу, тим самим зменшуючи базу оподаткування податком на 

прибуток підприємств, які отримують позики від венчурних фондів [104]. 

Доволі часто венчурні фонди в Україні взагалі не переслідують ідею 

спільного інвестування. Вони створюються для реалізації короткострокових 

проектів або окремих фінансових схем. Отже, входження зовнішніх інвесторів 

в венчурний фонд не передбачається. Відповідно не відбувається входження 

іноземних інвесторів. Популярність ІСІ при структуризації бізнесу 

пояснюється існуючим сприятливим режимом оподаткування [103]. 

Відповідно до норм українського законодавства, венчурні фонди звільняються 

від сплати податку на прибуток і ПДВ до моменту завершення своєї роботи і 

виплати дивідендів, а це протягом 25 років. Це повинно було б дозволити 

забезпечити беззбиткове реінвестування акумульованого прибутку у рамках 

венчурного фонду у реалізацію інших проектів без сплати податків. Однак 

саме дане положення є, на нашу думку, потенційним джерелом зловживань і 

уникнення сплати податків. 

В Україні ж на сьогоднішній день найпривабливiшими сферами 

венчурного iнвестування є будiвництво, харчова промисловiсть, переробка 

сільськогосподарської продукцiї, а також роздрiбна торгiвля. Венчурні фонди в 

Укpaїнi використовуються для оптимізації управління активами фiнансово-

промислових холдингiв та зниження податкового навантаження, тодi як 

венчурне iнвестування у світі залишається одним iз найважливiших джерел 
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капiталу для компанiй, швидкий piст та розвиток яких постiйно потребує 

додаткових зовнiшнiх iнвестицiй (як правило, це пiдприємства малого та 

середнього бiзнесу) [26].  

Серед широкого кола різних операцій і послуг, які банки можуть 

надавати своїм клієнтам, через свою специфічність і порівняну 

нерозвиненість на вітчизняному ринку позичкових капіталів особливе місце 

відіграє процедура банківського кредитування інноваційної діяльності – 

тобто надання фінансових ресурсів під інноваційні проекти отримувачів 

коштів [22, с. 17]. Кредити – традиційне та, переважно, одне з основних 

джерел формування додаткових ресурсів суб‟єктів господарювання з метою 

розробки та впровадження новацій в Україні.  

При дослідженні сучасного стану банківського інвестиційного 

кредитування інноваційної діяльності встановлено, що банки, зважаючи на 

специфіку такої діяльності, визначають особливі умови кредитування. 

Характерні особливості здійснення інвестиційного кредитування інноваційної 

діяльності банками України такі: нижчий розвиток банківського інвестиційного 

кредитування інноваційної діяльності порівняно з інвестиційним 

кредитуванням в Україні загалом; надання кредитів великими банками, які є 

дочірніми структурами великих іноземних банків і мають доступ до ,,довгих 

грошей”; кредит у діапазоні від 1,5 до 100 млн. грн. банк може надати 

одноосібно, кредитування на більшу за цей розмір суму реалізується шляхом 

створення консорціуму з кількох банків; термін кредиту від 3,5 до 10 років, 

тобто проект має досягти самоокупності; власні інвестиції позичальника 

повинні складати від 15 до 30 % усього бюджету проекту [116, с. 13]. 

Проведений аналіз свідчить про стабільну тенденцію скорочення витрат на 

інноваційну діяльність із державного бюджету та іноземних інвестицій. Проте 

варто зауважити, що така тенденція існує на фоні загального скорочення 

інвестиційної діяльності в Україні. Так, якщо у 2012 р. ще зберігалась доволі 

висока динаміка інвестицій, при цьому інвестиційна активність впродовж року 

знижувалась, то у 2014–2016 роках ситуація в інвестиційній сфері суттєво 
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погіршилась, відбувалось поступове згортання інвестиційної діяльності. Такі 

особливості інвестиційного процесу обумовлені низкою факторів, зокрема 

безпрецедентним погіршенням інвестиційного клімату, обумовленим як 

наслідками економічної депресії і невизначеними перспективами зростання 

економіки, так і проблемами наростання рівня корупції, гальмування реформ та 

зниження дієздатності й прогнозованості політики держави. Це змушувало 

приватні компанії відмовлятися або відкладати на майбутні періоди реалізацію 

інвестиційних проектів [115]. 

Спостерігається ситуація, коли вітчизняні інвестори не мають достатньо 

вільних коштів для інвестування в інноваційну діяльність, а через 

несприятливий інвестиційний клімат іноземні інвестори не ризикують вкладати 

власні кошти в українське виробництво. Ця проблема носить системний 

характер і є спричинена фінансовою нестабільністю та економічною ситуацією 

в країні загалом [24, с. 31]. 

Під час економічного спаду потік коштів, за рахунок яких фінансуються 

науково-дослідні розробки скорочуються. Також із труднощами щодо 

залучення зовнішніх інвестицій для фінансування власних НДДКР 

зустрічаються промислові підприємства, оскільки при таких умовах інвестори 

та банки не бажають йти на ризик. Варто відзначити, що на сьогоднішній день 

НДДКР в Україні переорієнтувалися на мало ризиковану, короткострокову 

інноваційну діяльність, в той час як скорочуються в першу чергу інноваційні 

довготермінові проекти з високим ступенем ризику. 

  

2.3. Діагностика стану та проблем фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності: загальнодержавний та регіональні аспекти 

 

Погіршення економічної ситуації у країні, дефіцит бюджетного ресурсу на 

підтримку регіонального розвитку спричинили загострення внутрішніх 

проблем кожного регіону та порушення міжрегіональних зв‟язків. Упродовж 
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останніх років в Україні зростає диференціація регіонів за рівнем соціально-

економічного розвитку, збільшується кількість проблемних серед них. 

Соціально-економічний розвиток більшості регіонів характеризувався 

подальшим зменшенням промислового виробництва, відтоком інвестиційного 

капіталу, нестійкою експортною динамікою, скороченням обсягів 

промислового будівництва, звуженням внутрішнього ринку, погіршенням 

ситуації на ринку праці і загальним падінням рівня доходів. Серед позитивних 

тенденцій відзначається лише зростання аграрного виробництва [47, с. 4–5]. 

Щодо регіонального аспекту здійснених інновацій вітчизняними промисловими 

підприємствами, то лідерами є: Харківська область, у якій проводили 

інноваційну діяльність 110 підприємств, місто Київ (95 підприємств), 

Дніпропетровська (65 підприємств), Львівська (64 підприємства) та Київська 

область (48 підприємств). За показником кількості проведених інновацій 

відстають такі області: Луганська, Чернівецька, Волинська, Закарпатська та 

Чернігівська області. У 2016 році кількість впроваджених нових технологічних 

процесів на вітчизняних промислових підприємствах складала 3489 одиниць, а 

це у 2,87 рази перевищувало рівень 2015 року [47]. Інноваційна діяльність у 

промисловості, незважаючи на намагання окремих підприємств відповідати 

вимогам ринку для забезпечення конкурентоспроможності власної продукції, в 

цілому носить несистемний характер. Зважаючи на те, що джерелом власних 

коштів підприємств, що спрямовуються на інноваційну діяльність, є прибуток, 

стає зрозумілим причина низького рівня інноваційної активності [70]. 

На наукові та науково-технічні розробки у 2016 р. найбільше витрачали 

власні кошти у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях [139, с. 

 247; 189]. У 2017 р. ситуація не змінилася і у трійку регіональних лідерів по 

обсягу внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок в Україні 

також входять названі області. Найменше у цей період вкладали кошти в інновації 

Хмельницька, Рівненська і Донецька області (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Обсяги вкладень інноваційних ресурсів на виконання наукових 

досліджень і розробок за регіонами України у 2017 р., млн. грн. 
Джерело: побудовано на основі [189]. 

 

Розглянемо детальніше інноваційну діяльність підприємств західного 

регіону, а саме:  Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.  

Економічна ефективність регіону оцінюється за часткою інноваційно-

активних підприємств у їх загальній кількості та внеском результатів 

інноваційної діяльності таких підприємств у промисловість регіону.  

У Львівській області у 2017 р. зменшилася кількість інноваційно-активних 

підприємств і становила 48 одиниць (15,2% від загальної кількості обстежених 

промислових підприємств), у 2015 році цей показник становив 64 одиниці (19,3% 

від загальної кількості обстежених промислових підприємств). У попередні роки, 
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з 2012 по 2014, впроваджували інновації 127 промислових підприємств Львівської 

області або 72,1% від загальної кількості підприємств, які протягом трьох років 

займались інноваційною діяльністю [62, с. 8]. Однак, починаючи з 2015 року, 

порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним у 

зв‟язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного 

спостереження щодо інноваційної діяльності промислових підприємств.  

У 2017 році на Львівщині інноваційною діяльністю займалося 15,2% від 

загальної кількості промислових підприємств із середньою кількістю 

працівників 50 осіб і більше. На інновації промислові підприємства витратили 

310,0 млн. грн. Більш ніж дві третини від загального обсягу інноваційних 

витрат припало на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення 

(207,5 млн. грн.), на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 

52,1 млн. грн. (16,8%), на придбання інших зовнішніх знань (придбання нових 

технологій) – 3,4 млн. грн. (1,1%). Основним джерелом фінансування витрат на 

здійснення технологічних інновацій залишаються власні кошти підприємств 

(271,6 млн. грн.), на які припало 87,6% від загального обсягу. Частка кредитних 

коштів становила 12,4% (38,4 млн. грн.).  

У 2017 році було впроваджено 41 новий технологічний процес. Із загальної 

кількості процесів 13 – маловідходні, ресурсозберігаючі. Активніше 

технологічне оновлення виробництва здійснювали підприємства з виробництва 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де впроваджено 11 нових 

технологічних процесів, машинобудування – 7, виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 6 [61]. В той час як 

у 2014 р. більш активно займались технологічними інноваціями підприємства 

машинобудування (24,7% від загальної кількості підприємств галузі), 

металургійного виробництва та виробництва готових металевих 

виробів (24,1%), з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів (18,9%), з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної 

діяльності (16%). Разом з тим, впроваджували інновації тільки окремі 

підприємства з виробництва основних фармацевтичних продуктів і 
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фармацевтичних препаратів, хімічних речовин і хімічної продукції, добувної 

промисловості і розроблення кар‟єрів [62, с. 8]. 

У 2017 році промисловими підприємствами освоєно 247 інноваційних 

видів продукції, з них 19 – нові види машин, устатковання, приладів, апаратів. 

Найбільше нових видів продукції впровадили підприємства з виробництва 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 152, з виробництва меблів, 

іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування – 58, 

машинобудування – 21. Для модернізації виробничих процесів підприємства 

області придбали 49 нових технологій [61].  

Інноваційна діяльність сконцентрована переважно у Львові, де 

знаходиться майже половина (48,8%) інноваційних підприємств області, а 

також у Пустомитівському районі (10,1%) та місті Дрогобич (7%) [62, с. 8]. 

Джерела фінансування інноваційної діяльності у Львівській області за 

період 2007–2017 рр. наведено у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Джерела фінансування інноваційної діяльності у Львівській області  

за 2007–2017 рр., тис. грн.  

Рік 

Загальна 

сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
вітчизняних 

інвесторів 

іноземних 

інвесторів 
інші джерела 

2007 272507,9 174577,9 5851,1 1241,4 90837,5 

2008 296662,2 253819,0 3007,5 2,4 39833,3 

2009 211070,7 196764,5 2132,2 260,3 11913,7 

2010 139335,4 92677,6 – 353,0 46304,8 

2011 162676,8 146669,8 5319,7 9659,8 1027,5 

2012 280614,4 261419,4 – – 19195,0 

2013 257053,9 213668,2 – – 43385,7 

2014 219754,3 183234,0 2504,7 – 34015,6 

2015 277796,2 206605,0 11069,0 – 60122,2 

2017
* 

310047,7 271641,1 – – 38406,6 

 *Примітка. Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності 

промислового підприємства змінена з ,,річної” на ,,один раз на два роки”, починаючи з 2015 року. 
Джерело: побудовано автором на основі даних [35, 182]. 
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Традиційно частка власних витрат на інновації у Львівській області є 

найбільшою, як і в цілому по Україні. За даними головного управління 

статистики у Львівській області за період 2012–2017 рр. іноземні інвестиції в 

інноваційну діяльність були відсутні. 

Протягом 2012–2017 рр. найбільше було профінансовано інновацій із 

власних коштів та кредитів. Варто зауважити, що обсяг коштів із держбюджету 

та місцевих бюджетів на фінансування інноваційної діяльності у Львівській 

області є вкрай низькими (табл. 2.5). 

           Таблиця 2.5 

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості 

Львівської області за період 2012–2017 рр.  

Роки  2012 2013 2014 2015
 

2017*
 

У фактичних цінах; тис. грн. 

Усього 280614,4 257053,9 219754,3 277796,2 310047,7 

у тому числі за 

рахунок:  

держбюджету 830,0 - - 

 

 

25817,2 

 

 

- 

місцевих бюджетів 701,0 6113,8 160,0 

 

100,0 

 

- 

власних коштів 261419,4 213668,2 183234,0 206605,0 271641,1 

коштів інвесторів: 

вітчизняних  - - 2504,7 

 

11069,0 

 

- 

іноземних  - - - - - 

кредитів 17664,0 37228,9 27399,6 34206,0 38406,6 

інших джерел - 43,0 6456,0 - - 

Відсотків до загального обсягу 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у тому числі за 

рахунок: 

держбюджету 0,3 - - 

 

 

9,3 

 

 

- 

місцевих бюджетів 0,2 2,4 0,1 0,0 - 

власних коштів 93,2 83,1 83,4 74,4 87,6 

коштів інвесторів: 

вітчизняних  

іноземних 

- 

- 

- 

- 

1,1 

- 

 

4,0 

- 

 

- 

- 

кредитів 6,3 14,5 12,5 12,3 12,4 

інших джерел - - 2,9 - - 
 

*Примітка. Починаючи з 2015 року, обстеження інноваційної активності промислових підприємств проводиться 

один раз на два роки. Дані проведені за юридичними особами з чисельністю працюючих 50 осіб і більше. 

Джерело: складено автором на основі даних [182]. 
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Найбільше інноваційних коштів у 2014 р. було скеровано у виробництво 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 77,6% від загальної суми 

інноваційних витрат, машинобудування – 8,5%, виготовлення виробів з 

деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 7,3%. Незначні 

кошти на інноваційні роботи витратили підприємства текстильного 

виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 

0,3%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 0,03% [62, с. 8]. 

Результативність використання коштів, що вкладається в інноваційну 

діяльність, добре показують обсяги реалізованої інноваційної продукції. 

Статистичні дані (табл. 2.6 та рис. 2.12) свідчать про те, що у Львівській області 

обсяги реалізованої продукції значно перевищують кошти, вкладені за 

аналізований період в інноваційну діяльність. Загалом можна сказати, що це є 

закономірна тенденція, однак не у всіх областях вона присутня. 

Таблиця 2.6 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у Львівській області за період 

2010–2017 рр., тис. грн. 

 Рік  

Показник  

2012 2013 2014 2015 2017 

Усього 658089,2 849489,8 731914,2 1193900,0 763100,0 

у тому числі  

нова для ринку
 

512798,6 123734,2 213311,1 

 

416800,0 

 

80200,0 

нова для підприємства 145290,6 725290,6 518603,1 777100,0 682900,0 

із загального обсягу 

поставлено на експорт 
67700,00 71800,00 94700,00 123400,00 92900,00 

Джерело: розраховано автором на основі даних [182]. 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2017 році становив 

763,1 млн. грн., у порівнянні з 2015 р. відбулося значне скорочення (на 37 % або 

430,8 млн. грн.). Варто наголосити, що протягом 2012–2017 рр. більшість 

реалізованої інноваційної продукції була новою тільки для підприємства (у 

2017 р. – 89,5% від її загального обсягу, у 2015 р. – 65 %). Продукції, що була 

новою для ринку, у 2017 році реалізовано на 80,2 млн. грн., в той час як у 2015 

цей показник був майже в п‟ять раз більшим – 416,8 млн. грн. Обсяг 

інноваційної продукції, поставленої на експорт, становив 92,9 млн. грн. (12,2% 
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від її загального обсягу), що відповідає показнику 2014 р. – 94,7 млн. грн. 

(12,9% від її загального обсягу), однак є нижчим за показник 2015 р., коли обсяг 

інноваційної продукції, поставленої на експорт, становив 123,4 млн. грн. (10,3% 

від її загального обсягу) [61]. 

На рисунку 2.12 відображено динаміку обсягів фінансування витрат на 

інновації та обсяги реалізованої інноваційної продукції у Львівській області за 

період 2012–2017 рр. (на основі даних табл. 2.5, 2.6). 

 

Рис.2.12. Динаміка обсягів фінансування витрат на інновації та обсяги 

реалізованої інноваційної продукції у Львівській області за період 

2012–2017 рр., тис. грн. 
Джерело: побудовано автором на основі [182]. 
 

На основі співвідношення обсягів реалізованої інноваційної продукції та 

обсягів фінансування витрат на інновації можна оцінювати рівень ефективності 

економічної віддачі інновацій (за аналогією до показника фондовіддачі, що має 

широке застосування у виробничій практиці). На основі такого показника, що 

набуває форми коефіцієнта, можна порівнювати рівні економічної віддачі 

інновацій як по окремих товарах, так і по окремих підприємствах, їх 

структурних підрозділах, окремих галузях, територіях, районах, областях та 

економіках країн загалом. 
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У нашому випадку співвідношення цих показників за окремими роками по 

Львівській області було наступним: 

- У 2012 р. 658089,2 : 280614,4 = 2,35 

- У 2015 р.  1193900 : 277796,2 = 4,30 

- У 2017 р. 763100 : 310047,7 = 2,46 

Розраховані таким чином показники свідчать про позитивну динаміку та 

важливість інвестування коштів в інноваційні проекти, що відповідає світовим 

тенденціям розвитку кращих економік світу. 

У Івано-Франківській області відповідно до офіційних даних Головного 

управління статистики впродовж останніх років спостерігається поступове 

зниження інноваційної активності промислових підприємств. У 2015 р. в 

області інноваційною діяльністю займалося 21,6% із загальної кількості 

обстежених промислових підприємств із середньою кількістю працівників 

50 осіб і більше. У 2017 р. цей показник залишився практично незмінним і 

дорівнював 21,7% або 28 обстежених промислових підприємств (в 

середньому по Україні – 16,2%). Що стосується попередніх років, то 

протягом 2007–2014 років спостерігалося поступове зниження інноваційної 

активності промислових підприємств [34]. 

У 2017 р. найбільш сприйнятливими до нововведень в Івано-Франківській 

області були підприємства текстильного виробництва, виробництва одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, з виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, машинобудування, 

де частка тих, що займалися інноваціями, складала 22–30%. Для підвищення 

технічного та технологічного рівня виробництва на підприємствах області 

було впроваджено 23 нові технологічні процеси, 65,2% з яких забезпечили 

економне використання матеріальних та енергетичних ресурсів. Найбільше 

інноваційних технологічних процесів впровадили підприємства з оброблення 

деревини та виготовлення виробів з деревини (26,1%), виробництва харчових 

продуктiв і напоїв (21,7%), текстильного виробництва та виробництва 

одягу (13%). 
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На інноваційні заходи витрачено 134,2 млн. грн., у тому числі на придбання 

машин, обладнання та програмного забезпечення – 130,4 млн. грн. (97,2% 

загального обсягу інноваційних витрат), на внутрішні науково-дослідні розробки – 

0,7 млн. грн. (0,5%) та на іншу інноваційну діяльність (уключаючи дизайн, 

навчання, маркетинг та іншу відповідну діяльність) – 3,1 млн. грн. (2,3%) [60].  

Щодо обсягів фінансування інноваційної діяльності в даній області 

(табл. 2.7), то видно тенденцію до різкого зменшення загальної суми витрат у 

2011– 2015 рр., в той час як у 2017 р. загальна сума витрат на інновації значно 

зросла у порівнянні із 2015 р. Відзначаються пасивністю вітчизняні інвестори у 

фінансуванні інновацій. Основним джерелом фінансування інноваційних 

витрат залишаються власні кошти (у 2017 р. – 126 млн. грн. або 93,9% загальної 

суми витрат на інновації). 

Таблиця 2.7 

Джерела фінансування інноваційної діяльності у Івано-Франківській 

області за період 2007–2017 рр., тис. грн.  

Рік 

Загальна 

сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
вітчизняних 

інвесторів 

іноземних 

інвесторів 
інші джерела 

2007 264864,3 57182,7 – – 207681,6 

2008 501023,3 84878,4 140,0 16509,9 399495,0 

2009 484542,9 30204,7 – 421168,9 33169,3 

2010 2090520,9 24666,7 – 2065116,6 737,6 

2011 152765,9 127849,1 – 4847,8 20069,0 

2012 203824,1 159818,9 – 9123,1 34882,1 

2013 488571,3 151068,9 230,0 82531,0 254741,4 

2014 95785,1 79275,3 – 2349,3 14160,5 

2015
 

92189,0 70105,5 – 15353,1 6730,40 

2017* 134192,2 126011,2 – – 8181,0 

 *Примітка. Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності 

промислового підприємства змінена з ,,річної” на ,,один раз на два роки”, починаючи з 2015 року. 
Джерело: побудовано автором на основі даних [34, 181]. 

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості 

Івано-Франківської області за період 2012–2017 рр. наведено у табл. 2.8. Він 
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показує, що власні кошти домінували у 2012–2017 рр. (2012 – 78,4%, 2014 р. – 

власні кошти – 82,8%, 2015 р. –76,0%, 2017 р. – 93,9%), за винятком 2013 р., 

коли кредити та власні кошти склали основну частку витрат на інновації і 

становили відповідно 52,1% і 30,9% загального обсягу фінансування. 

Фінансування інноваційної діяльності в промисловості за рахунок 

держбюджету та місцевих бюджетів практично відсутнє. За даними головного 

управління статистики в Івано-Франківській області впродовж 2012–2015 рр. 

обсяг іноземних інвестиції в інноваційну діяльність змінюється від 2,4% до 

16,9%, а у 2017 р. фінансування інноваційної діяльності за рахунок іноземних 

інвестиції взагалі відсутнє. 

Таблиця 2.8 

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості 

Івано-Франківської області за період 2012–2017 рр.  

Рік  2012 2013 2014 2015 2017 

У фактичних цінах, тис. грн.  

Усього 203824 488571 95785 92189 134192 

у тому числі за рахунок:  

держбюджету - - 176 - - 

місцевих бюджетів - 61 - - 22 

кошти позабюджетних фондів - - 270 - - 

власних коштів 159819 151069 79275 70106 126011 

коштів інвесторів: 

вітчизняних  
- 230 - 

 

- - 

іноземних  9123 82531 2349 15353 - 

кредитів 32911 254670 13715 6730 7918 

інших джерел 1971 10 - - 241 

Відсотків до загального обсягу  

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у тому числі за рахунок: 

держбюджету 
- - 0,2 

- - 

місцевих бюджетів - - 0,0 - 0,0 

кошти позабюджетних фондів 
- - 0,3 

-  

- 

власних коштів 78,4 30,9 82,8 76,0 93,9 

коштів інвесторів: 

вітчизняних  
- 0,0 - 

- - 

іноземних 4,5 16,9 2,4 16,7 - 

Кредитів 16,1 52,1 14,3 7,3 5,9 

інших джерел 1,0 0,0 - - 0,2 
*Примітка. Починаючи з 2015 року, обстеження інноваційної активності промислових підприємств проводиться 

один раз на два роки. Дані проведені за юридичними особами з чисельністю працюючих 50 осіб і більше. 

Джерело: складено автором на основі даних [181]. 
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Обсяг реалізованої інноваційної продукції в Івано-Франківській області 

має тенденцію до зниження з 2013 р. (табл. 2.9). У 2017 р. підприємствами 

реалізовано  інноваційної  продукції  на  суму  105,4  млн. грн. У 2015 р. 

обсяг реалізованої інноваційної продукції був майже вдвічі більшим і 

становив 242 млн. грн. Як і у Львівській області, основна частка підприємств 

реалізовувала продукцію, яка була новою виключно для підприємства. У 

2015 р. її обсяг становив 201,1 млн. грн. (92,9 %), а у 2017 р. – 105,4 млн. грн. 

У 2015 р. кожне п‟яте підприємство реалізовувало продукцію, що була 

новою для ринку, в той час як у 2017 р. продукції, що була б новою для 

ринку, не було реалізовано.  Що стосується обсягу інноваційної продукції, 

поставленої на експорт, то у 2015 р. близько 27,0%  (80,4 млн. грн. ) такої 

продукції  було  реалізовано за  межі України, а   у   2017 р.  більше  

половини (59,1 млн. грн. ) із загального обсягу реалізованої інноваційної 

продукції.  

Таблиця 2.9 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції в Івано-Франківській області за 

період 2012–2017 рр., тис. грн.  

                             Рік  

Показник  2012 2013 2014 2015
 

2017*
 

Усього 1707904 881568 883215 241973 105412 

у тому числі 

нової для ринку 
1451093 474788 393860 40860 - 

нова для 

підприємства 
256811 406780 489355 201113 105412 

із загального обсягу 

поставлено на 

експорт 

109506 290502 211613 80408 59172 

Джерело: розраховано автором на основі даних [181]. 

Динаміку обсягів фінансування витрат на інновації та обсяги реалізованої 

інноваційної продукції у Івано-Франківській області за період 2012–2017 рр. 

можна простежити на рисунку 2.13 (на основі даних табл. 2.8, 2.9).  
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Рис.2.13. Динаміка обсягів фінансування витрат на інновації та обсяги 

реалізованої інноваційної продукції у Івано-Франківській області за період 

2012–2017 рр., тис. грн. 
Джерело: побудовано автором на основі [181]. 

 

За період 2015–2017 років розвиток науково-технічної та інноваційної 

діяльності Івано-Франківської області здійснювався згідно до діючих програм, 

затверджених відповідно до рішень обласної ради від 05.06.2009 року       

№ 803-30/2009 ,,Про Програму розвитку науково-технічної та інноваційної 

діяльності області до 2015 року” та від 25.12.2015 року №56-2/2015 ,,Про 

Програму розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 

2020 року”. 

Упродовж 2016 року реалізовано 12 місцевих інноваційних проектів у 

сфері енергоефективності за рахунок впровадження в області ІІІ фази проекту 

ЄС/ПРООН ,,Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” для громад 

сільських населених пунктів, розташованих у Надвірянському, Калуському, 

Коломийському, Тисменицькому та Верховинському районах. 

З метою сприяння розвитку елементів інноваційної інфраструктури у 

2017 році велика увага приділялась реалізації інноваційних заходів. Зокрема, 
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підписано Угоду про співпрацю між науковим парком ,,Прикарпатський 

університет” та технологічним парком міста Люблін (Республіка Польща). 

Для стимулювання процесів залучення учнівської молоді, студентства до 

науково-технічної творчості проведено відбір кращих робіт, представлених на 

обласній виставці техніко-технологічних виробів, яка проводилась 24–28 квітня 

2017 року на базі Навчально-методичного центру культури і туризму 

Прикарпаття. Серед унікальних робіт – технічні моделі роботів, ,,мудрих 

будинків”, інноваційні системи та інші розробки [5].  

Впродовж 2014 року в Тернопільській області інноваційною діяльністю 

займалися 14,9% підприємств (або 36 промислових об‟єктів) [99]. У 2015 році 

питома вага інноваційно активних підприємств становила 17,4 %, а у 2017 р. їх 

кількість зросла і становила 27,5 % [36]. Найбільша частка інноваційно 

активних підприємств припадає на переробну промисловість (86,1%), в першу 

чергу це підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів (припадає 41,9% усіх переробних підприємств), а також підприємства з 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (8,3%) і 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами (5,6%). Варто відзначити, 

що на частку переробної промисловості серед інноваційно активних 

підприємств припадало 97,5% у 2010 році. 

У 2015 р. інновації впроваджували 16 підприємств (100% підприємств, які 

займалися інноваційною діяльністю), а у 2017 р. – 25. У 2015 р. інноваційні 

процеси  впроваджували – 10 (62,5%), а у 2017 – 23 підприємства (92,0%). 

Освоювали виробництво інноваційної продукції 9 одиниць (56,3%) у 2015 р., а 

у 2017 р. їх кількість скоротилась і становила 7 одиниць (28,0%). Нові 

технології (технічні досягнення) придбали 5 підприємств (31,3% від загальної 

кількості підприємств, що займались інноваційною діяльністю) у 2015 р., в той 

час як у 2017 – 4 (17,4%). Кількість промислових підприємств, що 

реалізовували інноваційну продукцію, склала у 2015 р. 14 одиниць, а у 2017 – 

9 одиниць [183]. 
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У Тернопільській області домінуючими джерелами фінансування 

інновацій є власні кошти, кошти іноземних інвесторів та інші джерела. На 

відміну від Львівської та Івано-Франківської області, іноземні інвестори не 

прагнули вкладати кошти в інноваційну діяльність Тернопільської області 

протягом 2010–2017 рр. (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Джерела фінансування інноваційної діяльності у Тернопільській області за 

період 2007–2017 рр., тис. грн.  

Рік 

Загальна 

сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
вітчизняних 

інвесторів 

іноземних 

інвесторів 
інші джерела 

2007 19258,4 10333,9 - 8924,5 - 

2008 62730,7 44131,2 - - 18599,5 

2009 48679,6 46888,5 598,0 77,3 1115,8 

2010 8100,2 7836,0 215,2 – 49,0 

2011 69589,3 68543,2 750,0 - 296,1 

2012 84917,9 83200,1 850,0 - 867,8 

2013 24236,9 18703,4 1381,2 - 4152,3 

2014 57398,2 57387,7 - - 10,5 

2015
 

14557,7 13204,7 - - 1353,0 

2017*
 

109734,7 79914,8 - - 29819,9 
 

 *Примітка. Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності 

промислового підприємства змінена з ,,річної” на ,,один раз на два роки”, починаючи з 2015 року. 
Джерело: побудовано автором на основі даних [183]. 

 

Кошти із місцевих бюджетів не виділялись на стимулювання інновацій в 

області протягом 2012–2015 рр., основне джерело фінансування інновацій – 

власні кошти промислових підприємств. Проте варто зауважити, що із трьох 

аналізованих областей за даний період найбільша частка коштів із 

держбюджету припадає саме на фінансування інновацій в Тернопільській 

області. У 2017 р. позитивним фактором є виділення коштів місцевих 

бюджетів на фінансування інноваційної діяльності в обсязі 683,9 тис. грн. 

(табл. 2.11). 
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Таблиця 2.11 

Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості 

Тернопільської області за період 2012–2017 рр. 

*Примітка. Починаючи з 2015 року, обстеження інноваційної активності промислових підприємств проводиться 

один раз на два роки. Дані проведені за юридичними особами з чисельністю працюючих 50 осіб і більше. 

Джерело:  складено автором на основі даних [183]. 

Обсяги реалізованої інноваційної продукції за період 2012–2017 рр. подано 

у табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у Тернопільській області за період 

2012–2017 рр., тис. грн.  

                    Рік  

Показник  
2012 2013 2014 2015 2017

 

Усього 491463,9 155455,0 133363,7 249303,3 126930,5 

у тому числі 

нової для ринку
 117109,8 16939,2 32542,3 74877,4 37056,9 

нова для 

підприємства 
374354,1 138515,8 100821,4 174425,9 89873,1 

із загального обсягу 

поставлено на 

експорт 

276750,0 7668,8 10511,2 21552,6 ... 

Джерело: розраховано автором на основі даних [183]. 

Рік 2012 2013 2014 2015 2017 

У фактичних цінах; тис. грн. 

Усього 84917,9 24236,9 57398,2 14557,7 109734,7 

у тому числі за рахунок:  

держбюджету 850,0 1381,2 – 
1353,0 

 

– 

місцевих бюджетів – – 10,5 – 683,9 

власних коштів 83200,1 18703,4 57387,7 132204,7 79914,8 

коштів інвесторів 

вітчизняних  
– – – – – 

іноземних держав – – – – – 

інших джерел 867,8 4152,3 – – 29136,0 

Відсотків до загального обсягу 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у тому числі за рахунок:  

держбюджету 1,0 5,7 – 
9,3 – 

місцевих бюджетів – – 0,0 – 0,6 

власних коштів 98,0 77,2 100,0 90,7 72,6 

коштів інвесторів 

вітчизняних  
– – – – – 

іноземних держав – – – – – 

інших джерел – – – – 26,6 
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З даних таблиці видно, що у Тернопільській області обсяг реалізованої 

інноваційної продукції у 2017 році склав 126,9 млн. грн., що майже вдвічі 

менше, ніж у 2015 р. (цей показник становив 249,3 млн. грн.). Варто зазначити, 

що третина обсягу реалізованої продукції припала на продукцію текстильного 

виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. 

Як і у Львівській та Івано-Франківській областях, більшість реалізовуваної 

продукції була новою тільки для підприємства (у 2015 р. цей показник становив 

174,4 млн. грн., а у 2017 р. – 89,8 млн. грн.). В той же час кожне третє 

підприємство реалізовувало продукцію, що була новою для ринку (у 2015 р. 

цей показник становив 74,9 млн. грн., а у 2017 р. – 37 млн. грн.). 

У 2015 році було експортовано інноваційної продукції на суму 

21,5 млн. грн., що становить лише 8,6% від загального обсягу реалізованої 

інноваційної продукції (у 2012 році відповідно 276,7 млн. грн. або 71,9%). У 

2017 р. дані про продукцію, яку  поставлено на експорт, є відсутні.  

У 2017 р. було  впроваджено 78 нових технологічних процесів, з них 27 –

нових маловідходних та ресурсозберігаючих. У 2015 р. підприємствами області 

впроваджено 32 нових технологічних процеси (з них 11 – маловідходних, 

ресурсозберігаючих). У 2015 освоєно 580 інноваційних видів продукції (з них 

17 нових видів техніки), в той час як у 2017 р. лише 39 (з них 20 нових видів 

техніки) [183]. 

Динаміка обсягів фінансування витрат на інновації та обсяги реалізованої 

інноваційної продукції у Тернопільській області за період 2012–2017 рр. подана 

на рисунку 2.14 (на основі даних табл. 2.11, 2.12).  

Можна однозначно констатувати, що рівень інноваційної активності 

підприємств Тернопільської області є низьким. Про це свідчать низькі показники 

щодо кількості інноваційних підприємств, витрат на інноваційну діяльність, 

невисокі обсяги реалізованої інноваційної продукції промисловими 

підприємствами області, які з 2013 р. мають тенденцію до скорочення. Інноваційна 

діяльність мало спрямована на дослідження та інноваційний розвиток, нею майже 

не займаються приватні підприємства, які, як показує статистика, спрямовують 
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витрати здебільшого на модернізацію обладнання, третина реалізованої 

інноваційної продукції – продукція текстильного виробництва. 

 

Рис. 2.14. Динаміка обсягів фінансування витрат на інновації та обсяги 

реалізованої інноваційної продукції у Тернопільській області  

за період 2012–2017 рр., тис. грн. 
 Джерело: побудовано автором на основі [183]. 

Переважно інноваційна діяльність здійснюється підприємствами 

м. Тернополя. 

Запропоновано проводити оцінку рівня ефективності (економічної віддачі) 

інновацій на основі співвідношення обсягів реалізованої інноваційної продукції 

та фінансування витрат на інновації (табл. 2.13). Використання такого 

показника дозволить порівнювати економічну віддачу інновацій по окремих 

товарах, підприємствах, галузях, територіях (областях, районах) та економіках 

країн світу. 

На основі проведеного аналізу виявлено, що середній показник 

економічної ефективності (віддачі) інновацій західного регіону України у 2012–

2017 рр. становить: 3,15 – Львівська обл., 4,56 – Івано-Франківська обл., 6,55 – 
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Тернопільська обл. Результати аналізу показали, що у Львівській обл. протягом 

2012–2015 рр. спостерігалася тенденція до збільшення даного показника, а у 

2017 р. – зниження, в той час як в Івано-Франківській та Тернопільській 

областях впродовж аналізованого періоду спостерігається різке коливання 

показника економічної ефективності інновацій.  

Таблиця 2.13 

Економічна ефективність (віддача) інновацій у західних регіонах України 

упродовж 2012–217 рр. 

Регіони 

(області) 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2017 

Львівська область 2,35 3,30 3,33 4,30 2,46 

Івано-Франківська 

область 

8,38 1,80 9,22 2,62 0,78 

Тернопільська 

область 

5,78 6,41 2,32 17,1 1,15 

Джерело: розраховано автором на основі даних [181-183]. 

Дані показники відображають узагальнений по окремому регіону стан 

інноваційної діяльності, її рівень та динаміку у порівнянні з іншими регіонами 

України. Більш детальний аналіз, за наявності статистичних даних, дозволить 

визначити найбільш перспективні галузі та види продукції, що заслуговують 

пріорітетного фінансування. 

Статистичні дані свідчать про скорочення загального обсягу витрат за 

напрямами інноваційної діяльності у період 2012–2017 рр. На нашу думку, це 

відбулося, в основному, через зменшення інвестиційної і внутрішньої 

домінанти економічного розвитку, що спровокувало відтік інвестицій у сферу 

обігу та замороження іноземними компаніями інноваційних проектів. Можна 

зробити висновок, що стрімко втрачаються можливості належним чином 

розгортати інноваційні дослідження, використовувати та розвивати наявний 

інноваційний потенціал, оперативно впроваджувати результати у практику, 

реагувати на світові науково-технологічні досягнення. Без активізації 
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інноваційної діяльності та без її належного фінансового забезпечення не 

відбудеться модернізація економіки, що, в свою чергу, стримуватиме 

економічний розвиток держави та знижуватиме рівень 

конкурентоспроможності підприємств. Економічні труднощі вітчизняних 

підприємств не дозволяють їм здійснювати активну інноваційну політику на 

належному рівні, що відображається на їх конкурентоспроможності. 

Дослідження науковців та статистичні дані свідчать про їхню інертність, а іноді 

й пасивність у впровадженні інновацій [141, с. 138]. Одним із чинників, що 

послаблює конкурентоспроможність підприємств, розташованих на території 

регіону, є низький рівень їх інноваційності. Підвищення останньої часто 

натикається на різноманітні бар'єри, серед яких найбільш важливими є: 

- пасивність вітчизняних інвесторів у фінансуванні інноваційної 

діяльності; 

- низька частка коштів держбюджету та місцевих бюджетів на 

фінансування інновацій в регіоні; 

- високий рівень банківських відсотків за кредитами; 

- складна і малоефективна система оподаткування; 

- відсутність або малоефективні зв'язки між науково-дослідним сектором, 

який здійснює науково-дослідні розробки, і промисловим сектором, який їх 

використовує; 

- відсутність відповідної бази і структур, необхідних для трансферу 

технологій, а також інформації на відповідну тему. 

Незважаючи на високий рівень науки, відомі наукові школи, високу 

питому вагу фахівців із вищою освітою в національній економіці, що формують 

потужний інноваційний потенціал, можна стверджувати, що, особливо станом 

на сьогодні, в Україні характерна інноваційна криза. Пріоритети виробництва 

та науки в контексті державної інноваційної політики мають бути 

підпорядковані  єдиній меті, а саме – побудові інноваційної моделі розвитку 

національної економіки. Наукові розробки в Україні часто відірвані від потреб 

промисловості, а промисловість мало зацікавлена у використанні досягнень 
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науки. Скорочується державне фінансування та довгострокове банківське 

кредитування інноваційних підприємств, перш за все через нестабільність 

соціально-політичної ситуації в Україні, коливання курсу валют, складної 

економічної ситуації та великі фінансові ризики, що виходять з даних факторів. 

Підприємства також не мають достатньо власних коштів для інноваційного 

розвитку. 

У процесі дослідження ми виділили два системних бар'єра у доступі до 

фінансів, з якими стикаються інноваційні підприємства, зокрема малі 

інноваційні фірми: відмінності в інформації, доступної про фірму між 

підприємцями та інвесторами, і недостатній рівень обізнаності малих 

інноваційних фірм про венчурне інвестування в Україні [142, с. 150]. Складна 

політична ситуація в Україні спровокувала відтік багатьох іноземних 

інвестицій, падіння показників фінансово-господарської діяльності 

підприємств, а це, у свою чергу, призвело до кризи неплатежів в промисловості, 

зокрема, обмежило можливість фінансування інновацій за рахунок прибутку. 

Серед інноваційно-активних фірм, що діють на території України, 

спостерігається призупинення або ж ,,замороження” на стадії стартапу 

інноваційних проектів до покращення та стабілізації макроекономічного 

клімату та безпеки [139, с. 248]. Більшість експертів, які займаються 

оцінкою інвестиційного клімату в Україні, вважають, що він є 

несприятливим [128, c. 432]. 

Таким чином, інновації є не тільки основним чинником економічного 

зростання, але й створюють умови для сталого розвитку. Інноваційна діяльність 

є діяльністю із підвищеним ризиком, тому виникають труднощі із залученням 

коштів. Таким чином, ефективна підтримка інновацій залежить від багатьох 

сприятливих умов і вимагає не лише залучення фінансових ресурсів, але й 

професійних управлінських та технічних рішень [133, c. 29]. 

Оцінка діяльності банківського сектора національної економіки щодо 

акумуляції ,,довгих ресурсів” для здійснення інвестиційного кредитування 

інноваційних проектів і програм свідчить про наявність негативних тенденцій, 
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проблем і недоліків, пов‟язаних із їхньою вартістю, попитом на ресурси, 

структурою та обсягом ресурсної бази банків. Причина цього – наслідки 

виникнення й розвитку кризових явищ, які особливо негативно позначилися на 

ресурсному потенціалі українських банків. Втрата довіри вкладників до 

фінансових установ та небажання розміщати кошти на тривалий термін 

негативно позначились на структурі банківських ресурсів.  

Крім того, загострилися питання, пов‟язані зі збільшенням відсоткових 

ставок, дисбалансом обсягів довгострокових кредитів і депозитів, збільшенням 

протермінованої заборгованості, а також із тими чинниками, що суттєво 

уповільнили активність банківського інвестиційного кредитування інноваційної 

діяльності [116, с. 14]. 

У державах, де є розвинені фондові ринки, у цілому, в меншій мірі 

покладаються на банківське фінансування, порівняно з 

,,банківськодомінуючими” фінансовими системами, які сформовані, 

наприклад, в Європі. Такі результати показують, що навіть в 

глобалізованому світі фінансові обмеження розрізняються за своєю 

природою і, отже, вимагають різних рішень в залежності від умов 

фінансового ринку, в якому функціонують вітчизняні підприємства. Слід 

особливо відзначити, що становлення і розвиток венчурного капіталу можна 

розглядати як спробу ліквідувати дефіцит фінансування за рахунок 

скорочення асиметричної інформації та ризику, а не просто субсидувати 

інвестиції. 

Для створення елементів інноваційної економіки, для переходу до 

економіки, заснованої на знаннях, необхідно провести глибоку перебудову 

інституційних механізмів, які б дозволили всім сферам економіки ефективно 

функціонувати. На даний час інноваційна політика більшості підприємств 

регіону є на стадії концептуалізації та потенційного існування. Підприємства 

реалізовують потенціал української науки недостатньо, оскільки існує 

серйозний розрив у співпраці науки та виробництва. Малоефективний етап 

комерціалізації інновацій. Варто також зауважити, що на даний момент 
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власні кошти є найважливішим джерелом фінансування інноваційної 

діяльності. Суб‟єкти господарської діяльності повинні розраховувати 

виключно на власні кошти, оскільки часто кредити банківських установ 

обмежені і недоступні для реалізації інноваційних проектів. Більше того, 

макрочинники, такі як стан фінансового ринку, відіграють вирішальну роль.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Результати дослідження особливостей та проблем організації фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку економіки України дозволили отримати 

наступні висновки: 

1. Інноваційна ситуація, яка склалася на сьогоднішній день в Україні, 

характеризується, з одного боку, виникненням нових перспективних 

інноваційних державних програм та деяким розвитком інноваційної 

інфраструктури, а з іншого – недостатнім рівнем нововведень у реальну 

практику виробництва, зокрема через складний фінансовий стан промислових 

підприємств. Позитивним фактором для залучення інвестицій в інноваційну 

діяльність є покращення позиції України за Глобальним індексом інновацій 

(52 позиція із 138 країн у 2017 р. порівняно із 81 позицією із 144 країн у 

2016 р.), але при цьому низькими є показники інституціонального розвитку у 

зв‟язку із політичною нестабільністю і непослідовністю проведення реформ та 

недосконалими методами державної підтримки інноваційного розвитку. 

2. За даними служби статистики України та аналітичного дослідження 

інноваційний  стан  економіки характеризується  наступним: за  період 

2015–2017 рр. спостерігається коливання загальної суми витрат на інновації; за 

період 2013–2017 рр. видатки бюджету на наукові дослідження мають 

тенденцію до збільшення; у 2017 р. відбулося суттєве зменшення суми власних 

коштів підприємств на фінансування інновацій порівняно із 2015–2016 рр.; 

відбувалось скорочення фінансування інноваційної діяльності іноземними 
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інвесторами (за період 2013–2016 рр.) із збільшенням цього показника до 1,9% 

у загальній сумі витрат на інновації у 2017 р.; основне джерело фінансування 

інноваційної діяльності є власні кошти підприємств; у 2015 р. спостерігається 

зменшення кількості інноваційно активних підприємств у всіх технологічних 

секторах промисловості за рахунок зменшення загальної кількості підприємств, 

що займалися інноваційною діяльністю. Незначне фінансове забезпечення 

державою інноваційної діяльності, яке є в межах 0,3–4,5% за 2005–2015 рр., 

майже не впливає на загальний розвиток інноваційної діяльності. Відбувалось 

зниження частки промислових підприємств, що займалися інноваційною 

діяльністю за 2016–2017 рр. із 18,9% до 16,2% відповідно; кількість 

підприємств, що впроваджували інновації, та її питома вага у загальній 

кількості промислових підприємств у період 2015–2017 рр. порівняно із 

попередніми роками різко скоротилася;  упродовж 2016–2017 рр. відбувається 

зменшення кількості впроваджених інноваційних видів продукції, нових видів 

машин, устаткування, приладів, апаратів. 

3. Узагальнені результати моніторингу фінансування за 2015–2017 рр. 

середньострокових пріоритетних напрямів загальнодержавного рівня за всіма 

стратегічними пріоритетами свідчать про те, що динаміка кількості 

профінансованих напрямів за ці три роки є нерівномірною. За останні 

декілька років напрацьовані від 2000-их років основи інвестування інновацій 

(зокрема за рахунок іноземних інвестицій) зазнали найбільшого ,,струсу” від 

часів фінансової кризи 2008–2009 років. Враховуючи реалії сьогодення, 

можна стверджувати, що традиційні форми фінансування інноваційної 

діяльності перебувають під загрозою і в багатьох випадках є недієвими. 

Фінансування інноваційної діяльності відбувається повільно внаслідок 

складної політичної, економічної ситуації, недосконалості законодавчої бази 

з однієї сторони, і складності самого процесу організації впровадження 

інновацій – з іншої. Це пояснюється незначним напрацюванням методик, 

невідповідністю сучасним вимогам правової, фінансової й податкової баз 

щодо інноваційної діяльності, що зумовлює необхідність поглибленого 
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вивчення і аналізу формування системи фінансового забезпечення 

інноваційного шляху розвитку України та розробки нових підходів до 

залучення інвестицій для інноваційних процесів на підприємствах . 

4. Спостерігається відтік іноземних інвестицій, пасивність вітчизняних 

інвесторів у вкладанні коштів в інноваційну діяльність підприємств 

Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей, падіння 

показників інноваційної активності підприємств регіону. Згідно даних 

Державної служби статистики, власні кошти підприємства – прибуток та 

амортизація, – є сьогодні практично єдиним джерелом фінансування 

інноваційної діяльності.  

5. Існує також проблема у залученні коштів безпосередньо в інновації 

капіталу венчурних фондів, які, як показує дослідження, схильні вкладати в 

будiвництво, переробку сiльгосппродукцiї, харчову промисловiсть, роздрiбну 

торгiвлю. Венчурні фонди в Укpaїнi, на жаль, часто використовуються для 

зниження податкового навантаження та оптимiзацiї управління активами 

фiнансово-промислових холдингів. Основними джерелами фінансування 

інновацій в Україні на сьогодні залишається самофінансування, кошти 

банківської та фінансової систем, кошти недержавних установ і організацій, 

приватних осіб. 

6. Установи державного сектора, як правило, є численними, включають в 

себе ті, які підтримують сприяння розвитку підприємництва, експорту 

вітчизняної інноваційної продукції, залучення і використання іноземних 

інвестицій тощо. В цій багатогранній системі підтримки непросто створити нові 

ефективні організації для заохочення інновацій. Однак, зауважимо, що там, де 

це можливо, такі установи неефективно виконують свої функції (наприклад 

венчурні фонди), їм не вистачає гнучкості та руху, що має вирішальне значення 

для фінансового стимулювання інноваційної активності підприємств. 

Ці загальні умови зберігають інноваційні системи в нижній точці 

рівноваги. Вони характеризуються низьким рівнем НДДКР у бізнес-секторі, 

причому основна маса національних НДДКР покриваються зусиллями уряду і з 
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сумнівною значимістю для економіки. Також українським реаліям притаманна 

ситуація, коли основні учасники інноваційної діяльності продовжують в 

нестабільних економічних та політичних умовах заморожувати інноваційні 

проекти на стадії стартапу, а іноземні інвестори не прагнуть вкладати кошти і 

ризикувати за умов соціально-економічного напруження. Все це формує 

несприятливий інвестиційний клімат для будь-якого інвестора. 

Основні положення розділу викладено у працях [121, 127, 128, 130, 133, 

134, 139, 140, 141, 223]. 



160 

 

РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Вектори удосконалення фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки 

 

Для визначення стратегічного підходу до управління фінансовим 

забезпеченням інноваційного розвитку національної економіки доцільно 

співставляти стратегію розвитку національної економіки загалом та стратегію 

інноваційного розвитку окремих областей в тому числі. Стратегічним курсом 

розвитку національної економіки, починаючи з 2014 року, є політика 

децентралізації фінансових та адміністративних важелів впливу на регіони та 

місцеві адміністративно-господарські структури, тому, відповідно, і 

фінансування інноваційного розвитку національної економіки також повинно 

бути максимально децентралізоване та спрямоване на конкретні регіони і 

суб‟єкти господарювання. Зростання ролі фінансово-кредитної політики на 

регіональному рівні сприятиме активізації підприємницької та інших видів 

діяльності з інноваційно-інвестиційним спрямуванням розвитку, а також 

дозволить оновити основні засоби вже існуючих підприємств, з врахуванням 

використання ресурсів, якими володіють конкретні регіони України. Тут 

важливо акцентувати особливу увагу на недержавних важелях кредитно-

фінансового забезпечення інноваційної діяльності. 

На нинішній день у структурі важелів фінансово-кредитного 

стимулювання інноваційної діяльності, як на державному, так і на 

регіональному рівні, переважають кошти державного й частково місцевих 

бюджетів, тоді як у зарубіжних країнах більш ефективними інструментами є 

опосередковані, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку 

інноваційної діяльності, засоби, зокрема впровадження податкових 

преференцій, пільгових кредитів, інвестиційних дотацій, цільових трансфертів. 
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При цьому головними розробниками, виконавцями й контролерами заходів 

щодо стимулювання розвитку інноваційної діяльності регіонів залишаються 

центральні і місцеві органи влади, тоді як участь у цих процесах громадськості 

й недержавних організацій є декларативною. Однак, що стосується українських 

реалій, більшість важелів означеного напряму не завжди відповідають 

сучасним вимогам та не мають належної методологічної основи, що зумовлює 

необхідність їх удосконалення [164, с. 54]. 

Як відомо, в ринковій економіці існують три форми фінансового 

забезпечення економічної, отже, й інноваційної діяльності. Це 

самофінансування, державне фінансування та кредитування, які на практиці 

використовуються у різних комбінаціях. При використанні державної 

підтримки інноваційної діяльності важливу роль відіграє податкове 

стимулювання. Це дозволяє компаніям отримати податкову винагороду за 

виконання інноваційної діяльності, що, у свою чергу, дозволяє знизити 

загальну вартість інвестицій. Таким чином заохочуються вкладення інвестицій 

у науково-дослідні розробки в приватному бізнесі, особливо в тих країнах, які 

не мають достатніх фінансових ресурсів для проведення ефективної 

інноваційної політики. Податкові інструменти мають багато переваг у 

порівнянні з фінансовими інструментами (грантами, субсидіями тощо). 

Наприклад, вони потребують меншої бюрократичної роботи на всіх рівнях 

державної влади [108, с. 298].  

На основі здійсненого аналізу теоретико-прикладних засад економічного 

розвитку економіки України, виявлених факторів, що впливають на даний 

процес, а також за результатами аналітичного та статистичного дослідження 

можна виділити окремі вектори удосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки (рис. 3.1). 

Залучення коштів іноземних інвесторів або програм співробітництва 

передбачає наявність відповідним чином розроблених проектів. Тому, на нашу 

думку, існує потреба у функціонуванні неприбуткової установи, яка буде 

центром із володіння базою даних щодо розробки інноваційних проектів в 
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Україні і за кордоном, буде надавати всю необхідну інформацію, що стосується 

інноваційної діяльності, сприяти реалізації інвестиційних проектів, сприяти 

залученню грантів, коштів технічної допомоги та здійснення контролю за їх 

використанням.  Таким чином, з метою координації та контролю за виконанням 

завдань, що відображені у рисунку 3.1, доцільно створити Центр фінансової 

підтримки науково-технічних та організаційно-економічних новацій. До його 

функцій повинні входити також моніторинг, консультування з питань 

інвестиційно-інноваційних можливостей для розвитку бізнесу, а також 

координація зусиль щодо надання допомоги середньому та малому бізнесу, 

налагодження коопераційних зв‟язків, консультаційна підтримка у придбанні 

технологій, захист  прав інтелектуальної власності, залучення коштів на 

фундаментальні дослідження і розробки.  

Блок схеми ,,Фінансово-кредитне стимулювання інноваційної діяльності в 

регіональному аспекті” відображає необхідність стимулювання та створення 

нових прогресивних форм фінансово-кредитних відносин, що дозволить 

вивести регіональний розвиток економіки у площину позитивної динаміки. 

Фінансування інноваційної діяльності на регіональному рівні не може не 

залежати від державного фінансування, у зв‟язку з чим у даний блок включено 

наступні джерела фінансування: 

- державне фінансування; 

- надання державою пільгових кредитів; 

- державне страхування кредитів на інноваційну діяльність; 

- державне страхування вкладень у цінні папери інноваційно-активних 

підприємств; 

- повна або часткова компенсація відсоткових ставок за інвестиційними 

кредитами; 

- надання державних гарантій за кредитами та вкладенням в цінні папери 

інноваційного спрямування. 
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На сьогоднішній день у регіонах діють програми як для фізичних, так і для 

юридичних осіб на отримання кредитів для конкретних цілей –  модернізації 

житлових приміщень, утеплення з метою заощаджень електричної енергії та 

газу. Також діють кредитні програми через державні фінансові структури 

,,Ощадбанк”, ,,Укргазбанк” із відшкодування відсотків за надання населенню 

кредитів на встановлення енергозберігаючих технологій у житлових 

приміщеннях. Ці програми дозволяють суттєво покращити фінансово-кредитну 

підтримку інвестиційно-інноваційної діяльності на регіональному рівні, крім 

того, мають синергетичний вплив на розвиток банківського сектору загалом, 

дозволяють суттєво покращити діяльність житлово-комунального господарства. 

У блок ,,Податкове стимулювання ФЗІР” включено: 

- податковий інвестиційний кредит; 

- застосування прискореної амортизації; 

- пільгове оподаткування прибутку від інноваційної діяльності; 

- диференціація ставок оподаткування; 

- звільнення від сплати податків на освоєння інноваційно-інвестиційних 

ресурсів на короткостроковий період (до 3 років). 

Варто зауважити, що всі податкові ставки та пільги закріплені 

законодавчо, регіональна влада не має вплив на цю позицію фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку. У зв‟язку з цим доцільно формувати 

об‟єднання регіональних підприємств у спеціалізовані кластери інноваційного 

розвитку по галузевому спрямуванню. Ставки оподаткування в цьому випадку 

повинні бути чітко диференційовані. Наприклад, якщо зараз у Львівській 

області створюються кластери по IT-технологіях, то такі об‟єднання повинні 

або мати повне звільнення від сплати податків на освоєння інноваційно-

інвестиційних ресурсів на короткостроковий період (до 3 років), або мати 

ставку оподаткування на мінімальному рівні. 

Блок ,,Міжнародні гранти, донори, міжнародні фонди” у фінансово-

кредитному стимулюванні інноваційної діяльності на регіональному аспекті 

включає наступні елементи: 
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- залучення міжнародних грантів у розвиток інфраструктури регіону; 

- залучення міжнародних фінансово-кредитних установ для кредитування 

енергоощадних технологій через національні регіональні банки; 

- залучення міжнародних фондів для інновацій у розвиток соціально-

побутової сфери; 

- створення регіональних та міжнародних стартапів по обміну 

інноваційними технологіями. 

Вважаємо за доцільне розвивати фінансове забезпечення інноваційного 

розвитку на регіональному рівні, оскільки міжнародні інституції виділяють 

фінансово-кредитні ресурси для конкретних проектів з цільовим призначенням, 

що підкріплені бізнес-планами. 

Комплексне покращення фінансово-кредитної та соціально-економічної 

ситуації на регіональному рівні можливе лише у випадку підтримки важливих 

стратегічних ініціатив та розроблення ефективних інноваційних проектів для 

залучення інвестиційного капіталу. У той же час, реалізація довготермінових 

стратегічних ініціатив передбачає розробку та затвердження системного 

документа – Стратегії розвитку міста та області, що дозволяє систематизувати 

та узгоджувати стратегічні ініціативи. Сприяння та координація реалізації 

Стратегії розвитку також необхідні для ефективного управління. Внесення змін 

до Стратегії та розробка проектно-кошторисної документації для виділення 

фінансово-кредитних та інвестиційно-інноваційних ресурсів під конкретний 

інфраструктурний або соціально-економічний проект повинно бути 

першочерговим завданням Центру фінансової підтримки науково-технічних 

та організаційно-економічних новацій. 

Розвиток такого виду залучення фінансових ресурсів є новим напрямом 

інноваційного розвитку національної економіки. Невеликі інноваційні стартапи 

фінансуються переважно із власних ресурсів ініціаторів, оскільки залучати 

кошти фінансово-кредитних установ як національних, так і зарубіжних банків є 

проблематично. Тому джерелами фінансування стартапів зазвичай розглядають 

залучення грантів як із вітчизняних, так і з зарубіжних фондів. Науковці 
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виділяють такі джерела фінансування створення стартапів: 1) участь у капіталі 

(Equity Programmes); 2) кредитування та надання гарантій (Guarantees & Debt 

Programmes). Виходячи із розуміння стартапу як стадії розвитку потенційного 

лідера ринку, сьогодні найбільш доступними є такі фінансово-кредитні 

інструменти як: EaSI (Employment & Social Innovation), InnovFin Venture Capital, 

InnovFin Fund-of-Funds, Cultural and Creative Sector Guarantee Facility, COSME 

Loan Guarantee Facility, SME Initiative, InnovFin SME Guarantee, COSME Equity 

Facility for Growth [58, с. 79]. 

Блок ,,Залучення фінансових ресурсів домогосподарств регіону” 

передбачає створення інноваційно-інвестиційних фондів при муніципальних 

структурах та територіальних громадах на основі залучення фінансового 

капіталу громади для здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Відомо, що міграційна ситуація, що склалась за останні п‟ять років, 

показує серйозний відтік робочої сили до країн Євросоюзу та Світу, крім того, 

відомо, що фінансові перекази з-за кордону за останні декілька років значно 

зросли [41]. Цей факт також можна використати як додатковий інструмент 

фінансово-кредитної підтримки інноваційної діяльності. Особливо це може 

бути додатковим стимулом розвитку регіональної економіки в контексті 

децентралізації. 

Областями фінансово-кредитного стимулювання інноваційного 

розвитку з надходжень заробітчан з іноземних країн можуть першочергово 

бути, на нашу думку, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська та 

області, суміжні з кордонами України: Закарпатська, Чернівецька, Сумська, 

Чернігівська та інші. 

Дана пропозиція особливо є актуальною у світлі висновків Нацбанку – 

після того, як регулятор отримав можливість здійснити більш точні оцінки 

обсягу приватних грошових переказів в Україну завдяки появі нових даних 

щодо трудової міграції з України на основі опитування Державної служби 

статистики, а також щодо обсягів приватних грошових переказів в Україну, 

оцінених центральними банками Польщі та Російської Федерації. 
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Наприклад, якщо за попередніми оцінками НБУ обсяг переказів із Польщі 

в Україну офіційними та неофіційними каналами становив 1,35 млрд. доларів у 

2017 році, то у 2018 році за оцінками НБУ, на основі даних Національного 

банку Польщі, ця сума була вищою більш ніж вдвічі – 3,123 млрд. доларів. 

На основі оновленої методики Національний банк перерахував квартальні 

та річні обсяги приватних переказів за останні три роки. 

Як наслідок, їх оцінки збільшено: 

- у 2015 році – на 1,8 млрд. доларів до 7 млрд. доларів, 

- у 2016 році – на 2,1 млрд. доларів до 7,5 млрд. доларів, 

- у 2017 році – на 2 млрд. доларів до 9,3 млрд. доларів. 

Відповідно, це призвело до покращення сальдо поточного рахунку 

платіжного балансу: 

- у 2015 році – з дефіциту у розмірі 0,2% ВВП до профіциту у розмірі 1,8% 

- ВВП, 

- у 2016 році – розмір дефіциту з 3,7% ВВП до 1,4% ВВП, 

- у 2017 році – розмір дефіциту з 3,5% ВВП до 1,6% ВВП. 

Відтак можна констатувати, що грошові перекази заробітчан мають 

набагато більший ефект для стабільності національної валюти, ніж прямі 

іноземні інвестиції, які в минулому році були всього на рівні 

2,3 млрд. доларів [53]. 

Тобто залучення коштів домогосподарств України для фінансування 

інвестиційно-інноваційного розвитку як держави, так і регіону зокрема, є 

важливим чинником залучення додаткових фінансових ресурсів. Функція із 

залучення та моніторингу фінансових коштів від домогосподарств, створення 

спеціальних субрахунків у банківських структурах для акумулювання 

залучених коштів та спрямуванням на інноваційні види діяльності повинна 

бути покладена на Центр фінансової підтримки науково-технічних та 

організаційно-економічних новацій. Це призведе до стимулювання та розвитку 

через ефект мультиплікатора, як банківського сектора, так і інноваційної 

діяльності у регіональному та загальнонаціональному масштабі. 
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Блок ,,Юридично-правова підтримка та супровід фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку” передбачає: 

- удосконалення нормативно-правової бази інвестиційно-інноваційної 

діяльності в Україні;  

- завершення формування єдиного законодавчого поля інноваційної 

діяльності; 

- узгодження норм законодавства, що стосуються фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку, аби вони не суперечили одні одним; 

- повний юридичний супровід іноземних інвесторів і донорів, що прагнуть 

взяти участь у реалізації інноваційних цільових програм розвитку 

інфраструктури і стратегічних напрямків розвитку держави, регіону; 

- юридично-правова гарантія задекларованих податкових та фінансово-

кредитних стимулів інноваційної діяльності. 

Для реалізації пропонованої нами системи юридично-правової підтримки 

та супроводу фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної 

економіки пропонуємо додатково створити постійно діючу Комісію при 

Верховній Раді по врегулюванню та тісній співпраці зі всіма суб‟єктами 

здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності. Така Комісія повинна мати 

представництво по всіх регіонах України, у повноваження якої повинні входити 

тісна співпраця із державними та недержавними установами, в тому числі і 

міжнародними фондами та організаціями, координація вирішення спірних 

питань, опрацювання, доповнення та ініціювання врегулювання законодавчих 

змін щодо здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Блок ,,Створення кластерів регіонів з інноваційно-галузевим 

виробництвом” включає: 

- створення накопичувальних амортизаційних кластерних фондів для 

підсилення фінансового забезпечення інноваційної діяльності галузевих 

підприємств; 

- створення фінансових трастових фондів між регіональними кластерами 

для додаткового фінансування інноваційної діяльності; 
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- залучення додаткових коштів працівників галузевих інноваційних 

підприємств для внутрішньої емісії цінних паперів. 

Створення кластерів є перспективним напрямком розвитку інноваційної 

економіки, оскільки це є об‟єкт інноваційної інфраструктури, який притягує 

венчурні інвестиції. Вивчення іноземного досвіду у питаннях створення 

інноваційних інфраструктурних об‟єднань доказує доцільність адаптації 

кластеризації. Кремнієва долина у США та створення вільних економічних зон, 

де виробляється інноваційна продукція (наприклад, у Польщі) підтверджують 

практичність реалізації такої стратегії. 

На основі аналізу вітчизняної та іноземної літератури нами було виділено 

такі види фінансування інноваційних кластерів: фінансування за рахунок 

державних фондів сприяння розвитку кластерів та недержавне фінансування. В 

свою чергу до фінансування за рахунок державних фондів сприяння розвитку 

кластерів можна віднести: 

- державні програми сприяння діяльності кластерів;  

- кошти регіональних та місцевих організацій сприяння економічному 

розвитку; 

- доходи від отримання державних замовлень (національні та міжнародні 

тендери). 

Відповідно фінансування інноваційних кластерів з недержавних форм 

включає наступні види: 

- внески учасників кластерних інноваційних об‟єднань; 

-  надходження від кластерних послуг; 

-  комісійні надходження від посередництва в отриманні замовлень; 

-  кредитні ресурси фінансових установ; 

-  участь у розподілі доходів від спільних патентів та ліцензій; 

-  пайові товариства; 

-  венчурний капітал; 

-  спонсорські кошти великих компаній; 

-  продаж застарілого майна та обладнання; 
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-  надання в оренду площ, що не використовуються учасниками кластера; 

-  гранти. 

Основні проблеми, що можуть виникати при інвестуванні інноваційних 

кластерів, є наступними: перевищення фактичних витрат над запланованими; 

перевищення потреби у капіталі над запланованим обсягом ресурсів; під час 

фінансового планування не закладено достатній запас ліквідності; неточне 

планування строків при визначенні потреби у коштах та при наданні коштів; 

неправильно порахований розмір членського внеску учасників кластера; 

невірна оцінка платіжної дисципліни потенційних клієнтів кластера; 

відсутність ефективної системи звітності, відсутність системи моніторингу за 

використанням фінансових ресурсів кластера [57, с. 77]. 

Доцільним можна вважати створення накопичувальних амортизаційних 

кластерних фондів. Їх кошти можуть спрямовуватись як на розвиток областей, 

що відстають у впровадженні інновацій, так і на розвиток окремих підприємств. 

Спеціалізовані субрахунки для акумульованих амортизаційних відрахувань 

могли би стати додатковим джерелом для здійснення інвестиційно-інноваційної 

діяльності. Такі дії призведуть до стимулювання та динамічного розвитку 

національної економіки в цілому. 

Особливу увагу, на нашу думку, слід приділити краудфандінгу, що 

передбачає співпрацю людей, які об'єднують гроші чи інші ресурси для підтримки 

ідей, людей або організацій. Взаємодія між ними найчастіше відбувається в 

Інтернеті на спеціалізованих майданчиках або в соціальних мережах. 

Краудфандінг володіє значним потенціалом, він може бути непоганою бізнес-

моделлю, що забезпечує реалізацію окремого проекту на початкових етапах його 

розвитку. Краудфандінг фактично є альтернативним способом залучення 

безповоротних інвестицій у проект. Тим більше такі сервіси є прозорим 

механізмом, в якому видно, на що витрачаються гроші [74, с. 449]. Краудфандінг 

може бути реалізовано шляхом практичного залучення додаткових коштів 

працівників галузевих інноваційних підприємств для внутрішньої емісії цінних 

паперів. За такого виду інвестиційної діяльності передбачається, що 
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безпосередньо самі працівники підприємства стають учасниками  фінансово-

кредитної діяльності підприємства. В цьому випадку працівники через отримання 

іменних акцій більше зацікавлені у прибутковій діяльності підприємства. 

Блок ,,Система підтримки прийняття рішень на всіх етапах фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку” включає наступні дії: 

- підтримка прийняття рішень щодо фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки: узгодженість виділень коштів 

державними інституціями на найвищому рівні та їх поступлення на субрахунки 

місцевих бюджетів та сільських рад територіальних громад; 

- безпека використання інформаційних систем, через які здійснюються 

операції переказу коштів. 

Блок ,,Фінансування інноваційно-інвестиційної складової соціального 

розвитку населення регіону” передбачає: 

- фінансування соціального розвитку регіону з метою покращення 

інноваційно-інвестиційного клімату в умовах децентралізації та об‟єднання 

територіальних громад; 

- залучення фінансових ресурсів для розвитку громадських організацій, 

недержавних структур, тому що дуже часто за кордоном ці структури є 

ініціаторами пропозицій та рішень щодо впровадження інновацій з метою 

покращення суспільного добробуту та життя населення. 

Узгодженість у процесі виділення коштів державними інституціями на 

найвищому рівні до поступлення на субрахунки місцевих бюджетів та 

сільських рад територіальних громад є досить важливим моментом, оскільки 

від швидкості опрацювання потрібної інформації залежить поступлення 

фінансових ресурсів безпосередньо до суб‟єктів інноваційної діяльності. 

Одним із важливих аспектів вдосконалення та модернізації фінансового 

забезпечення як інноваційного розвитку національної економіки, так і втілення 

демократичних засад в Україні, а також дотримання концепції входження 

України в Європейський та Світовий простір є запровадження електронного 

уряду і здійснення електронного самоврядування. 
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Відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2015 р. № 5 ,,Про 

Стратегію сталого розвитку ,,Україна–2020”, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 3 квітня 2017 р. № 275 ,,Про затвердження середньострокового плану 

пріоритетних дій Уряду до 2020 року” та Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 

рік розвиток електронного урядування визначено одним з першочергових 

пріоритетів реформування системи державного управління. Також у рамках 

реалізації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, Україна має забезпечити комплексний розвиток 

електронного урядування відповідно до європейських вимог. 

З огляду на міжнародний досвід розвиток електронного урядування є 

одним з основних факторів забезпечення успішності реформування та 

підвищення конкурентоспроможності країни та інтенсифікація інноваційних 

досягнень. Реформа будь-якої галузі в теперішніх умовах спрямована на 

широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для 

досягнення необхідного рівня ефективності та результативності. Адже саме 

інструменти електронного урядування здатні забезпечити значне покращення 

якості обслуговування фізичних і юридичних осіб та підвищення відкритості, 

прозорості, ефективності діяльності органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування. Крім того, запровадження електронного 

урядування є передумовою для розбудови в Україні цифрової економіки і 

цифрового ринку та його подальшої інтеграції до єдиного цифрового ринку 

ЄС (EU Digital Single Market Strategy). Згідно з останніми дослідженнями ООН 

(United NationsЕ-government Survey 2016) щодо розвитку електронного 

урядування (E-Government Development Index) Україна посіла 62 місце серед 

193 країн [162]. Саме вдосконалення системи електронного самоврядування 

дозволить через прозоре оприлюднення інформації про тендери на продаж 

комунального майна або земельних ділянок, залучаючи громадськість до 

торгів, мати більш вагоме поступлення фінансових активів у бюджети як 

міста, так і у загальний бюджет країни, спрямовувати виручені кошти на 



173 

 

розвиток галузей національної економіки, що проводять інноваційну 

діяльність.  

Для систематизації процесу вибору чинників фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки нами було виділено 

структурно-логічні етапи процесу вибору чинників фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки  (представлено у табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Процес вибору чинників фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки 

№ 

з/п 

Назва етапу Його зміст 

1 2 3 

1 Проведення 

попередніх 

досліджень і збору 

необхідних 

інформаційно-

аналітичних даних з 

метою 

напрацювання 

концепції вибору 

чинників 

фінансового 

забезпечення 

інноваційного 

розвитку 

Попередні дослідження повинні стосуватись: ринкових, 

виробничих можливостей національної економіки, 

кадрового потенціалу, можливих розмірів інвестування у 

виборі джерел фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки. 

В основу збору необхідних інформаційно-аналітичних даних 

повинен бути покладений постулат про те, що він є 

важливою складовою діяльності будь-якого підприємства в 

контексті вибору джерел фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку. Тобто, на вибір джерел фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку також чинять вплив 

політичні, економічні, екологічні, науково-технічні фактори. 

Тому, результати вибору джерел фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку істотним чином визначаються 

наявністю та якістю необхідних аналітичних даних. 

Аналіз концепції вибору джерел фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку підприємств національної економіки 

повинен бути пов‟язаний з: оцінкою і прогнозуванням 

ринкової ситуації, в цілому; оцінюванням потенційного 

ринкового сегмента; оцінкою конкурентоспроможності 

нового ринкового продукту; аналізом товарів-аналогів; 

аналізом потреб споживачів; оцінкою маркетингових цілей; 

оцінкою попиту на нову продукцію; аналізом внутрішніх 

можливостей підприємства та його ресурсного потенціалу; 

аналізом можливих обсягів виробництва. 

Планування процесу виробництва інноваційної продукції 

повинно орієнтуватись на: розширення цільового сегмента 

ринку; просування нової продукції на ринок; підвищення 

конкурентоспроможності нової продукції та зростання 

обсягів її продажу; активізацію комунікативної складової в 

процесі виробництва і реалізації нової продукції (має 

відображатись у врахуванні муніципальних інтересів, потреб 

громадян, підприємства і загалом національної економіки). 
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Продовження таблиці 3.1 
2 Діагностування 

зовнішнього 

середовища вибору 

фінансового 

забезпечення 

інноваційного 

розвитку (факторів 

прямого і непрямого 

впливу) 

Діагностування зовнішнього середовища вибору 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства та факторів непрямого впливу на нього 

доцільно здійснювати через аналіз: обсягу ВРП, рівня 

доходів населення, рівня експорту та імпорту на 

регіональному та національному рівні, рівня зарплати, рівня 

безробіття, рівня політичної стабільності в регіоні. Це 

дозволить підприємству оцінити існуючі тенденції, що 

відбуваються в національній, регіональній і муніципальній 

економіці. Таке діагностування уможливить визначення 

структури попиту на нову продукцію, обґрунтування впливу 

структури місцевого населення на асортимент нової 

продукції та необхідні обсяги її виробництва, виявлення 

впливу доходу споживачів на попит продукції підприємства.  

Діагностування зовнішнього середовища підприємства і 

факторів непрямого впливу на нього доцільно проводити 

через аналіз чинної нормативно-правової бази, 

ідентифікацію можливих, наявних та нових джерел 

фінансового забезпечнння інноваційного розвитку 

найменшого елемента в національній економіці країни-

підприємства, основних ринків, особливостей процесу 

взаємовідносин між суб'єктами та об‟єктами інноваційного 

процесу. 

3 Оцінювання рівня 

можливості освоєння 

інноваційних 

фінансових потоків 

для підприємств 

національної 

економіки 

1. Для оцінювання рівня можливості освоєння інноваційних 

фінансових потоків пропонуємо використовувати 

інструментарій нечіткої логіки, при якому складається шкала 

індикаторів, які мають визначальний вплив на освоєння 

інноваційних фінансових потоків для підприємств 

національної економіки, при цьому в даний метод 

оцінювання можуть входити як показники економічного 

характеру, так і якісні показники, такі як, наприклад, рівень 

політичної безпеки підприємств певного регіону для 

освоєння інноваційних фінансових потоків. 

2. Таке оцінювання також доцільно здійснювати і з 

використанням SWOT і PEST-аналізу. За допомогою SWOT-

аналізу визначаються сильні та слабкі сторони підприємств, 

його можливості та загрози, на основі яких повинні бути 

напрацьовані стратегічні напрями його вдосконалення. 

Реалізація SWOT-аналізу у практиці роботи підприємства 

уможливить трансформацію слабких сторін підприємства на 

сильні та усунути (або хоча б нівелювати) зовнішні загрози, 

використовуючи його можливості. PEST-аналіз повинен 

проводитись задля визначення впливу політичних, 

економічних, соціально-культурних і технологічних 

факторів та інтенсивності такого впливу. 

Різновидами PEST-аналізу, які можуть бути використані, є 

SLEPT-аналіз (ураховує правовий фактор) або STEEPLE-

аналіз (передбачає проведення таких видів аналізу: 

соціально-демографічний, технологічний, економічний, 

природні фактори (навколишнє природне середовище), 

політичний, правовий та етнічний фактори). 
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Продовження таблиці 3.1 
4 Оцінка рівня 

підвищення 

ефективності 

функціонування і 

результативності 

роботи при виборі 

додаткових чинників 

фінансового 

забезпечення 

інноваційного 

розвитку 

При оцінці рівня ефективності функціонування і 

результативності роботи підприємства при виборі 

додаткових джерел фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку, слід виходити з того, що ефективність є 

характеристикою діяльності суб‟єкта господарювання, що 

співвідносить результат (ефект) діяльності з цілями, що 

переслідуються, як відношення цього результату до цілей. 

5 Порівнювання 

вибору фінансового 

забезпечення 

інноваційного 

розвитку з 

зарубіжним досвідом 

Для покращення динаміки застосування інноваційних 

фінансових потоків національними підприємствами 

доцільно більш детально вивчати практичні напрацювання 

зарубіжних підприємств і в цьому моменті є актуальна 

співпраця конкретних підприємств з муніципальними 

інноваційними структурами та науковими інститутами, які 

мають більш тісний контакт з новими розробками і 

впровадження інноваційних коштів в реальні підприємства 

та компанії, оскільки зараз дещо є порушеним зв‟язок 

національних компаній та підприємств з муніципальними 

структурами та науковими інституціями. 

Джерело: розроблено автором. 
 

Питання стартових джерел інноваційного розвитку важливе у моніторингу 

на початкових етапах фінансування інноваційного капіталу, тому тут важливу 

роль відіграє використання сучасного інструментарію моделювання 

економічних процесів. 

Нами було досліджено вплив витрат на інновації на макроекономічні 

показники національної економіки (ВВП України, ВВП в розрахунку на одну 

особу, валове нагромадження основного капіталу у фактичних цінах) на основі 

кореляційно-регресійного аналізу. 

Для визначення значимості впливу загальної суми витрат на інновації на 

інші показники було використано програмне забезпечення Microsoft Excel, 

пакет аналізу даних >>Регресія. За основу визначення значимості впливу взято 

коефіцієнт детермінації, кореляції та еластичності.  
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Таблиця 3.2  

Вхідні дані для дослідження впливу витрат на інновації на 

макроекономічні показники національної економіки 

Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Загальна сума 

витрат на 

інновації, 

млн.грн. 

8045,5 14333,9 11480,6 9562,6 6973,4 13813,7 23229,5 

ВВП України 

млн. грн. 
1082569 1302079 1459096 1522657 1586915 1988544 2385367 

ВВП в 

розрахунку на 

1 особу 

23600 28488 32002 33473 36904 46413 55899 

Джерело: складено автором на основі даних [44]. 

З проведеного регресійного аналізу було визначено, що коефіцієнт 

детермінації для загальної суми витрат на інновації та ВВП України становить 

0,77, відповідно коефіцієнт кореляції становить 0,6, що вказує на достатній 

кореляційний зв‟язок між показниками. 

Рівняння регресії для загальної суми витрат на інновації та ВВП України 

(результуючий показник у) має вигляд: 

y = 61,797x + 846247     (3.1) 

 

Рис. 3.2. Регресія для загальної суми витрат на інновації та ВВП України 
Джерело: розраховано автором. 
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Для дослідження впливу зміни обсягу інноваційних витрат на ВВП 

України застосуємо коефіцієнт еластичності. 

Коефіцієнт еластичності розраховується за формулою [90]: 

     (3.2) 

Коефіцієнт еластичності загальної суми витрат на інновації та ВВП 

України становить 0,47. Це вказує на пряму залежність, тобто якщо обсяг 

загальної суми витрат на інновації зросте на 10%, то обсяг ВВП України 

зросте на 4,7%. 

Дослідимо додатково як обсяг загальної суми витрат на інновації впливає 

на ВВП в розрахунку на одну особу, застосовуючи інструментарій регресійного 

моделювання.  

Візуалізація проведених розрахунків на основі даних таблиці 3.2 

представлена рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Регресія для загальної суми витрат на інновації та ВВП в розрахунку 

на одну особу 
Джерело: розроблено автором. 

 

З проведеного моделювання видно, що коефіцієнт регресії впливу 

загальної суми витрат на інновації та ВВП в розрахунку на одну особу 
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становить 0,75, та відповідно коефіцієнт кореляції між цими показниками 

суттєвий – 0,6. Додатній коефіцієнт кореляції вказує на прямий зв‟язок, тобто 

при збільшенні обсягу інноваційних витрат показник ВВП також буде 

збільшуватись. 

Рівняння регресії для загальної суми витрат на інновації та ВВП в 

розрахунку на одну особу (результуючий показник у) має вигляд: 

y = 1,5266x + 17614    (3.3) 

Для більш ширшого дослідження міри впливу суми витрат на інновації та 

ВВП в розрахунку на одну особу нами був здійснений обрахунок коефіцієнта 

еластичності. 

Для загальної суми витрат на інновації та ВВП в розрахунку на одну особу 

коефіцієнт еластичності становить 0,51. Тобто при збільшенні обсягу витрат на 

інновації на 10% обсяг ВВП в розрахунку на одну особу зросте на 5,1. 

Отже, для суттєвого покращення макроекономічних показників 

національної економіки потрібно збільшувати загальну суму витрат на 

інновації. 

Розроблена нами модель на основі кореляційно-регресійних залежностей 

акцентують важливість збільшувати загальну суму витрат на інновації для 

покращення макроекономічних показників національної економіки. Якщо б 

загальну суму інновацій збільшили в рік на 10%, це дало б змогу збільшити 

суму ВВП в рік на 10917,87 млн. грн., а в розрахунку на одну особу в рік на 

2794,95 грн., що є суттєвим показником для розвитку національної економіки. 

 

3.2. Розробка моделі вдосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку України 

 

На основі систематизації основних джерел фінансування інноваційної 

діяльності підприємств доцільною стає розробка моделі визначення рівня 

ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної 



179 

 

економіки, яка базується на теорії нечітких множин. Дана модель придатна для  

застосування при дослідженні проблематики удосконалення фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку економіки України, оскільки розробка та 

запровадження інновацій є слабо структурованим та високо ризикованим 

напрямом фінансової діяльності. Тут особливо важливо враховувати екзогенні 

та ендогенні чинники, які визначають кількісний та якісний стан інновацій. При 

цьому для розробки моделі інноваційного розвитку економіки України не 

достатньо брати лише фінансові чинники, такі як рівень заробітної плати, 

рівень експорту та імпорту в регіоні, рівень інфляції та інші параметри. На 

нашу думку, неможливо побудувати коректну модель вдосконалення 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки без 

врахування таких якісних чинників як рівень політичної ситуації в регіоні, 

рівень сприяння фінансування інноваційних ресурсів державними та 

муніципальними інституціями. Таким чином, в сучасних швидко змінних 

умовах стану економіки України стає актуальним застосовування економіко-

математичного моделювання. 

Для побудови моделі вдосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки систематизуємо чинники, які, 

на нашу думку, мають найбільший вплив на покращення фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. Опис чинників 

преставлено у попередньому розділі (питання 2.1 та 2.2) дисертаційного 

дослідження. Для формування математичного представлення моделі узгодимо 

по окремих блоках систематизовані чинники впливу, які ляжуть в основу 

моделювання: 

Блок 1 – зовнішні чинники фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки (це чинники, які мають особливо високий 

рівень впливу):  

x1 – кошти бюджетних інституцій; 

x2 – кошти позабюджетних фондів; 

x3 – комерційні та інші кредити; 
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x4  – іноземні інвестиції; 

x5 – венчурний капітал; 

x6 – пайові внески іноземних інвесторів; 

x7 – доброчинні внески спонсорів. 

Блок 2 – внутрішні чинники фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки:  

x8  – власні фінансові кошти підприємства;  

x9 – мобілізація внутрішніх активів (резервів); 

x10 – нерозподілений прибуток; 

x11 - емісія акцій; 

x12 – виручка від реалізації окремих видів майна; 

x13 – амортизаційні відрахування. 

Блок 3 – альтернативні джерела фінансування інноваційної діяльності 

національної економіки: 

x14 – альтернативні субсидії, субвенції, дотації, квоти; 

x15 – альтернативні податкові пільги, митні тарифи; 

x16  – адаптація зарубіжного досвіду альтернативних чинників 

фінансування інноваційної діяльності: стартапи, вільні інноваційні зони. 

 x17 – рівень економіко-політичної ситуації в регіоні для притоку 

інноваційних ресурсів. 

Блок 4 – рівень створення інноваційних кластерів та об‟єднань:  

x18 – рівень створення галузевих інноваційних кластерів та об‟єднань; 

x19 – створення регіональних інноваційних кластерів. 

Даний перелік охоплює як сукупність традиційних показників, що у 

загальному масштабі характеризують стан джерел фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку економіки України, так і ринкову, економічну та 

політичну ситуацію в країні, а також специфіку конкретного регіону. 

У розробленій моделі використовуються параметри у кількісному та 

якісному вимірі. Рівень ефективності фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки будемо визначати в таких діапазонах: 1  – 
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високий (від 80% до 100%); 2  – вище за середній (від 60% до 80%); 3 – 

середній (від 40% до 60%); 4  – нижче за середній (від 20% до 40%); 5   – 

низький (від 0% до 20%). Результатом модельних експериментів буде 

відсоткова зміна (від 0% до100%), а вказані параметри будемо називати 

рівнями ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки. 

Побудова функцій належності змінних, що використовуються в моделях, 

формування термів та подальше їх зіставлення з найбільш характерним 

діапазоном, що покривається цим термом, проводились у відповідності до 

існуючих методик [38, с. 69]. 

 При розробці моделі вдосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки, при задачі оптимізації на 

керовані змінні x та y накладають обмеження, що забезпечують лінійну 

впорядкованість елементів терм-множин. Крім того, за межі діапазонів 

зміни відповідних змінних не повинні виходити ядра нечітких множин. 

Такими обмеженнями після настройки забезпечується можливість 

змістовної інтерпретації правил, тобто прозорість нечіткої бази знань. Що 

стосується вихідного інтегрального показника рівня фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, то його 

координати повинні знаходитися в діапазоні [0,1]. Ваги правил не 

настроюють, залишаючи їх рівними одиниці, якщо до рівня 

інтерпретабельності бази знань пред‟являються високі вимоги. Крім того, 

може бути і проміжний варіант, тобто коли вагові коефіцієнти можуть 

дорівнювати нулю або одиниці. В такому випадку нульове значення 

вагового коефіцієнта означає виключення правила з нечіткої бази знань. У 

нашій моделі визначення показника рівня фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки, будемо вважати, що 

вибрані нами систематизовані чинники будуть мати однаковий вплив, що 

дорівнює одиниці. 
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Нечіткі бази знань моделі вдосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки формуються за допомогою 

векторів, комплектами яких є відповідні значення вхідних і вихідних змінних. 

Вигляд l-го вектора: 

),...,,,,...,,( 2121 nlllmllll sssssss
yyyxxxR 

,    (3.4) 

де S=1,2,3… – номер правила; 

mlll sss
xxx ,...,, 21  – значення вхідних змінних моделі вдосконалення 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки; 

У нашому випадку K=l1+l 2+…+l s  де l1 ,l 2 ,…l s  – відповідні кількості 

векторів lR  з однаковими значеннями вихідної змінної. Кількість векторів lR  є 

значно меншою від кількості варіантів повного набору значень вхідних і 

вихідних змінних.  

Базу знань розробленої нами моделі представимо у вигляді табл. 3.3 з 

такими характеристиками:  

1. Кількість стовпців m+n, кількість рядків  – l s , s=1,2….,S. 

2. Перші m стовпців відповідають значенням вхідних змінних, а значенням 

вихідних змінних відповідають наступних n стовпців  

3. Комбінацією значень вхідних змінних, що віднесені нами до одного з 

можливих варіантів значень вихідних змінних є кожний рядок таблиці. 

4. Елемент 
xl s і відповідає лінгвістичній оцінці параметра ix , яку вибрано з 

терм-множин iA  (i=1,2…..,n). 

База знань моделі вдосконалення фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки представлена у вигляді висловлювань типу 

,,якщо – то”. Правила, що мають однаковий вихідний параметр, у рівняння 

поєднуються між собою висловом ,,або”. Лінгвістичне висловлення формується 

у бази знань моделі прогнозування ефективності вибору таким чином. 
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Потрібно здійснювати перехід від висловлювань до нечітких логічних 

рівнянь задля реалізації чіткого логічного висновку. Такі рівняння одержують 

через заміну значень xij  на значення їх функцій належності 


xij  ( xi ) параметра 

xi 
xi , xi  нечіткому терму xij  ,,або” нечітко-логічним операціям ,,.”, ,,”. 

Через добуток нечіткого виразу, який відповідає кожному рядку бази і 

відповідного значення ваги 1 , враховується вага правил. 

Результатом створення вхідних (x1, x2, x3, ..., x19), проміжних ( ),,...,, 4321 yyyy  

та вихідного (Z) параметрів процесу моделювання рівня фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки є навчальна 

вибірка. 

Залежність вихідної змінної Z у представленій нами моделі від проміжних 

змінних ( ),...,, 421 yyy  зображено у вигляді такої функції: 

),,,( WCBYF j
,   (3.5) 

де ;,.....2,1),.....,( 421 jjyyyY jjjj   

j – у базі знань 1 кількість рядків; 

W – вектор ваг правил моделі визначення рівня фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки у ієрархічній базі знань 1,  

),......,( 21 jW 
;  

В, С – вектори параметрів налагодження функцій належності вхідних 

змінних моделі визначення рівня фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки, що входять до ієрархічної бази знань 1. 

У випадку наявності послідовних пар 
 jjy ),(
 експериментальних 

значень jiy
 та j  задача визначення рівня фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки полягає у знаходженні векторів 

В,С,W, які забезпечують мінімальні розбіжності між експериментальними та 

модельними значеннями відповідних величин, тобто: 
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min]),,,([ 2

1




j

j

j
j WCByF 

  (3.6) 

Модель може забезпечити найменше відхилення між розрахунковим та 

реальним оцінюванням рівня фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки лише в разі правильного розрахунку впливу 

інтегральних чинників фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки. Отже, розроблена нами модель оцінювання 

інтегрального показника фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки зможе ,,самонавчатись” за рахунок доповнення 

сформованої бази знань та бази правил. Розроблена система бази правил та 

знань зможе фіксувати ці значення, генерувати параметри налагодження і 

вносити певні зміни до відповідних експертних знань, тобто пристосовувати 

розроблену нами модель до конкретного рівня фінансування інноваційного 

розвитку на макро- або мікрорівні.  

У такому випадку система працює не у пасивному, а у інтерактивному 

режимі. Тобто, система не тільки дає змогу опрацювати, запам‟ятати, 

скоректувати свої значення стосовно одержаних значень проміжних та вхідних  

змінних та результату на виході, але й генерує значення параметрів. Саме це, в 

порівнянні з іншими методами та моделями, є важливою перевагою моделей на 

базі нечіткої логіки. 

Вихідним параметром моделі оцінювання рівня фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки буде прийняття 

рішення про формування напрямів модернізації технологій вдосконалення 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку як в розрізі національної 

економіки, так і може бути адаптоване на мікрорівнях економіки.  У 

пропонованій моделі 









43'21 ,,, yyyy

Z  множину нечітких вхідних показників, 

що дозволять здійснити інтегровану оцінку рівня ефективності фінансового 
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забезпечення інноваційного розвитку національної економіки представимо у 

вигляді величини Z.  

Нечіткі логічні рівняння, які представлені у додатку (повна база знань 

додаток Д), відповідають лінгвістичним висловлюванням бази знань 1. 

У математичному представленні нечітка множина оцінювання рівня 

ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної 

економіки набуде вигляду: 

y1 ( x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7) – зовнішні чинники фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки;  

y2 (x8, x9, x10, x11, x12, x13) – внутрішні чинники фінансового забезпечення 

національної економіки; 

y3 (x14, x15, x16, x17) – альтернативні джерела фінансування інноваційної 

діяльності національної економіки: 

y4 (x18, x19) – рівень створення інноваційних кластерів об‟єднань та 

інноваційних інституцій. 

Вихідним параметром нечіткої моделі буде: 

Z = ( ),,...,, 4321 Yyyy  – рівень фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки. 

Формалізоване представлення всіх показників 1y , 2y , 3y , 4y   представлено у 

додатку Е. 

Всі ці економічні параметри (показники) будуть застосовані при 

математичному моделюванні визначення функціональних залежностей. 

Перелік цих показників охоплює сукупність традиційних показників, що 

характеризують економічну ситуацію. 

Терми, які використовуються для лінгвістичної оцінки відібраних 

впливових чинників, та діапазони їх зміни представлені у таблиці 3.3. 

 

 



186 

 

Таблиця 3.3 

Діапазони впливу чинників на рівень фінансування інноваційної діяльності 

національної економіки 

Змінна Назва змінної Діапазон зміни Терми (рівень впливу чинника) 

1y  

Зовнішні чинники 

фінансового 

забезпечення 

інноваційного 

розвитку 

національної 

економіки  

0-100% 

низький рівень (0-20) ( (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

x1 

Рівень дотації 

коштів бюджетних 

інституцій 
0-100% 

низький рівень(0-20)( (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

x2 

Рівень дотації 

коштів 

позабюджетних 

фондів 

0-100%. 

низький рівень (0-20) ( (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

x3 

 Рівень надання 

комерційних та 

інших кредитів 
0-100% 

низький рівень (0-20)( (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

x4 

Рівень 

впровадження 

іноземних 

інвестиції 

0-100% 

низький рівень (0-20)( (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень(50-100) (В) 

x5 

Рівень застосування 

венчурного 

капіталу 
0-100% 

низький рівень (0-20) (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

x6 

Рівень пайових 

внесків іноземних 

інвесторів 
0-100% 

низький рівень (0-20) (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

x7 

Рівень доброчинних 

внесків спонсорів 0-100% 

низький рівень (0-20)( (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

2y  
 

Внутрішні чинники 

фінансового 

забезпечення 

національної 

економіки 

0-100% 

низький (0-20) (Н) 

нижче середнього (20-40) (НС) 

середній (40-60) (С) 

вище середнього(60-80) (ВС) 

висока (80-100) (В) 

x8 

Рівень залучення 

власних фінансових 

коштів 

підприємства 
0-100% 

низький (0-20) (Н) 

нижче середнього (20-40) (НС) 

середній (40-60) (С) 

вище середнього (60-80) (ВС) 

високий (80-100) (В) 
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Продовження таблиці 3.3 

x9 

Рівень мобілізації 

внутрішніх активів 

0-100% 

низький (0-20) (Н) 

нижче середнього (20-40) (НС) 

середній (40-60) (С) 

вище середнього (60-80) (ВС) 

високий (80-100) (В)  

x10 

Рівень використання 

нерозподіленого 

прибутку 
0-100% 

низький рівень (0-20) (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

x11 

Рівень емісії акцій 

0-100% 

низький (0-20) (Н) 

нижче середнього (20-40) (НС) 

середній (40-60) (С) 

вище середнього (60-80) (ВС) 

високий (80-100) (В)  

x12 

Рівень виручки від 

реалізації окремих 

видів майна 
0-100% 

низький рівень (0-20) (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

x13 

Рівень 

амортизаційних 

відрахувань 0-100% 

низький рівень (0-20) (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

y3 

Рівень використання  

альтернативних 

джерел 

фінансування 

інноваційної 

діяльності  

0-100% 

низький (0-20) (Н) 

нижче середнього (20-40) (НС) 

середній (40-60) (С) 

вище середнього (60-80) (ВС) 

високий (80-100) (В)  

x14 

Рівень надання 

альтернативних 

субсидій,субвенцій, 

дотацій, квот 
0-100% 

низький (0-20) (Н) 

нижче середнього (20-40) (НС) 

середній (40-60) (С) 

вище середнього (60-80) (ВС) 

високий (80-100) (В)  

x15 

Рівень надання 

альтернативних 

податкових пільг та 

митних тарифів 
0-100% 

низький (0-20) (Н) 

нижче середнього (20-40) (НС) 

середній (40-60) (С) 

вище середнього (60-80) (ВС) 

високий (80-100) (В)  

x16 

Адаптація 
зарубіжного досвіду 
альтернативних 
чинників 
фінансування 
інноваційної 
діяльності: стартапи, 
вільні інноваційні 
зони 

0-100% 

низький (0-20) (Н) 

нижче середнього (20-40) (НС) 

середній (40-60) (С) 

вище середнього (60-80) (ВС) 

високий (80-100) (В)  
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Продовження таблиці 3.3 

x17 

Рівень сприяння 

економіко-

політичної ситуації в 

регіоні для притоку 

інноваційних 

ресурсів 

0-100% 

низький (0-20) (Н) 

нижче середнього (20-40) (НС) 

середній (40-60) (С) 

вище середнього (60-80) (ВС) 

високий (80-100) (В)  

 

Рівень створення 

інноваційних 

кластерів та 

об‟єднань 

0-100% 

низький рівень (0-20)( (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

x18 

Рівень створення 

галузевих 

інноваційних 

кластерів та 

об‟єднань 

0-100% 

низький рівень (0-20) (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень(50-100) (В) 

x19 

Рівень створення 

регіональних 

інноваційних 

кластерів 

0-100% 

низький рівень (0-20) (Н) 

середній рівень (20-50) (С) 

високий рівень (50-100) (В) 

Джерело: розроблено автором. 
 

У розробленій нами моделі визначення рівня фінансового забезпечення 

національної економіки у перших двох модулях – зовнішні та внутрішні 

чинники фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної 

економіки – ми брали до уваги проаналізовані нами статистичні дані другого 

розділу дисертаційного дослідження. Що стосується третього проміжного 

модуля – рівня використання альтернативних джерел фінансування 

інноваційної діяльності національної економіки, то наразі цей показник є на 

досить низькому рівні. Вважаємо, що, в контексті входу національної 

економіки в європейський співпростір,  застосування альтернативних джерел 

фінансування інноваційного розвитку національної економіки постійно буде 

зростати. Адаптація зарубіжного досвіду фінансування інноваційної діяльності 

є досить важливим для національної економіки. Досвід європейських країн 

(пункт 3.1, 3.3 дисертаційного дослідження) вказує на найбільш оптимальне 

застосування досвіду Естонії щодо створення інноваційних стартапів та 

інноваційних об‟єднань, особливо в IT сфері. Також доцільним є створення 

інноваційних кластерів у галузевих структурах (на прикладі Італії). Крім того, 

вивчення перспектив відновлення функціонування вільних економічних зон, де 
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виробляється інноваційна продукція, як це реалізовано у Польщі. Ці моделі, які 

використовуються в даних країнах, на нашу думку, оптимально адаптуються до 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України. Саме 

тому ці параметри доцільно включати у розроблену нами модель. 

Також важливим чинником, який недостатньо розвинутий в 

національній економіці, але має достатній розвиток у світовій практиці, є рівень 

створення інноваційних кластерних об‟єднань та інноваційних інституцій. 

Світова практика створення інноваційних кластерних структур з метою 

фінансування інновацій доводить  успішність реалізації таких проектів, що має 

позитивний вплив на розвиток економіки. 

Науковці стверджують, що для моделі кластеризації країн Скандинавії 

характерні високий рівень впровадження інновацій та ступінь інформатизації. 

Ця модель характеризується значним ступенем розвиненості національних 

інноваційних систем, застосуванням можливостей інформаційних технологій, а 

також найбільш розвиненою в світі системою освіти. Ця модель є найкращою 

для економік малих країн, що мають дефіцит природних ресурсів та 

орієнтуються на експорт.  

Промислові компанії Фінляндії  – одні з найбільш конкурентоспроможних 

у світі, і це обумовлено дієвою державною політикою кластеризації в 

промисловості. Наприклад, тісна кооперація підприємств лісопромислового 

кластера Фінляндії з дослідницькими центрами, які мають сильну наукову базу 

в сфері біотехнологій, забезпечує компаніям конкурентну перевагу в поширенні 

знань. Тому масове використання кластерного підходу як інструменту 

інноваційного розвитку, без сумніву, можна вважати закономірною тенденцією 

розвитку сучасної світової економіки. Тому для обґрунтування стратегії 

інноваційного розвитку нашої країни треба використовувати вже існуючі 

моделі кластеризації з відповідною адаптацією до національних реалій 

економіки. Саме інтеграція національних компаній в інноваційні кластери 

дозволить досягнути максимальної трансформації знань та винаходів в 

інновації, з подальшим їх перетворенням в конкретну конкурентоспроможну 
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продукцію та формування стійких виробничо-інноваційних відносин 

[96, с. 119]. Це послужило включенню у дану модель таких чинників як рівень 

створення інноваційних кластерів об‟єднань та інноваційних інституцій. 

У моделі використано параметри у якісному та кількісному вимірі.  

Рівень формування можливих меж: Z1– низький (від 0 % до 20 % ); Z2 –  

нижче середнього (від 20 % до 40 % ); Z3 – середній (від 40 % до 60 % ); Z4 –  

вище середнього (60% до 80%); Z5 – високий (80% до 100%). 

Вказані параметри Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 будемо вважати рівнями 

ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної 

економіки України. Результатом модельних експериментів стане відсоткова 

зміна Z (від 0 % до 100 %) – загальний рівень ефективності фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки України. 

Візуалізація вихідного параметра Z на основі теорії нечіткої логіки 

реалізована в програмному забезпеченні Matlab і представлена на рис. 3.4. 
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Рис 3.4. Формалізоване представлення вихідного параметра Z – загальний 

рівень ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки 
Джерело: розроблено автором. 

 

Потреба здійснення вибору методу побудови функцій належності (ФН), які 

забезпечать формалізацію нечітких термів зумовлена застосуванням 

математичного моделювання на основі використання теорії нечітких множин 
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Так як різні методи побудови функцій належності дає змогу використовувати 

теорія нечітких множин, доцільно виділити ряд критеріїв, які дозволять  

побудувати функції належності.  

На основі різних додаткових припущень про властивості функцій 

(монотонність, симетричність, неперервність першої похідної тощо) із 

врахуванням особливостей наявної невизначеності та реальної ситуації 

визначається конкретний вид функцій належності. 

У моделі визначення інтегрального показника застосуємо трапецієвидне 

представлення вхідних показників.  

Формалізоване представлення чинника x3 (рівня ефективності надання 

комерційних та інших кредитів для фінансування інноваційної діяльності 

національної економіки) в середовищі MATLAB зображено на рис. 3.5. 

Рис. 3.5 Формалізоване представлення вхідного параметра x3  – рівень 

надання комерційних та інших кредитів 

Джерело: розроблено автором. 

 

На наступному етапі виконаємо структурну ідентифікацію. Вона є 

формуванням нечіткої бази знань, яка відображає нелінійний взаємозв‟язок 

,,вхід – вихід” за допомогою лінгвістичних правил ,,якщо – то”. Ці правила 

отримуються або в результаті екстракції нечітких знань з експериментальних 

даних, або генеруються експертом.  
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Параметрична ідентифікація досліджуваної залежності за допомогою 

знаходження таких параметрів нечіткої бази знань, які мінімізують відхилення 

результатів нечіткого моделювання від експериментальних даних відбувається 

на цьому етапі. Ваги правил і параметри функцій приналежності нечітких 

термів є параметрами, що настроюються. 

Базу знань змінної Z зображено у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

База знань для вихідної інтегральної змінної Z – рівня ефективності 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки 

1y  2y  
3y  4y  Z 

Н Н НC Н Н 

Н Н Н Н Н 

С Н НC Н Н 

Н С НС Н НС 

Н С С С С 

С С С Н С 

С С В С С 

С В ВС С ВC 

В С ВС С ВС 

В С В В В 

С В В В В 

В В С В В 

В В В С В 

Джерело: розроблено автором. 

 

Вхідними змінними моделі оцінювання фінансування стануть: 

1y – діагностування зовнішнього середовища вибору джерел фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку; 

2y  – оцінювання рівня можливості освоєння інноваційних фінансових 

потоків для бізнес-структур та компаній національної економіки;
 

3y  – альтернативні джерела фінансування інноваційної діяльності; 

4y – рівень створення інноваційних кластерів та об‟єднань; 
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Z – рівень ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки (Н, НС, С, ВC, В). 

Якщо [ 1y =Н] та [ 2y =Н] [ 3y =НC], [ 4y =Н], то Z = Н. 

Якщо [ 1y =Н] та [ 2y =Н] [ 3y =Н], [ 4y =Н], то Z = Н. 

Якщо [ 1y =С] та [ 2y =Н] [ 3y =НC], [ 4y =Н] то Z = Н. 

Якщо [ 1y =Н] та [ 2y =С] [ 3y =НC], [ 4y =Н] то Z = НС. 

Якщо [ 1y =Н] та [ 2y =C] [ 3y =С], [ 4y =С] то Z = С. 

Якщо [ 1y =C] та [ 2y =С] [ 3y =С], [ 4y =Н] то Z = С. 

Якщо [ 1y =C] та [ 2y =С] [ 3y =В], [ 4y =С] то Z = С. 

Якщо [ 1y =C] та [ 2y =В] [ 3y =ВС], [ 4y =С] то Z = ВС. 

Якщо [ 1y =В] та [ 2y =С] [ 3y =ВC], [ 4y =С] то Z = ВC. 

Якщо [ 1y =В] та [ 2y =С] [ 3y =В], [ 4y =В] то Z = В. 

Якщо [ 1y =С] та [ 2y =В] [ 3y =В], [ 4y =В] то Z = В. 

Якщо [ 1y =В] та [ 2y =В] [ 3y =С], [ 4y =В] то Z = В. 

Якщо [ 1y =В] та [ 2y =В] [ 3y =В], [ 4y =С] то Z = В. 

Дефазифікацію вихідних показників моделі оцінювання рівня 

ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної 

економіки на основі використання теорії нечітких множин здійснимо методом 

,,центр ваг”. Зручне представлення цього методу буде здійснено у моделі 

Мамдані програмного середовища MATLAB. Результати проведеного 

моделювання представимо на рисунку 3.6. 

На основі здійсненого моделювання отримані результати засвідчили, що 

рівень ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки (Z) рівний 0,5, що відповідно шкали, представленої у 

табл. 3.3, відповідає середньому рівню (від 40% до 60%). 
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Рис. 3.6. Результати проведеного моделювання визначення рівня 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, 

реалізованого у програмному забезпеченні Matlab 

Джерело: розроблено автором. 
 

Тобто діапазон підвищення шкали вхідних параметрів нечіткої моделі 

оцінювання рівня фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки можливо збільшувати, адаптуючи до реальних ситуацій 

покращення елементів системності чинників, які мають визначальний вплив на 

результуючий показник Z та відображаються в підходах до стратегічного 

управління інноваційним розвитком національної економіки, і концепції такого 

управління, тобто підвищення рівня вхідного параметра y1  (діапазон 0,20, що 

відповідає зараз низькому рівню). Даний рівень можливо підвищити через 

збільшення фінансування інноваційної діяльності з коштів бюджетних 

інституцій (зараз відповідає 35.1%), через розширення співпраці з іноземними 

інвесторами (кошти іноземних джерел наразі лише 18%), через збільшення 

фінансування венчурного капіталу національними підприємствами та 

компаніями, також варто розглядати можливість задіяння пайових внесків 

іноземних інвесторів. Крім того, ми пропонуємо активізувати фінансове 
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забезпечення недержавними інституціями, а саме: недержавних агентів, що 

фінансують інноваційні проекти і розробки, страхових комерційних компаній; 

покращити діяльність Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу, що 

дозволить залучати додаткові фінансово-кредитні ресурси для фінансування 

інноваційної діяльності національної економіки.  

Також вихідний інтегрований показник Z можливо підвищити за рахунок 

підсилення внутрішніх джерел фінансування показника y2 (x7, x8, x9, x10, x11, 

x12,x13). Це можливо здійснити: 

- через збільшення залучення власних фінансових коштів підприємства чи 

сучасних бізнес-структур (хоча за останні роки залучення власних коштів 

підприємств для фінансування інноваційної діяльності становило до 75-87%); 

- через посилення мобілізації внутрішніх активів та виручки від реалізації 

окремих видів майна та залучення емісії акцій на сучасних підприємствах, що 

дозволить підвищити рівень залучення внутрішніх ресурсів для фінансування 

інноваційної діяльності до високого рівня;  

- через покращення узгодженості системи управління фінансовим 

забезпеченням інноваційного розвитку національної економіки;  

- шляхом застосування коштів позабюджетних фондів можливих комерційних 

та інших кредитних установ, співпраця з іноземними інвесторами та фондами з 

можливістю застосування в інноваційній діяльності венчурного капіталу.  

Всі ці заходи дозволять підняти вхідний параметр y2 до високого рівня, що 

відповідає шкалі (80–100%), відповідно вихідний параметр нечіткої моделі Z- 

рівень ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки перейде у вищу шкалу.  

Також і державна політика повинна бути спрямована на досягнення 

європейських стандартів щодо фінансування інноваційної діяльності шляхом 

адаптації європейських моделей інноваційного розвитку. Для покращення 

інвестиційно-інноваційного клімату та підвищення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку всіх регіонів України, в тому числі Донецької та 

Луганської областей, важливим є врегулювання економіко-політичної ситуації 
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в східних регіонах України. Сприяння державних структур щодо впровадження 

альтернативних джерел фінансування інноваційного розвитку національної 

економіки дозволить суттєво підвищити рівень вхідного параметру y3 (x14, x15, 

x16, x17) – альтернативні джерела фінансування інноваційної діяльності 

підприємства, який на разі є на рівні 0,596, що відповідає середньому рівню, а 

може бути піднятий до вище середнього (60–80%) або високому рівні вихідного 

параметра Z (80–100%).  

Запропонований нами чинник y4 – рівень створення інноваційних кластерів 

та об‟єднань, дозволить суттєво покращити фінансування інноваційної 

діяльності національної економіки через створення як регіональних 

інноваційних кластерів, так і інноваційних кластерів по галузевих напрямках. 

Це дозволить створювати спільні фінансово-кредитні об‟єднання для 

вирішення питання фінансування інноваційної діяльності. 

Розроблена модель оцінювання рівня фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки може бути застосована як на 

окремому підприємстві, так і на регіональному рівні, макрорівнях, при 

відповідних доповненнях та уточненнях вхідних та проміжних модулів 

розробленої моделі, для моніторингу за впровадженням інвестицій в інновації. 

 

3.3. Концепція фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

економіки України  

 

Проведені нами наукові дослідження щодо визначення рівня фінансового 

забезпечення національної економіки показали, що дана проблематика 

потребує напрацювань щодо вдосконалення механізму фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. На сьогоднішній 

день є нагальна потреба наукових напрацювань у сфері покращення 

інноваційного розвитку національної економіки, яке неможливе без 

адекватного фінансового забезпечення. Негативний досвід та спадок 
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радянського минулого України, при якому головним чином розвиток 

народногосподарського комплексу будував на основі галузевих принципів, 

навіть тепер ускладнює розробку підходів та використання методів 

впровадження інноваційної моделі розвитку економіки країни. Однак реалії 

свідчать про необхідність зміни та адаптації концепції інноваційної діяльності з 

врахуванням сучасних тенденцій світового розвитку. 

Досвід зарубіжжя доводить, що досягти високого рівня 

конкурентоспроможності на глобалізованому ринку можна виключно за 

використання здобутків науково-технічного прогресу. Важливу роль у цьому 

відіграє державна політика і дієвість заходів, які застосовують [122, c. 47]. 

Підвищення ефективності фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку вимагає застосування різних методів активізації інноваційної 

діяльності, а також злагодженої роботи всіх суб‟єктів господарювання. 

Завданням держави є не просто надавати фінансові, податкові, технічні та інші 

пільги підприємствам, а в першу чергу – створення сприятливого економічного, 

інвестиційного та правового клімату для розвитку інноваційної 

діяльності [133, c. 31]. 

В Європейському Союзі в цілому, а також в окремих країнах: 

насамперед, Великобританії, Франції та Німеччині уряди все більшої уваги 

приділяють збільшенню обсягів та підвищення ефективності інноваційного 

інвестування. Вони виходять із зростаючої ролі інноваційних факторів у 

нарощуванні конкурентоспроможності їх національних економік, частка яких 

перевищує 60%. Заслуговують на увагу в цьому зв‟язку програмні інструменти 

та система інноваційної локалізації. 

Європейська рамкова програма ,,Горизонт – 2020” спрямована на розвиток 

наукових досліджень та інноваційної діяльності в ЄС. Вона була започаткована 

в 2014 році і включає три основні складові [11, с. 18]: 

– Рамкові програми з досліджень і технологічного розвитку (Frame work 

Programme for Research and Technical Development); 
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– Рамкова програма з конкурентоспроможності та інновацій 

(Competitiveness and Innovation Frame work Programme); 

– Європейський інститут інновацій і технологій (European Institute of 

Innovation and Technologies). 

Зміст програми ,,Горизонт – 2020” зосереджено на фінансуванні трьох 

пріоритетних напрямів: розвиток передової науки, забезпечення 

індустріального лідерства та сприйняття соціальних викликів. Програма 

затверджена ЄС і має фінансові параметри. Бюджет Європейської програми 

,,Горизонт – 2020” (2014–2020 рр.)  наведений у Додатку Є. 

Аналіз бюджету програми дозволяє зробити ряд висновків. По-перше, 

провідне місце у обсягах фінансування, на перший погляд, посідає 

соціальна сфера – 29,7 млрд. євро (37,8 %). По-друге, вражають обсяги 

фінансування інновацій за рахунок регіональних інвестиційних фондів 

(некорпоративний сектор), середньорічний розмір яких складає 11,2 млрд. 

євро. По-третє, програма ,,Горизонт – 2020” дозволяє брати участь в 

конкурсах на отримання грантів не лише великим дослідницьким 

колективам, а й невеликим групам і навіть окремим талановитим фахівцям, 

зважаючи на статутні умови фонду Марії Складовської-Кюрі. 

Приклади державних програм з надання пільгових позик та гарантій 

малим та середнім інноваційним фірмам, а також державних програм 

грантів на дослідження та розробки наведені в таблиці 3.5. 

Аналіз даних цієї таблиці дозволяє зробити певні висновки щодо 

загальних рис і особливостей державної підтримки інноваційної діяльності 

в різних країнах. По-перше, пільгові позики надаються, головним чином, 

малим та середнім підприємствам, перспективним технологічним чи 

новоствореним компаніям. При цьому умови надання позик суттєво 

відрізняються. По-друге, процентні ставки є невисокими і коливаються в 

межах від 0 % (Німеччина) до 4,5 % (Бразилія). По-третє, в розглянутих 

країнах створені спеціальні агентства (Великобританія, Франція, Іспанія, 

Нідерланди, Фінляндія, Бразилія) або ж банки (Німеччина, Індія) [11].  
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Таблиця 3.5 

Державні програми з надання пільгових позик та гарантій інноваційним 

фірмам та державні програми грантів на дослідження та розробки 
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Продовження таблиці 3.5 

 Джерело: побудовано на основі [11]. 
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Цінним для України є досвід західних сусідів, які використовують систему 

фіскальних стимулів на кожній стадії господарського процесу. Наприклад, на 

здійснення НДДКР виділяються бюджетні гранти (Польща, Словаччина), на 

комерціалізацію результатів НДДКР відшкодовується частина витрат з 

бюджетних трансфертів (Польща) або надається податковий кредит 

(Угорщина). Що стосується стадії впровадження нових технологій, то в 

Румунії, наприклад, підприємства звільняються від сплати податку на 

прибуток, а в Польщі та Угорщині вводиться технологічний (на придбання 

нових технологій) або інвестиційний (на реалізацію інвестиційних проектів) 

податковий кредит [142, с. 150]. 

Зарубіжні науковці, досліджуючи множину інноваційно-сенергетичного 

впливу із застосуванням сучасних методів статистичного інструментарію щодо 

покращення фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки 

країни, допускають, що субсидіювання на рівні держави підприємств негативно 

впливає на інноваційний розвиток як такий і стверджують, що тільки розвиток 

самого підприємства забезпечить приріст інвестицій. Також варто зауважити, 

що у залученні інвестицій інноваційна інфраструктура відіграє основну роль, а 

її розвиток повинен бути стратегічним пріоритетом державної політики.  

Так, польські науковці стверджують, що впровадження сучасних моделей 

управління інноваціями може характеризуватися високою інтенсивністю 

взаємодії економіки та знань, як в межах компаній, так і між фірмами та 

іншими організаціями, такими як університети та дослідницькі центри. Ці 

взаємодії провокують інституціональні, економічні та соціокультурні 

фактори [217]. 

Досвід Польщі свідчить, що для іноземних інвесторів, які прагнуть 

вкладати кошти в інноваційну діяльність, існує ряд преференцій: він може 

скористатися багаторазовими інвестиційними стимулами, зокрема 

cтруктурними фондами та національними програмами, які, серед іншого, 

призначені для інвестиційних грантів на створення нових робочих місць; 

грантів на НДДКР; грантів на проекти, пов'язані з охороною навколишнього 
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середовища, розробкою відновлюваних джерел енергії, навчанням, 

логістикою. Ця діяльність супроводжується звільненням від сплати податку на 

прибуток для господарської діяльності в спеціальних економічних зонах, 

звільненням від оподаткування нерухомості (у деяких комунах), пільговими 

кредитами на придбання нових технологій, та розвитку центрів НДДКР [230]. 

У жовтні 1994 року у Польщі був прийнятий Закон про спеціальні економічні 

зони (далі – Закон про СЕЗ), який регламентує правила та порядок створення 

та управління економічними зонами, а також ведення господарської діяльності 

на території Польщі. З точки зору закону, особливі економічні зони 

складаються з окремої адміністративно-територіальної одиниці держави або їх 

сукупності, де діє особлива система правових норм. Мета СЕЗ – активізація 

або сприяння виконання економічних завдань держави. У Польщі, наприклад, 

створено 14 спеціальних економічних зон: Еuro-Рark Мієль, Сувалки, 

Катовіце, Легніца, Лодзь, Валбжих Каменна Гора, Костшин-Слубіце, Слупськ, 

Стараховіце, Тарнобжег, Поморське, Вармінсько-Мазурське і Краківський 

технологічний парк. Як випливає з ст. 3 Закону про СЕЗ, зона може бути 

створена з метою прискорення економічного розвитку частини території 

країни, зокрема, через [224]: 

- розвиток певних сфер економічної діяльності; 

- розробку нових технічних і технологічних рішень та їх впровадження; 

- збільшення експорту; 

- підвищення конкурентоспроможності вироблених товарів та послуг; 

- розвиток існуючих промислових активів та економічної інфраструктури; 

- створення нових робочих місць. 

Створення інноваційних кластерних структур, як сучасного 

інструментарію покращення фінансування інноваційного розвитку, є вкрай 

актуальним. Наприклад, в Італії інноваційні кластери в легкій промисловості 

створюються з врахуванням ресурсів регіону та орієнтовані на середній бізнес, 

що є менш ризиковано [218, с. 381]. В той час в країнах Азії кластерні види 
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об‟єднань формуються навколо великих корпорацій, з відповідно високим 

рівнем конкуренції між самими кластерами. 

На нашу думку, в Україні більш адаптованими можуть бути інноваційні 

кластерні об‟єднання, учасниками якого є середній бізнес. Як показало 

дослідження трьох областей західного регіону України, їх інноваційній 

розвиток є вкрай неоднорідний, із домінуванням різних джерел інвестування. 

Однак кожна область володіє ресурсами, що потребують економічно 

обгрунтованого розподілу, моніторингу та використання. Регіональний 

інноваційний кластер доцільно створити на базі досліджуваних областей 

(Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області). Це б узгоджувалось із 

стратегіями розвитку регіонів та сприяло б залученню коштів у інноваційні 

ініціативи (машинобудування, інфраструктура, туризм, інформаційні 

технології, легка промисловість, харчова промисловість).  

Інноваційні кластери та об‟єднання, які діють у США та Японії, 

приносять достатньо велику частку прибутку у складі ВВП, а також 

характеризуються високою конкурентоспроможністю. Частка відрахувань на 

розвиток інноваційних структур становить 6–8% від ВВП.  

Естонія вважається країною, яка в Європейському союзі претендує на 

лідируючі позиції у створенні, державній фінансовій підтримці та розвитку 

інноваційних кластерних структур, стартапів в ІТ-галузях. Для цього існує ряд 

причин: багатомовне, освічене населення, міцні культурні та ділові зв'язки з 

високотехнологічною Фінляндією та Швецією, ефективний уряд, який 

протягом багатьох років ставив завдання щодо безперешкодного розвитку 

підприємництва у сфері технологій. У структурі джерел фінансування 

інноваційної діяльності переважають власні кошти засновників стартапів, а 

також міжнародних організацій, кошти місцевих державних структур. 

В Україні, де частка виробництва з інноваційною складовою за останні 

декілька років суттєво знизилась, в силу безліч несприятливих чинників 

економіки – від нестабільної ситуації на сході країни, до падіння рівня експорту та 

загалом зношення основних фондів, неповне завантаження виробничих 
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потужностей, високий рівень корупції та відсутність політичної волі щодо 

впровадження ефективних реформ економіки ускладнює рух в напрямку розвитку 

інноваційної сфери та адаптацію іноземних моделей розвитку економіки та 

фінансової складової зокрема. Тому надзвичайно актуальним є створення 

ефективної та законодавчо врегульованої інноваційної системи [129, c. 265].  

За результатами аналізу іноземного досвіду нами запропоновано 

концептуальний підхід щодо вдосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки (рис. 3.7). 

Розроблена нами концепція удосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки ставить чітку концептуальну 

мету: стимулювання інноваційного розвитку національної економіки та 

активізація науково-технічної діяльності, приріст ВВП.  

У розділі 3.1, за допомогою економіко-математичного моделювання, нами 

був виявлений тісний кореляційний зв‟язок між загальними фінансовими 

витратами на інновації та ростом ВВП – коефіцієнт кореляції становить 0,6; 

коефіцієнт еластичності становить 0,47. Це вказує на пряму залежність обсягу 

загальної суми витрат на інновації із ВВП країни – при зростанні витрат на 

інновації на 10% обсяг ВВП України зросте на 4,7%.  

У розробленій концепції вдосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки запропоновано: удосконалити 

системну підтримку державних інституцій інноваційного розвитку, суттєво 

збільшити частку державної підтримки у фінансуванні інноваційної діяльності. 

Країни, що відзначаються низьким рівнем капіталовкладень в інноваційну 

діяльність, мають відносно нижчий рівень розвитку економіки і, по суті, 

відносяться до країн третього світу. Державне фінансування інноваційних 

проектів полягає у виділенні коштів на визначені пріоритетні напрямки на 

безповоротній основі. Перевагою цього джерела є відсутність необхідності 

повернення інвестованих коштів, а недоліком – відсутність матеріальної 

відповідальності, отже, і складність доступу до такого виду інвестування. Така 

фінансова підтримка можлива, але не завжди реалізована [91, с. 109]. 
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Рис. 3.7. Концепція удосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки 
Джерело: запропоновано автором. 
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Оскільки державне фінансування на сучасному етапі інноваційного 

розвитку недостатньо ефективне, тому посилення ролі недержавних інституцій 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку є вкрай важливим аспектом, 

зокрема: Української асоціації інвестиційного бізнесу, недержавних інституцій 

спільного фінансування, недержавні венчурні форми фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки, при відповідному контролі за 

направленням коштів у інноваційні проекти та організації їх роботи в 

правовому полі. 

Поширена на практиці система ,,закритих інновацій” у виробництві не 

завжди є виправданою. На сьогоднішній день краще використовувати політику 

,,відкритих інновацій”, яка спирається на обміні досвідом та знаннями у сфері 

не лише виробничій, але й науковій – фундаментальній.  

Для практичної реалізації удосконаленої концепції фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах 

децентралізації та об‟єднання територіальних громад є необхідним 

налагодження організаційної підтримки прийняття рішень на муніципальному 

та адміністративному рівнях – це координація поставлених завдань та 

прийняття відповідних рішень щодо фінансування інноваційного розвитку 

підприємств, інноваційних лабораторій, науково-технічних установ, що 

здійснюють інноваційну діяльність. 

Вважаємо за доцільне при державній обласній адміністрації створити 

структурний підрозділ з питань освоєння інноваційних ресурсів підприємств 

задля вдосконалення інноваційного процесу щодо вибору підприємствами 

джерел фінансування інноваційних ресурсів. До його функцій мали би 

належати: організаційна підтримка інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємств, моніторинг ризиків при реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів, а також можливість оцінки ризиків і зміну параметрів інноваційних 

проектів до початку їх реалізації. 

На другому рівні пропонуємо створити регіональний офіс координації 

інноваційного розвитку підприємств, на який було би покладено функції 
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координації діяльності підприємств, що планують впроваджувати інновації та 

освоювати інноваційні фінансові ресурси. 

Актуальним у сучасних управлінських методах управління інноваційно-

інвестиційною діяльністю національної економіки для вдосконалення 

підтримки прийняття управлінських рішень є використання програмного 

забезпечення, для прискорення проведення фінансово-кредитних операцій по 

фінансовому забезпеченню інноваційних програм від центральних інституцій 

фінансування до локальних банківських структур та інших інституцій.  

Досліджуючи проблематику удосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки України, слід враховувати, що 

в якості важливої складової науково-технічного прогресу доцільно 

виокремлювати розвиток соціально-екологічної, етичної відповідальності 

інноваційної діяльності. В цьому аспекті головними пріоритетами мають бути 

захист довкілля, співпраця з місцевими громадами і місцевими органами 

державної влади, етика роботи усіх учасників інноваційного процесу.  

Удосконалення управління фінансовим забезпеченням інноваційного 

розвитку підприємства повинно стосуватися конкретних сфер його діяльності 

та потребує певних підходів, адаптованих до умов цих сфер. Однією з таких 

сфер є соціальна. З огляду на це, доцільним є розгляд соціально відповідальної 

діяльності як інструмента соціальних технологій управління фінансовим 

забезпеченням розвитком на інноваційній основі. Джерелами фінансового 

забезпечення інновацій у аспекті захисту навколишнього середовища, на нашу 

думку, слід використовувати амортизаційні кошти на заміну основних фондів і 

їх відповідність до європейських екологічних стандартів. Розробка проектів для 

отримання міжнародних грантів із заміни обладнання на енергоощадне є вкрай 

важливою. 

Загалом, соціально-екологічну стратегію інноваційного розвитку 

національної економіки розглядають як:  

1) спеціально підготовлену тематичну базу знань по чітких напрямах 

соціального та екологічного спрямування; 
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2) діяльність сучасних підприємств в екологічному та соціальному полі, 

враховуючи європейські стандарти; 

3) менеджмент інноваційними об‟єктами в контексті системи відтворення 

екологічних та природних ресурсів; 

4) відповідальність сучасних інноваційно-орієнтованих підприємств у 

реалізації стратегічних напрямків вдосконалення виробництва та узгодженість з 

загальнонаціональною стратегією впровадження та фінансування інновацій. 

Під соціальною-екологічною стратегією інноваційного розвитку 

національної економіки ми розуміємо процес активного впливу на його 

функціонування, розвиток та роботу його персоналу задля запобігання або 

усунення їх розбалансованості шляхом використання соціально-екологічних 

напрацювань європейських та світових компаній.  

Інноваційні технології в управлінні фінансовим забезпеченням розвитку 

національної економіки є сукупністю методів та інструментів, що 

використовуються для досягнення мети соціального-екологічного розвитку. 

Така мета повинна мати внутрішню і зовнішню спрямованість і бути 

досягнута шляхом використання: 1) способів і методів управлінського 

впливу на інноваційний розвиток підприємства і його працівників з метою 

покращення їх роботи; 2) методів та інструментів управлінського впливу на 

функціонування підприємства з урахуванням того, що вони є елементом 

національної економічної системи, розміщених на певній території, чинять 

вплив на довкілля та екологію.  

Тобто, соціально-екологічний напрямок в управлінні фінансовим 

забезпеченням інноваційного розвитку підприємства має виступати не стільки в 

якості жорсткої регламентації його функціонування і розвитку, скільки засобом 

стимулювання підприємства до самомотивації і самовдосконалення. 

Соціально-екологічний напрямок в управлінні інноваційним розвитком 

національної економіки уможливлюють виключення з його діяльності 

елементів, які не тільки можуть перешкодити досягненню суспільних, 

екологічних і організаційних цілей, а й не сприяють їх досягненню.  
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Екологічна відповідальність як елемент соціальної відповідальності є 

передумовою забезпечення життєдіяльності суспільства, місцевої громади, 

самого підприємства. 

Головну роль в усуненні цих недоліків повинна відігравати держава. 

Через розвиток державно-приватного партнерства вона зможе створити 

сприятливі умови для формування механізму здійснення соціально-

екологічної діяльності підприємствами при освоєнні інноваційних ресурсів. 

Доцільно, щоб такий механізм виступав синтезом інструментів щодо 

вдосконалення системи фінансування інноваційної діяльності національної 

економіки.  

Потребують вдосконалення наступні елементи, які суттєво вплинуть на 

систему фінансування інноваційної діяльності підприємств національної 

економіки: 

- законодавча і нормативно-правова база, що врегульовувала б питання 

формування сучасних джерел фінансування інноваційної діяльності 

підприємств, умов її здійснення, критеріїв оцінки; 

- нормативно-правові акти галузевого рівня, які б слугували регламентами 

для роботи інноваційної діяльності підприємств в частині ведення 

відповідального бізнесу по впровадженню інновацій; 

- нормативно-правові акти локального рівня, які б відображали 

особливості і вимоги до здійснення відповідальної діяльності на рівні 

територіальних громад; 

- адміністративні інструменти впливу на вдосконалення фінансування 

інноваційного розвитку підприємств в частині ведення відповідального бізнесу 

(встановлення стандартів щодо ведення відповідального бізнесу при 

впровадженні інноваційних джерел та ресурсів, здійснення моніторингової 

діяльності тощо); 

- економічний інструментарій стимулювання інноваційно-інвестиційної 

діяльності (податкові пільги у частині використання коштів на реалізацію 

соціальних і екологічних програм; зниження відсоткової ставки за кредити на 
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купівлю екологічно орієнтованої техніки, підвищення цін на екологічно чисту 

продукцію та ін.). 

З метою дослідження перспектив фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності нами було здійснено прогнозування даного показника, за допомогою 

застосування ретроспективного аналізу згідно даних представлених у таблиці 2.2. 

Для прогнозування була використана теорія ланцюгів Маркова, яка враховує 

стохастичність та випадковість процесів системи, що досліджує. Фінансування 

інноваційного розвитку національної економіки, на нашу думку, не є динамічним, 

має ряд випадкових факторів, що впливають на здійснення фінансування 

інноваційного розвитку, тому застосування прогнозування фінансового 

забезпечення, на основі теорії ланцюгів Маркова, є актуальним. Реалізацію 

розрахунків проведено, використовуючи програмне забезпечення Matlab.  

Матриця вхідних даних загальної суми витрат на інноваційну діяльність в 

Україні визначено як:  

>> A=[9563 7696 13814 23230 9118] 

A =          9563    7696    13814    23230    9118 

>> B=[63421 63421 63421 63421 63421] 

B = 

63421    63421    63421    63421    63421 

>> rdivide(A,B) 

ans = 

  0.1508  0.1213  0.2178  0.3663  0.1438 

Матриця переходів системи має вигляд: 

>> C=[0.1508 0.1213 0.2178 0.3663 0.1438;0.1213 0.2178 0.3663 0.1438 

0.1508;0.2178 0.3663 0.1438 0.1508 0.1213;0.3663 0.1438 0.1508 0.1213 

0.2178;0.1438 0.1508 0.1213 0.2178 0.3663] 

C = 

0.1508  0.1213  0.2178  0.3663  0.1438 

0.1213  0.2178  0.3663  0.1438  0.1508 

0.2178  0.3663  0.1438  0.1508  0.1213 
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0.3663  0.1438  0.1508  0.1213  0.2178 

0.1438  0.1508  0.1213  0.2178  0.3663 

Прийнято, що у початковий момент часу (2017 р.) система буде 

знаходитися в стані . Ймовірність стану . Вектор початкового стану 

набуде вигляду .: 

>> p=[0 0 0 0 1] 

p = 

   0   0   0   0   1 

Спрогнозуємо стан системи : 

>> p1=[p*C] 

p1 = 

  0.1438  0.1508  0.1213  0.2178  0.3663 

>> p2=[p1*C] 

p2 = 

  0.1989  0.1813  0.1813  0.1989  0.2397 

>> p3=[p2*C] 

p3 = 

  0.1988  0.1948  0.1948  0.2026  0.2090 

>> p4=[p3*C] 

p4 = 

0.2003  0.1986  0.1986  0.2003  0.2023 

>> p5=[p4*C] 

p5 = 

0.2000  0.1996  0.1997  0.2002  0.2006 

>> p6=[p5*C] 

p6 = 

0.2000  0.1999  0.1999  0.2000  0.2001 

>> p7=[p6*C] 

p7 = 

0.2000  0.2000  0.2000  0.2000  0.2000 
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>> p8=[p7*C] 

p8 = 

0.2000  0.2000  0.2000  0.2000  0.2000 

Результати проведеного моделювання по найбільш ймовірному стані 

загальних витрат на інноваційну діяльність на найближчу перспективу 

представлено у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Прогнозний стан загальних витрат на фінансування інноваційної 

діяльності національної економіки на період 2018–2024 рр. 

Роки 
Ймовірності стану 

P1 P2 P3 P4 P5 

2018 0.1438 0.1508 0.1213 0.2178 0.3663 

2019 0.1989 0.1813 0.1813 0.1989 0.2397 

2020 0.1988 0.1948 0.1948 0.2026 0.2090 

2021 0.2003 0.1986 0.1986 0.2003 0.2023 

2022 0.2000 0.1996 0.1997 0.2002 0.2006 

2023 0.2000 0.1999 0.1999 0.2000 0.2001 

2024 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 

Джерело: розраховано автором.  
 

Як видно з результатів проведеного моделювання на основі теорії 

ланцюгів Маркова, враховуючи загальну суму фінансування інноваційної 

діяльності України за  п‟ять років у 2013–2017 роках, можна стверджувати, 

що з найбільшою ймовірністю 0,2 загальна сума витрат на інноваційну 

діяльність зможе мати чітку позитивну динаміку до збільшення фінансування 

лише з 2024 року.  

Розроблені нами пропозиції у дисертаційному дослідженні щодо 

удосконалення системи управління фінансовим забезпеченням 

інноваційного розвитку національної економіки, моделі оцінювання рівня 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки 

на базі нечітких множин, удосконаленої концепції фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки з 

пропозиціями щодо інструментарію, дозволить підвищити 
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конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на європейському та 

світовому ринку, покращити фінансове забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. На основі здійсненого аналізу теоретико-прикладних засад економічного 

розвитку економіки України, виявлених факторів, що впливають на даний 

процес, а також за результатами аналітичного та статистичного дослідження 

розроблена схема удосконалення фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку національної економіки, яка складається з наступних основних блоків: 

,,Фінансово-кредитне стимулювання інноваційної діяльності в регіональному 

аспекті”, ,,Податкове стимулювання фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку”, ,,Міжнародні гранти, донори, міжнародні фонди”, ,,Залучення 

фінансових ресурсів домогосподарств регіону”, ,,Юридично правова підтримка 

та супроводження фінансового забезпечення інноваційного розвитку”, 

,,Створення кластерів регіонів з інноваційно-галузевим виробництвом”, 

,,Система підтримки прийняття рішень на всіх етапах фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку”, ,,Фінансування інноваційно-інвестиційної складової 

соціального розвитку населення регіону”. Задля виконання поставлених цілей 

пропонується створити Центр фінансової підтримки науково-технічних та 

організаційно-економічних новацій. 

2. Розроблено структурно-логічну етапність процесу вибору чинників 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку у національній економічній 

системі України, які мають найбільший вплив на стан фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. 

3. Досліджено вплив витрат на інновації на макроекономічні показники 

національної економіки (ВВП України, ВВП в розрахунку на одну особу на 

основі кореляційно-регресійного аналізу. З проведеного регресійного аналізу 

було визначено, що коефіцієнт детермінації для загальної суми витрат на 



214 

 

інновації та ВВП України становить 0,77, відповідно коефіцієнт кореляції 

становить 0,6, що вказує на достатній кореляційний зв‟язок між показниками. 

Коефіцієнт еластичності загальної суми витрат на інновації та ВВП України 

становить 0,47. Це вказує на пряму залежність, тобто якщо обсяг загальної суми 

витрат на інновації зросте на 10%, то обсяг ВВП України зросте на 4,7%. 

Коефіцієнт еластичності загальної суми витрат на інновації та ВВП в 

розрахунку на одну особу становить 0,51. Тобто при збільшенні обсягу витрат 

на інновації на 10% обсяг ВВП в розрахунку на одну особу зросте на 5,1. 

4. На основі використання елементів теорії нечіткої логіки розроблено 

модель оцінювання рівня фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки України, що передбачає визначення рівнів 

ефективності в рамках запропонованої шкали лінгвістичних термів в залежності 

від кількісних та якісних параметрів фінансування інноваційної діяльності.  

Згідно проведеного моделювання встановлено, що рівень фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки є на рівні 0,5, що 

відповідає шкалі середнього рівня (40–60%). Подано пропозиції щодо 

покращення ситуації. 

5. Розроблена концепція вдосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку економіки України із врахуванням іноземного досвіду, 

яка передбачає досягнення мети, концептуальних цілей та виконання завдань 

шляхом реалізації запропонованого інструментарію фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки, враховуючи принципи і 

складові механізму управління.  Реалізація пропонованої концепції дасть змогу 

досягти інноваційного, фінансово-кредитного, економічного, соціального та 

екологічного ефекту. 

Основні положення розділу викладено у працях [69, 122, 129, 133, 

137, 141]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розкрито теоретичні та практичні аспекти 

інноваційного розвитку підприємств, окремих регіонів та економіки в цілому, 

виявлено світові та вітчизняні тенденції в інноваційній діяльності, досліджено 

стан впровадження інновацій та інституційно-правове забезпечення 

інноваційної діяльності, розроблено концептуальні підходи щодо системного 

забезпечення фінансування інноваційного розвитку.  

За результатами дослідження зроблено такі висновки:  

1. Розкрито сучасні методи теоретичних досліджень, фундаментальні 

принципи, на яких базується розвиток теорії економічного розвитку та 

визначено чинники впливу на інноваційну діяльність. У цьому контексті 

економічне зростання розглядаємо в першу чергу як процес кількісного 

збільшення та якісного покращення інноваційних продуктів.  

2. Систематизовано концептуальні підходи до розуміння фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку економіки. Зокрема, конкретизовано 

поняття ,,фінансове забезпечення”, ,,інноваційний розвиток”, ,,фінансове 

забезпечення інноваційного розвитку”, ,,система фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку”. На основі поєднання сутнісних характеристик 

економічного та інноваційного розвитку (як процесу, системи, механізму) та на 

основі аналізу публікацій науковців виділено два основних блоки факторів, що 

впливають на інноваційний розвиток економіки України – екзогенні (зовнішні) 

та ендогенні (внутрішні) по відношенню до національної економіки.  

3. З‟ясовано, що інституційно-правове забезпечення інноваційної 

діяльності в Україні знаходиться у стані значних організаційних та нормативно-

правових змін. Зміст чинного законодавства України в інноваційній сфері та 

практика його застосування показують, що за останні роки сталися певні 

позитивні зміни, спостерігається збільшення масиву правових норм та 

управлінських рішень на загальнодержавному і місцевому рівнях. Проте, для 

переходу економіки країни на інноваційний європейський шлях розвитку 

необхідно прямувати по шляху демократизації управління сферою інновацій. 
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4. Виділено у переліку основних суб‟єктів організаційної структури 

фінансового забезпечення інноваційної діяльності: державні фінансові 

інститути і фонди національного, регіонального та муніципального значення, 

державні інноваційні фінансово-кредитні установи та недержавні агенти 

(корпорації, інвестиційні та венчурні фонди, страхові компанії, некомерційні 

організації, кредитні установи, а також фізичні особи). Вони здійснюють як 

пряме (безпосереднє), так і непряме (опосередковане) фінансування інновацій, 

яке, таким чином, носить змішаний характер.  

5. Визначено, що структура та динаміка фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності характеризується: скороченням фінансування 

інноваційної діяльності іноземними інвесторами (за період 2013–2016 рр.) із 

збільшенням цього показника у 2017 р. до 1,9% у загальній сумі витрат на 

інновації; збільшенням обсягу фінансування середньострокових пріоритетів у 

2017 р. (однак, це не відображає особливостей цінової політики в Україні за 

останні два роки); зменшенням кількості інноваційно активних підприємств у 

всіх технологічних секторах промисловості за рахунок зменшення загальної 

кількості підприємств, що займалися інноваційною діяльністю; незначним 

фінансовим забезпеченням державою інноваційної діяльності, який майже не 

впливає на загальний розвиток інноваційної діяльності.  

Встановлено, що традиційні форми фінансування інноваційної діяльності 

перебувають під загрозою і в багатьох випадках є недієвими. Фінансування 

інноваційної діяльності відбувається повільно внаслідок складної політичної, 

економічної ситуації, недосконалості законодавчої бази з однієї сторони, і 

складності самого процесу організації впровадження інновацій – з іншої. Це 

пояснюється незначним напрацюванням методик, невідповідністю сучасним 

вимогам правової, фінансової й податкової баз. 

6. Проведено діагностування стану фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності на рівні окремих регіонів, що свідчить про значні відмінності в 

організації фінансування інновацій та досягнутих рівнях ефективності. Існує 

також проблема у залученні коштів венчурних фондів безпосередньо в 

інновації, які, як показує дослідження, схильні вкладати в будiвництво, 

переробку сiльгосппродукцiї, харчову промисловiсть, роздрiбну торгівлю, 
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тобто у галузі, що мають стійкі ринки збуту. Основним джерелом фінансування 

інновацій, як на рівні регіонів, так і по Україні, залишається самофінансування. 

7. Виявлено вплив інновацій на макроекономічні показники 

національної економіки та розроблено блок-схему удосконалення 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки, у якій кожний  

блок відображає окремий вектор удосконалення фінансового забезпечення 

та фінансового стимулювання інноваційної діяльності.  

 8. Розроблено модель оцінювання рівня фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки України на основі використання 

елементів теорії нечіткої логіки, що передбачає визначення рівнів ефективності в 

рамках запропонованої шкали лінгвістичних термів в залежності від кількісних 

та якісних параметрів фінансування інноваційної діяльності, таких як: власні 

кошти підприємства, мобілізація внутрішніх резервів, виручка від реалізації 

окремих видів майна та інших активів, а також зовнішніх джерел фінансування 

інноваційної діяльності, таких як: кошти бюджетів та позабюджетних фондів, 

комерційні та інші кредити, іноземні інвестиції, венчурний капітал. Крім того, 

враховується якісний параметр – політична воля державних інституцій для 

застосування альтернативних джерел фінансування інноваційної діяльності, а 

також рівень створення інноваційних кластерів та об‟єднань. 

 9. Обгрунтовано концепцію вдосконалення фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку економіки України із врахуванням іноземного досвіду, 

яка передбачає досягнення мети, концептуальних цілей та виконання завдань 

шляхом реалізації запропонованих засобів удосконалення фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку національної економіки. Аргументовано, 

що імплементація іноземного досвіду, зокрема країн Європейського Союзу, 

сприятиме суттєвому покращенню фінансового забезпечення, особливо щодо 

активізації недержавних форм фінансування інноваційної діяльності. Реалізація 

запропонованої концепції дозволить покращити стан економіки (виробництва, 

фінансово-кредитної та соціальної сфери).  

Отримані наукові результати, рекомендації та пропозиції сприятимуть 

підвищенню рівня фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної 

економіки та формуванню конкурентних переваг країни в умовах євроінтеграції. 



218 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Абдеев Р. Ф. Философия информационной цивилизации. Москва, 1994.  

2. Аблязова С. А., Артус М. М., Біттер О. А. та ін. Фінансова безпека 

держави в умовах глобалізації: колективна монографія. Львів: Ліга-Прес, 2014. 172 с.  

3. Активы венчурных фондов за последние шесть лет выросли почти 

в пять раз. Клиентов привлекает возможность оптимизации финансовых 

потоков с помощью различных схем. URL: 

http://www.uaib.com.ua/news/mass_media/192581.html (дата звернення: 18.07.2018). 

4. Алєксєєв І. В.,  Паранчук С. В., Червінська О. С. Інноваційний 

розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення. Регіональна 

економіка. 2012. № 2. С. 99–108.  

5. Аналітична довідка. Інформація про розвиток інноваційної 

діяльності Івано-Франківської області у 2015–2017 роках та І кварталі 2018 

року. URL: http://www.if.gov.ua/news/35222 (дата звернення: 08.08.2018). 

6. Аналітичний огляд діяльності ринку управління активами в Україні 

за 2016 рік. Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: 

http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart/256148.html (дата звернення: 

12.09.2018). 

7. Аналітичний огляд діяльності ринку управління активами в Україні 

за 2017 рік. Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: 

http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart/266015.html (дата звернення: 

12.09.2018). 

8. Аналітичний огляд індустрії управління активами в Україні за 

2015 р. Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: 

http://www.uaib.com.ua/files/articles/2385/15/Q4%202015%20&%20Full%202015_final.pdf 

(дата звернення: 19.07.2018). 

9. Аналітичний огляд результатів діяльності ринку управління 

активами за 4 квартал та 2017 рік. Українська асоціація інвестиційного 

бізнесу.URL: http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart/266015.html (дата 

звернення: 19.07.2018). 

http://www.uaib.com.ua/news/mass_media/192581.html
http://www.if.gov.ua/news/35222
http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart/256148.html
http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart/266015.html
http://www.uaib.com.ua/files/articles/2385/15/Q4%202015%20&%20Full%202015_final.pdf
http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart/266015.html


219 

 

10. Аналітичний огляд ринку спільного інвестування в Україні за 2011 

рік. Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: 

http://www.uaib.com.ua/files/articles/1598/49/2011.pdf (дата звернення: 

05.08.2018). 

11. Бадрі Г., Панченко Є., Рудуха Н. Глобальні детермінанти і моделі 

фінансування інновацій. Міжнародна економічна політика. 2018. № 1 (28). 

С. 7–31. 

12. Барановський О. І. Підвищення ефективності взаємодії банківського 

і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції: кол. 

моногр. Київ: УБС НБУ, 2010. 482 с. C. 247–248. 

13. Барановський О. І.Сутність і різновиди фінансових криз. Фінанси 

України. 2009. № 6. С. 3–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_6_2 (дата 

звернення: 07.09.2018). 

14. Білоконь О. І. Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2015 

році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_idpp_dop.htm 

(дата звернення: 22.08.2018). 

15. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Москва, 2012. Т. 1. 624с. 

16. Богатирьов І. О. Ефективність розвитку підприємств. Формування 

ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 7–8 (26–27). Київ: 

НДЕІ, 2003. С. 73–79. 

17. Боронос В. Г. Дослідження сутності фінансового потенціалу території. 

Научно-практический журнал ,,Экономика и управление”. 2012. № 4. С. 77–85. 

18. Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал регіонального розвитку: 

монографія: Київ: КНЕУ, 2013. 342 с. C. 10–20. 

19. Василенко В. А. Организационно-циклическая и структурно-

функциональная модели развития организации. Культура народов 

Причерноморья. 2011. № 232. С. 100–107.  

20. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. К.: НІОС, 2003. 416 с. 

21. Васильев А. В., Завлин П. Н. Оценка эффективности инноваций. 

Бизнес-пресса, 1998. 216 с. 

http://www.uaib.com.ua/files/articles/1598/49/2011.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_6_2


220 

 

22. Васильєва Т. А. Банківське фінансування інноваційної діяльності: 

монографія. Суми: Ділові перспективи. 2006. 60 с.  

23. Вдовиченко А. М. Фінансовий потенціал населення: нові можливості 

інноваційного розвитку економіки України: монографія: Ірпінь: Національний 

університет ДПС України, 2012. 225 с.  

24. Вдовиченко А. М. Функціонування венчурних фондів в Україні. 

Вісник НБУ. 2009. № 10. С. 30–35. 

25. Великий тлумачний словник сучасної української мови. 5-е видання. 

Київ, 2005. 1728 с. 

26. Венчурні інноваційні фонди в Україні: міф чи реальність? URL: 

http://blogs.korrespondent.net/blog/2380/3248412-venchurni-innovatsiini-fondy-v-

ukrainimif-chy-realnist (дата звернення: 19.07.2018). 

27. Возняк Г. В., Кузнєцова А. Я. Інноваційна діяльність промислових 

підприємств та способи її фінансування в Україні: моногр. Київ, 2007. 183 с.  

28. Волошин В. І., Шехлович А. М. Інституційні механізми та 

інструменти управління інноваційною безпекою України. Актуальні проблеми 

міжнародних відносин. 2014. Вип.122. Ч. І. С. 109–116. URL: 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2014_122_01.pdf 

(дата звернення: 02.09.2018). 

29. Галушко О. С. Створення фінансового механізму стимулювання 

інноваційного розвитку – необхідна умова євроінтеграції України. Зб. наук. 

праць. Менеджмент та підприємництво України: етапи становлення і 

проблеми розвитку. Л.: НУ Львів. політехніка, 2008. 476 с. С. 251–256. 

30. Гаман М. В. Державне регулювання інноваційного розвитку України: 

монографія. Київ: Вид-во НАДу, 2005. 388 с. 

31. Гвоздю С. Ю. Дослідження факторів впливу на інноваційну 

діяльність та обсяг витрат на машинобудівних підприємствах. Вісник НУ 

Львівська політехніка. 2012. № 749: Логістика. 564 с. C. 144–148. 

32. Гладій С. Фінансовий механізм інвестування інноваційного розвитку: 

теоретико-методологічний  підхід  до  управління.  Наука молода.  2005.  № 3.  

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/64353/source:default
http://blogs.korrespondent.net/blog/2380/3248412-venchurni-innovatsiini-fondy-v-ukrainimif-chy-realnist
http://blogs.korrespondent.net/blog/2380/3248412-venchurni-innovatsiini-fondy-v-ukrainimif-chy-realnist
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2014_122_01.pdf


221 

 

С. 109–115. URL: http://www.library.tane/edu.ua/images/nauk_vydannya/gHL8ef.pdf 

(дата звернення: 01.08.2018). 

33. Головіна Ю. С. Концептуальні основи фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку підприємств України. Економічний вісник Донбасу. 

2009. № 1(15). С. 157–161. 

34. Головне управління статистики в Івано-Франківській області. URL: 

http://www.ifstat.gov.ua (дата звернення: 01.11.2018). 

35. Головне управління статистики у Львівській області. URL: 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.11.2018). 

36. Головне управління статистики у Тернопільській області. URL: 

http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/NI/NI4.htm (дата звернення: 01.11.2018). 

37. Гончаренко М. В. Еволюція сутності фінансового потенціалу 

розвитку територій. Теорія та практика державного управління, 2013. Вип. 3. С. 

163–171. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2013_3_25.pdf (дата звернення: 

05.08.2018). 

38. Горбатюк К. В. Застосування нечітких методів для аналізу даних 

хронометражних спостережень. Вісник Хмельницького національного 

університету. 2011. № 2. Т. 1. С. 69–70. 

39. Господарський кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. 

40. Гринько Т. В. Інноваційний розвиток України: тенденції та 

проблеми. Технологічний аудит та резерви виробництва.  2013. Т. 1.  № 3(9),  

С. 17–21. URL: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/12252/10139 (дата 

звернення: 13.08.2018). 

41. Грошові перекази українських заробітчан у 2018 році складуть $11,6 

млрд. URL: https://hromadske.ua/posts/hroshovi-perekazy-ukrainskykh-zarobitchan-

u-2018-rotsi-skladut-116-mlrd (дата звернення: 01.10.2018). 

42. Гуменюк О. С. Фінансовий потенціал як складова ендогенного 

потенціалу інноваційного розвитку економіки. Фінансовий простір. 2013. 

http://www.library.tane/edu.ua/images/nauk_vydannya/gHL8ef.pdf
http://www.ifstat.gov.ua/
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/NI/NI4.htm
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2013_3_25.pdf
http://journals.uran.ua/tarp/article/view/12252/10139
https://hromadske.ua/posts/hroshovi-perekazy-ukrainskykh-zarobitchan-u-2018-rotsi-skladut-116-mlrd
https://hromadske.ua/posts/hroshovi-perekazy-ukrainskykh-zarobitchan-u-2018-rotsi-skladut-116-mlrd


222 

 

№ 3 (11). С. 31–37. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2013_3_6.pdf (дата 

звернення: 05.08.2018). 

43. Демчишак Н. Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в 

Україні : монографія. Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2016. 494 c.  

44. Державна служба статистики України. URL: 

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html (дата 

звернення: 05.11.2018). 

45. Домашенко М. Д. Ізощенкова І. М. Венчурний капітал України. 

Економічні проблеми сталого розвитку. Матеріали доповідей Міжнародної 

науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наук. діяльності ф-ту 

економіки та менеджменту СумДУ 3–5 квіт. 2012 р. Суми, 2012. Т. 8. С. 52–53. 

46. Друкер Питер Ф. Бизнес и инновации. пер. с англ. и ред. К.С. 

Головинского. М.: СПб.; К. : Вильямс, 2009. 432 с. 

47. Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах 

започаткованих реформ : кол. аналіт. доп. за ред. Д. І. Олійник: Київ: НІСД, 

2015. Серія Регіональний розвиток, вип. 3. 116 с.  

48. Економічна енциклопедія: у 3 т. Київ: ВЦ Академія, 2000. Т. 1. 864 с. 

49. Єпіфанова І. Ю. Аналіз фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності вітчизняних підприємств в сучасних умовах. Вісник НУ 

Львівська політехніка. 2012. № 722. С. 65–69. URL: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12433/1/13_65-70_Vis_722_menegment.pdf  

(дата звернення: 12.08.2018). 

50. Забуранний С. В. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності 

в аграрній сфері. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/47.pdf (дата звернення: 

17.08.2018). 

51. Завлин П. Н. Основы инновационного менеджмента. Теория и 

практика. Учебное пособие. Издательство : Экономика, 2004. 475 с. 

52. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий 

словник. Львів: Видавництво «Центр Європи», 1997. 576 с. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2013_3_6.pdf
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12433/1/13_65-70_Vis_722_menegment.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2015/47.pdf


223 

 

53. Заробітчани дають Україні в 4 рази більше валюти, ніж іноземні 

інвестори. Економічна Правда. URL: 

https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/ (дата звернення: 15.09.2018). 

54. Зінько Н. Банківські джерела фінансування інноваційних проектів 

(на прикладі комерційних банків США та Європи). Регіональна економіка. 

2005, № 3. С. 188–193. 

55. Зятковський І. Фінансове оздоровлення підприємств: Теорія і 

практика: монографія. Економічна думка. Тернопіль, 2003. 344 с. 

56. Іванова В. В. Дослідження теорії поняття інновації. Економіка 

промисловості. 2009. № 4. С. 80–86. 

57. Іванченко Г. В., Мідляр А. К. Основні джерела фінансування 

інноваційного кластера в регіоні. Проблеми та перспективи розвитку 

інноваційної діяльності в Україні: Х Міжнар. бізнес-форум, 21 бер. 2017 р.: 

відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ: КНТЕУ , 2017. С. 77. 

58. Ігнатова Ю. В, Рудик Н. В. Інвестиційна привабливість і проблеми 

фінансування стартапів. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної 

діяльності в Україні: Х Міжнар. бізнес-форум, 21 бер. 2017 р.: відп. ред. 

А. А. Мазаракі. Київ: КНТЕУ, 2017. С. 79.  

59. Інвестування: підручник (М. І. Крупка, Д. В. Ванькович, Н. Б. 

Демчишак та ін.); за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2014. 454 с. 

60. Інноваційна діяльність промислових підприємств Івано-Франківської 

області у 2017 році. URL: http://briz.if.ua/50304.htm (дата звернення: 15.09.2018). 

61. Інноваційна діяльність промислових підприємств Львівської 

області у 2017 році. Експрес-випуск № 73. URL: 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2018/v0403_73.pdf (дата звернення: 

10.09.2018). 

62. Інноваційна діяльність у Львівській області за 2014 р. Статистичний 

збірник. Державна служба статистики України. Головне управління статистики 

у Львівській області. Львів, 2015. 76 с. 

https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/21/635200/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616378
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616378
http://briz.if.ua/50304.htm
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2018/v0403_73.pdf


224 

 

63. Інноваційно-інвестиційні стратегії в управлінні ринковою вартістю 

підприємства: кол. монографія. Хмельницький: ХНУ, 2008. 302 с.  

64. Кириченко О. С. Інноваційна безпека як невід'ємна складова 

економічної безпеки та ефективного проектно орієнтованого розвитку сучасних 

підприємств. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2012_1/part1/14.pdf 

(дата звернення: 15.11.2018). 

65. Кісленко О. В. Здійснення наукових досліджень і розробок у 2016 

році. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні: доповідь. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_dop.htm (дата 

звернення: 20.10.2018). 

66. Князь О. В. Аналіз та оцінювання факторів, які впливають на рівень 

інноваційного розвитку підприємств. Економіка промисловості. 2006. № 3. 

С. 128–135.  

67. Кобушко І. М., Гусейнова Е. І. Шляхи покращення фінансування 

інноваційного розвитку в Україні з використанням міжнародного досвіду. 

Маркетинг і менеджмент інновацій . 2011. № 2. С. 124–130.  

68. Коваленко В. М., Коваленко О. В. Розвиток фінансової системи 

України в умовах глобалізації : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2017. 236 с. 

69. Коваленко В. М., Пилип‟юк Я. В. Інноваційні моделі розвитку країн 

світу. Інновації майбутнього. ХХХІІІ науково-практична конференція (8 лист. 

2018 р., м. Нью-Йорк). Нью-Йорк, 2018. С. 26–29. 

70. Ковтуненко К. В., Нестеренко О. В. Інноваційна діяльність 

промислових підприємств України: стан і перспективи розвитку. Економічний 

форум. 2017. № 2. С. 17–23.  

71. Козій І. С. Місце і значення фінансового забезпечення в структурі 

фінансового механізму. Науковий вісник НЛТУ України. 2008. Вип. 18.9. С. 223-229 

72. Колодізєв О. М. Методологічні засади фінансового забезпечення 

управління інноваційним розвитком економіки: монографія. Харків, 2009. 278 с. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2012_1/part1/14.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_dop.htm
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100571
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100571


225 

 

73. Колодізєв О. М. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки [Текст] : дис. док. економ. наук : спец. 08. 00. 08. 

Гроші, фінанси і кредит. Харків, 2010. 556 с. 

74. Колодяжна І. В. Бобрик К. Е. Джерела фінансування інноваційної 

діяльності підприємств України. Економіка та управління підприємствами. 

2017. Вип. 9. С. 448–453. 

75. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория 

предвидения. Избранные труды. Москва, 2002. 767 с. 

76. Конституція України від 28 черв. 1996 р., № 254к96-ВР. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1996. № 3. С. 141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення: 06.08.2018). 

77. Коротков Э. М. Концепция менеджмента: учеб. пособие для 

студентов и слушателей по направлению менеджмент. Москва, 1996. 301 с.  

78. Костецький В. В. Перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку 

житлово-комунального господарства України. Вісник соціально-економічних 

досліджень. 2014. № 2 (53). С. 82–91. 

79. Кошелев А. Н. Национальная экономика: конспект лекций. Факторы, 

влияющие на развитие национальной экономики. Москва, 2008. 160 с. 

80. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. Київ, 

2003. 504 с.  

81. Кризська Р. Ю. Розвиток податкових механізмів регулювання 

інвестиційно-інноваційних процесів в економіці. URL: http://intkonf.org/krizska-

ryu-rozvitok-podatkovih-mehanizmiv-regulyuvannya-investitsiyno-innovatsiynih-

protsesiv-v-ekonomitsi-ukrayini/ (дата звернення: 27.08.2018).   

82. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку 

економіки України. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 608 с.  

83. Крупка М. І., Ванькович Д. В., Демчишак Н. Б., М. І. Кульчицький. 

Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці 

України : кол. моногр. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 404 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://intkonf.org/krizska-ryu-rozvitok-podatkovih-mehanizmiv-regulyuvannya-investitsiyno-innovatsiynih-protsesiv-v-ekonomitsi-ukrayini/
http://intkonf.org/krizska-ryu-rozvitok-podatkovih-mehanizmiv-regulyuvannya-investitsiyno-innovatsiynih-protsesiv-v-ekonomitsi-ukrayini/
http://intkonf.org/krizska-ryu-rozvitok-podatkovih-mehanizmiv-regulyuvannya-investitsiyno-innovatsiynih-protsesiv-v-ekonomitsi-ukrayini/


226 

 

84. Крупка М. І., Демчишак Н. Б. Аналіз формування й використання 

фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні. Фінанси України. 

2012. №2. С. 26–37. 

85. Кузнєцова А. Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності: 

монографія. Інститут економічного прогнозування НАН України та ін. Львів, 

2005. 367 с. 

86. Купчак П. М. Державна підтримка інноваційних підприємств в 

Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6. 

Ч. 2. С. 222–226.  

87. Кураленко О. Г. Методологические вопросы инновационного 

развития экономических систем. Молодой ученый. 2011. № 10. Т. 1. С. 127–130. 

88. Кучер Г. Фінансовий потенціал економічного розвитку: 

теоретичний аспект. Вісник КНТЕУ. 2014. № 4. С. 92–105. URL: 

http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/04/9.pdf (дата звернення: 29.08.2018). 

89. Лебедева Л. В. Сучасна інноваційна політика держави в Україні: 

проблеми та перспективи реформування. Ефективна економіка. 2014. № 1. 

90. Лук‟яненко І. Г., Краснікова Л. І. Економетрика: підручник. Київ, 

КНЕУ, 1998. 494 с.  

91. Манаєнко І. М, Кравець А. І. Фінансування інноваційної діяльності 

підприємств: українські реалії та досвід ЄС. Економіка та управління 

підприємствами. 2018. Вип. 15. С. 109–115. 

92. Митний кодекс України від 13 бер. 2012 р. № 4495-VI. Київ: 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2012. № 44–45, № 46–47, № 48 (дата 

звернення: 16.10.2018). 

93. Міжнародні організації, які фінансують малі та середні 

підприємства. URL: http://www.smedevelopment.info/searchfinance/1/ (дата 

звернення: 16.09.2018). 

94. Молдован О. Дестимулюючі пільги. 2013. URL: 

http://gazeta.dt.ua/macrolevel/destimulyuyuchi-pilgi-_.html (дата звернення: 

18.09.2018). 

http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2014/04/9.pdf
http://www.smedevelopment.info/searchfinance/1/
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/destimulyuyuchi-pilgi-_.html


227 

 

95. Молдован О. О., Медвєдкова Н. С. Щодо доцільності запровадження 

податкових механізмів стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку в 

Україні. Аналітична записка. Національний Інститут Стратегічних Досліджень. 

URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1315/ (дата звернення: 07.11.2018). 

96. Морозова С. А. Інноваційні кластери в світовій економіці: досвід для 

України. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: 

Х Міжнар. бізнес-форум, 21 бер. 2017 р.: відп. ред. А. А. Мазаракі. Київ: 

КНТЕУ, 2017. 198 с. 

97. Москаль О. І. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового 

виробництва регіону (на матеріалах Чернівецької області) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец.: 08.04.01. Київ, 2001. 18 с. 

98. Найдюк В. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку 

підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. С. 251–263. URL: 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_3_251_263.pdf (дата 

звернення: 16.07.2018). 

99. Наукова та інноваційна діяльність Тернопільської області в 2015 

році. Статистичний бюлетень. За ред. Г.Л. Дядьо. Державна служба статистики 

України. Головне управління статистики у Тернопільській області. Тернопіль, 

2016. 20 с.  

100. Наукова та інноваційна діяльність України, 2016. Державна служба 

статистики України. Статистичний збірник. Відпов. за випуск О. О. Кармазіна. 

Київ, 2017. 141 с. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm (дата 

звернення: 03.11.2018). 

101. Наукова та інноваційна діяльність України, 2017. Державна 

служба статистики України. Статистичний збірник. Відпов. за випуск 

О. О. Кармазіна. Київ, 2018. 178 с. URL: 

https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf  (дата 

звернення: 03.11.2018). 

http://www.niss.gov.ua/articles/1315/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8E%D0%BA%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100487
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_3_251_263.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf


228 

 

102. Не Панамою єдиною, або де заховати гроші в Україні. URL: 

http://news.finance.ua/ua/news/-/378067/ne-panamoyu-yedynoyu-abo-de-zahovaty-

groshi-v-ukrayini (дата звернення: 19.10.2018). 

103. Носова Є. А., Могге Д. Б. Сучасний стан та особливості 

функціонування венчурних інвестиційних фондів в Україні. Ефективна 

економіка, 2017. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5491 

(дата звернення: 22.07.2018). 

104. Олейников А. Венчурные фонды в Украине: внутрикорпоративная 

оптимизация или высокотехнологический прорыв? URL: 

https://inventure.com.ua/ (дата звернення: 16.07.2018). 

105. Олійник Д. С. Фінансове забезпечення розвитку 

сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. канд. екон. наук. 

Спеціальність 08.04.01. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Київ, 2003. 17 с.  

106. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: 

Монографія. Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. 155 с. 

107. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): навч. посіб. Київ, 2002. 

240 с. URL: https://studfiles.net/preview/5429771/ (дата звернення: 23.07.2018). 

108. Остапишин Т. П. Фінансові інструменти стимулювання інновацій. 

Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи: 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7 лист. 2013 р. Київ: КНЕУ, 2013.          

С. 297–299. 

109. Осьмірко І. В. Система фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку: поняття, структура та принципи функціонування. Бізнес Інформ. 

2012. № 7. С. 47–49. 

110. Офіс залучення інвестицій. URL: https://fsr.org.ua/page/ofis-

zaluchennya-investyciy (дата звернення: 07.08.2018). 

111. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України. URL: http://www.me.gov.ua (дата звернення: 16.12.2018).  

112. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: 

https://mtu.gov.ua/content/hto-mi-e.html (дата звернення: 16.12.2018).  

http://news.finance.ua/ua/news/-/378067/ne-panamoyu-yedynoyu-abo-de-zahovaty-groshi-v-ukrayini
http://news.finance.ua/ua/news/-/378067/ne-panamoyu-yedynoyu-abo-de-zahovaty-groshi-v-ukrayini
http://news.finance.ua/ua/news/-/378067/ne-panamoyu-yedynoyu-abo-de-zahovaty-groshi-v-ukrayini
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5491
https://inventure.com.ua/
https://studfiles.net/preview/5429771/
https://fsr.org.ua/page/ofis-zaluchennya-investyciy
https://fsr.org.ua/page/ofis-zaluchennya-investyciy
http://www.me.gov.ua/
https://mtu.gov.ua/content/hto-mi-e.html


229 

 

113. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/departamenti-ta-

upravlinnya/departament-innovacijnoyi-diyalnosti-ta-transferu-tehnologij (дата 

звернення: 16.12.2018).  

114. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: 

www.minfin.gov.ua (дата звернення: 12.11.2018). 

115. Павлюк А. П. Щодо ризиків і перспектив активізації інвестиційної 

діяльності в Україні. 2013. Аналітична записка. Національний Інститут 

Стратегічних Досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1550/ (дата 

звернення: 25.10.2018). 

116. Пашова С. М. Банківське інвестиційне кредитування інноваційної 

діяльності в Україні: сутність та аналіз діючої практики. Теорії мікро- 

макроекономіки: зб. наук. праць. 2012. Вип. 39. С. 59–68. URL: 

http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/166 (дата звернення: 17.07.2018). 

117. Перерва П. Г. Економіка та управління інноваційною діяльністю: 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Харків: НТУ ХПІ, 2011. 627 с. 

118. Перспективи інноваційного розвитку України: Зб. наук. ст. за ред. Я. 

А. Жаліла. Київ, 2002. URL:http://www.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm (дата 

звернення: 18.07.2018). 

119. Перспективи ринку венчурних і прямих інвестицій в Україні. URL: 

https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/prospects-of-

venture-capital-and-direct-investment.html (дата звернення: 27.07.2018). 

120. Пилип‟юк Я. В. Cутність фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку. Економіка. Інновації. Корпоративне управління. Всеукраїнська 

науково-практична конференція (14–15 лист. 2014 р., м. Харків). Харків, 2014. 

С. 431–435. 

121. Пилип‟юк Я. В. Банківське інвестиційне кредитування інноваційної 

діяльності в Україні. Менеджмент, фінанси та аудит: теоретичні підходи та 

практичні аспекти розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція 

(9–10 черв. 2017 р., м. Одеса). Одеса, 2017. С. 46–50. 

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/departamenti-ta-upravlinnya/departament-innovacijnoyi-diyalnosti-ta-transferu-tehnologij
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/departamenti-ta-upravlinnya/departament-innovacijnoyi-diyalnosti-ta-transferu-tehnologij
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/articles/1550/
http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/166
http://www.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/prospects-of-venture-capital-and-direct-investment.html
https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2018/prospects-of-venture-capital-and-direct-investment.html


230 

 

122. Пилип‟юк Я. В. Зарубіжний досвід фінансування інноваційної 

діяльності. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку європейських 

країн. Міжнар. наук.-практ. конф. (31 жовт. 2014 р., м. Черкаси). Черкаси, 2014.   

С. 47–49. 

123. Пилип‟юк Я. В. Інноваційний потенціал – основа інноваційного 

розвитку. Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-

економічних систем. І Всеукр. наук.-практ. конф. (17–18 жовт. 2013 р., м. 

Сімферополь – смт. Гурзуф). Сімферополь, 2013. С. 161–164. 

124. Пилип‟юк Я. В. Інноваційний розвиток – умова забезпечення 

конкурентоспроможності економіки. Реформування економіки України: 

ефективне виробництво, конкурентні регіони, макроекономічна рівновага. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (30–31 жовт. 2014 р., м. Київ). Київ, 2014. С. 115–117. 

125. Пилип‟юк Я. В. Інновації як чинник фінансової безпеки. Науковий 

збірник. Формування ринкової економіки. Львів, 2014. Вип. 31 (Ч. 2). С. 141–145. 

126. Пилип‟юк Я. В. Концептуалізація сутності інноваційного розвитку 

держави. Бізнес Інформ. Харків,2014. № 9. С. 109–114. 

127. Пилип‟юк Я. В. Організаційно-економічні проблеми фінансування 

інноваційної діяльності в Україні. Культура народов Причерноморья. 

Сімферополь, 2013. С.18–22. 

128. Пилип‟юк Я. В. Оцінка податкового навантаження на платника в 

умовах світової економічної кризи. Світова економічна криза: причини, 

наслідки та перспективи подолання. Міжнар. студ.-аспір. наук. конф. (14–15 

травня 2010, Львівський НУ імені Івана Франка). Львів, 2010. С.432–433. 

129. Пилип‟юк Я. В. Податково-бюджетне стимулювання інноваційної 

діяльності в Україні. Розвиток економіки України в умовах активізації 

євроінтеграційних процесів. Міжнародна студентсько-аспірантська наукова 

конференція (27–28 квіт. 2012 р., Львівський НУ імені Івана Франка). 

Львів, 2012. С. 264–266. 

130. Пилип‟юк Я. В. Порівняльний аналіз регіональної інноваційної 

діяльності в Україні (на прикладі Львівської, Івано-Франківської та 



231 

 

Тернопільської областей). Науковий збірник. Формування ринкової економіки. 

Львів, 2018. Вип. 40. Частина 2. С. 89–97.  

131. Пилип‟юк Я. В. Роль держави у регулюванні інноваційної діяльності 

в Україні. Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах 

глобалізації. XV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів і 

студентів (20–23 бер. 2013 р., м. Сімферополь: ТНУ імені В. І. Вернадського). 

Сімферополь, 2013. С. 100. 

132. Пилип‟юк Я. В. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку. 

Інноваційні аспекти ресурсокористування. Четверта міжн. наук.-практ. конф. 

пам‟яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України Чумаченка Миколи 

Григоровича (березень 2015 р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2015. С. 15–16. 

133. Пилип‟юк Я. В. Шляхи підвищення ефективності фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку в Україні. Економіка в контексті 

інноваційного розвитку: стан та перспективи». Міжнародна наук.-практ. 

конф. (лютий 2016 р., м. Ужгород). Ужгород, 2016. С. 29–31. 

134. Пилип'юк Я. В. Концептуалізація стратегічних пріоритетів 

інноваційного розвитку економіки. України. Економічний вісник Запорізької 

державної інженерної академії. 2017. Випуск 3 (09). С. 129–134. 

135. Пилип'юк Я. В. Нормативно-правове забезпечення інноваційної 

діяльності в Україні. Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. Вип. 26, ч. 2. С. 106–114. 

136. Пилип'юк Я. В. Теоретичні засади процесу визначення сутності 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку. Науковий вісник НЛТУ 

України, 2015. Вип. 25.4. С. 253–258.  

137. Пилип'юк Я. В. Удосконалення методики оцінки ефективності 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України. Бізнес-

інформ. Харків, 2018. № 10. С. 109–116. 

138. Пилип'юк Я. В. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку: 

теоретичний аспект. Проблеми раціонального використання соціально-

економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%27%D1%8E%D0%BA%20%D0%AF$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668985
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668985


232 

 

та інвестиції: зб. наук. праць. Київ: СЕУ; Рівне: НУВГП, 2014. Вип. XX, № 3 

(Ювілейний). С. 172–179.  

139. Пилип'юк Я. В., Полянчич Т. М, Федишин І. Б. Аналіз впливу 

елементів фінансової системи України на об‟єкти інноваційної діяльності. 

Соціально-економічні проблеми і держава. 2015. Вип. 2 (13). С. 245–252. URL: 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15fiboid.pdf (дата звернення: 

07.07.2018). 

140. Пилип'юк Я. В., Полянчич Т. М. Аналіз фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку національної економіки. Економіка і регіон. Полтава, 

2015. № 5 (54). С. 104–108. 

141. Пилип'юк Я. В., Полянчич Т. М., Федишин І. Б. Трансфер технологій 

як метод підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського. Миколаїв, 2015. №2 (5). С. 134–140.  

142. Пилип'юк Я. В., Федишин І. Б. Діагностика проблем фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Соціально-економічні проблеми 

і держава, 2014. Вип. 2 (11). С. 142–153. URL: 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14fibdvu.pdf (дата звернення: 

07.07.2018). 

143. Підкамінний І. М., Ціпуринда В. С. Системні фактори впливу на 

інноваційний розвиток підприємства. Ефективна економіка, 2011. № 3. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=480 (дата звернення: 09.08.2018). 

144. Пілявоз Т. М. Інноваційний розвиток підприємства як важливий 

аспект розвитку економіки. Інноваційна економіка. 2012. № 4 (30). С. 185–190. 

145. Погріщук Г. Б. Фінансове забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища : автореф. дис. канд. екон. наук. Тернопіль: 

Тернопільський ДЕУ, 2005. 19 с.  

146. Податковий кодекс України  від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011. № 13–14. № 15–16, № 17. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 23.11.2018). 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15fiboid.pdf
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14fibdvu.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=480
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


233 

 

147. Почтовюк А. Б. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності 

підприємств у сучасних умовах. Науковий вісник Полтавського 

університету економіки і торгівлі. 2016. №3 (75). С.133–140.  URL: 

http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/1344/1060 (дата 

звернення: 07.09.2018). 

148. Прилипко Р. Ю. Обстеження інноваційної діяльності в економіці 

України за період 2014–2016 років. URL: 

https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_obs_inov_d.htm (дата 

звернення: 03.10.2018). 

149. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

удосконалення деяких норм Податкового кодексу України в частині 

стимулювання інноваційної діяльності на території України. Аналіз 

регуляторного впливу до проекту Закону України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0428736-12/conv (дата звернення: 

10.09.2018). 

150. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: щорічне 

Послання Президента України до Верховної Ради України. Київ, 2012. 256 с. 

URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/zvernennia-12-18-12-ad5c3.pdf 

(дата звернення: 07.10.2018). 

151. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань 

електронного урядування України. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 

жовт. 2014 р. № 492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/492-2014-

%D0%BF (дата звернення: 12.10.2018). 

152. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18 вер. 1991 р. N 

1560-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991. N 47. С. 646. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (дата звернення: 06.11.2018). 

153. Про індустріальні парки. Закон України від 21 черв. 2012 р. N 5018-

VI. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013. № 22. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17 (дата звернення: 07.11.2018). 

http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/1344/1060
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_obs_inov_d.htm
http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/v0428736-12/conv
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/zvernennia-12-18-12-ad5c3.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/492-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/492-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17


234 

 

154. Про інноваційну діяльність. Закон  України  від  4 лип.  2002 р.  

№ 40-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002. N 36. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 06.11.2018). 

155. Про інститути спільного інвестування. Закон України від 05 лип. 

2012 р. № 5080-VI. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 (дата 

звернення: 08.11.2018). 

156. Про наукові парки. Закон України від 25 черв. 2009 р. № 1563-VI. 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2009. № 51. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17 (дата звернення: 12.11.2018). 

157. Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26 

лист. 2015 р. № 848-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016. № 3. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 06.11.2018). 

158. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Закон 

України від 8 вер. 2011 р. № 3715-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

2012. № 19–20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 (дата 

звернення: 09.10.2018). 

159. Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19 бер. 1996 

р. № 93/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996. № 19. URL: 

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 

07.10.2018). 

160. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності 

технологічних парків. Закон України від 16 лип. 1999 р. № 991-XIV. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1999. № 40. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14. (дата звернення: 09.10.2018). 

161. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій. 

Закон України від 14 вер. 2006 р. № 143-V. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16 (дата звернення: 07.11.2018). 

162. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в 

Україні. Кабінет Міністрів України: Розпорядження КМУ від 20 вер. 2017 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16


235 

 

№ 649-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80. (дата 

звернення: 08.11.2018). 

163. Про утворення Ради з розвитку інновацій. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 25 жовт. 2017 р. № 895. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250451778 (дата звернення: 07.11.2018). 

164. Пшик Б. І. Розвиток важелів фінансово-кредитного стимулювання 

інноваційної діяльності в Україні: регіональний аспект. Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. ДУ "Інститут регіональних 

досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України" ; відп. ред. В. С. Кравців. Львів, 

2016. Вип. 3. С. 52–56. URL: 

http://ird.gov.ua/sep/sep20163(119)/sep20163(119)_052_PshykBI.pdf (дата 

звернення: 24.09.2018). 

165. Ревак І. О. Науковий потенціал в інноваційному розвитку економіки 

України. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. Львів, 2013. Том 

15. № 2(56). С. 335–340. 

166. Савчук В. П. Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка 

инвестиционных проектов Киев: Эльга, 1999. 304 с.  

167. Сагатовский В. Н. Основы систематизации всеобщих категорий. 

Томск: Изд-во ТМИ, 1973. 431 с. 

168. Свидерський П. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 

промислових підприємств. Экономика и управление. 2011. №6. С. 145–151. 

169. Смирнов Э. А. Основы теории организации: учебное пособие для 

вузов. Москва: ЮНИТИ, 1998. 375 с.  

170. Смоленюк А. П. Розвиток інноваційного підприємництва в 

агропромисловому виробництві. автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 

08.00.03 Київ, 2010. 20 с.  

171. Сокиринська І. Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності 

підприємства. Фінанси України. 2003. № 1. С. 88–95.  

172. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу 

технологій в Україні у 2016 році: аналітична довідка. Київ: УкрІНТЕІ, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250451778
http://ird.gov.ua/sep/sep20163(119)/sep20163(119)_052_PshykBI.pdf


236 

 

2017. 131 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-

tehnologiy/stan2.pdf (дата звернення: 07.11.2018). 

173. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу 

технологій в Україні у 2017 році. Аналітична довідка. МОН України. Київ: 

УкрІНТЕІ, 2018. 98 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-

transfer-tehnologiy/monitoring-prioritet/stan-id-2017-f.pdf (дата звернення: 

07.11.2018). 

174. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-

технічної діяльності за 2016 рік. Аналітична довідка. МОН України. Київ: 

УкрІНТЕІ, Київ, 2017. 92 с. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/na-sajt-mon-

ad-kmu-11.07.17.pdf (дата звернення: 10.11.2018). 

175. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-

технічної діяльності за 2017 рік: . Аналітична довідка. МОН України. Київ: 

УкрІНТЕІ, Київ, 2018. 122 с. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-

analitychni/AD_NAUKA_2017.pdf (дата звернення: 10.11.2018). 

176. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-

технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2015 рік. 

Аналітична довідка. МОН України, УІНТЕІ. Київ, 2016. 199 с. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2-3-ad-kmu-

2015.pdf (дата звернення: 10.11.2018). 

177. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-

технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2014 рік. 

Аналітична довідка. МОН України, УІНТЕІ. Київ, 2015. 208 с. URL: 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Стан%20розвитку%20науки%20і%20техні

ки%20та%20результативність.pdf (дата звернення: 10.11.2018). 

178. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-

технічної діяльності за 2016 рік: Аналітична довідка. МОН України, УІНТЕІ. 

Київ, 2017. 92 с.  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/monitoring-prioritet/stan-id-2017-f.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/monitoring-prioritet/stan-id-2017-f.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Стан%20розвитку%20науки%20і%20техніки%20та%20результативність.pdf
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Стан%20розвитку%20науки%20і%20техніки%20та%20результативність.pdf


237 

 

179. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-

технічної діяльності за 2017 рік. Аналітична довідка. МОН України. УІНТЕІ. 

Київ, 2018. 122 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-

analitychni/AD_NAUKA_2017.pdf (дата звернення: 13.11.2018). 

180. Стариченко О. Особливості та можливості венчурних інвестиційних 

фондів в Україні. Інф.-аналіт. портал Українського агентства фінансового 

розвитку. URL: http://ufin.com.ua/analit_mat/rzp/195.html. (дата звернення: 

08.07.2018). 

181. Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2017 рік. За ред. 

О. В. Бліннікової. Державна служба статистики України. Головне управління 

статистики у Івано-Франківській області. Івано-Франківськ, 2018. 453 с. 

182. Статистичний щорічник Львівської області за 2017 рік. За ред. С. І. 

Зимовіної. Державна служба статистики України. Головне управління 

статистики у Львівській області. Частина 1. Львів, 2018. 455 с. 

183. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2017 рік. За ред. 

А. А. Чорного. Державна служба статистики України. Головне управління 

статистики у Тернопільській області. Тернопіль, 2018. 445 с. 

184. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в 

умовах глобалізаційних викликів. Матеріали парламентських слухань. Київ: 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 11. 72 с. 

185. Твисс Брайан. Управление научно-техническими нововведениями: 

пер. с англ. Москва : Экономика, 1989. 271 с. 

186. Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы. Очерк из 

социальной истории Англии. 2-е изд., перераб. СПб., 1900. переизд.: Киев: 

Научная мысль, 2004. 367 с. 

187. Удовицька Є. А. Сутність і роль державно-приватного партнерства в 

інноваційному розвитку. Економіка і суспільство. 2016. № 3. С. 99–102. URL: 

http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/17.pdf (дата звернення: 

22.08.2018). 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/AD_NAUKA_2017.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/AD_NAUKA_2017.pdf
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/17.pdf


238 

 

188. Україна у цифрах у 2016 році. Статистичний збірник. За ред. 

І.Є.Вернера. Державна служба статистики України, 2017. 240 с. 

189. Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ). Історія і мета 

діяльності. URL: http://www.uaib.com.ua/about_uaib/history_aims.html (дата 

звернення: 07.08.2018). 

190. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: учебник. 6-е изд., 

испр. и доп. СПб.: Питер, 2011. 448 с. 

191. Федишин І. Б. Впровадження інновацій на промислових 

підприємствах в умовах економічної кризи. Менеджмент підприємницької 

діяльності: збірник тез доповідей дев`ятої всеукр. наук.-практ. конф. молодих 

вчених, аспірантів і студентів з міжнародною участю. Сімферополь: ДИАЙПИ, 

2011. С. 175–177.  

192. Федишин І. Б. Розвиток економіки на основі промислових кластерів. 

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 

Хмельницький, 2011. № 2. Т. 1. С. 216–221. 

193. Федосеева Т. А. Мониторинг инновационного развития 

экономических систем: автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.05. Нижний 

Новгород: ГОУ ВПО НГТУ, 2007. 24 с. 

194. Федулова Л. І. Фінансування інновацій у посткризовий період: 

збалансованість фінансової й інвестиційної політики. Фінанси України. 2011. № 

8. С. 15–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRn/Fu_2011_8_3 (дата звернення: 

11.09.2018). 

195. Федчук С. І. Фінансово-правове регулювання видатків на 

інноваційну діяльність: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : 

спец. : 12.00.07. Київ, 2009. 21 с.  

196. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова . Москва: 

Политиздат, 1987. 592 с.  

197. Фірсова С. М., Чеботар С. В. Основні елементи інноваційного 

потенціалу. Економічний вісник Донбасу. 2011. № 3(25). C. 202–207. URL: 

http://www.uaib.com.ua/about_uaib/history_aims.html


239 

 

http://www.evd-journal.org/download/2011/2011-3/Ek_visnyk_3_2011-202-207.pdf 

(дата звернення: 07.09.2018).  

198. Хвесик М.А., Степаненко А.В., Обиход Г.О. та ін. Інноваційно-

інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних 

систем: монографія / за наук. ред. акад. НААН України М. А. Хвесика. Київ : 

Наукова думка, 2013. 487 с. 

199. Хоменко Я. В. Генезис теорії економічного зростання. Наукові праці 

Донецького національного технічного університету: зб. наук. праць. Донецьк, 

2011. С. 27–33. 

200. Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2003. №№ 40–44. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 12.11.2018). 

201. Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой. Москва : 

Экономика, 1975. 191 с. URL: http://www.library.fa.ru/files/Chernyak.pdf (дата 

звернення: 11.08.2018). 

202. Чуницька, І. І. Бюджетно-податкові важелі формування фінансового 

потенціалу держави [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук. Податкова академія 

України. Ірпінь, 2009. 18 с. 

203. Шостак Л. В. Інноваційні моделі розвитку країн світу. Вісник НУ 

Львівська політехніка. Львів, 2010. № 684: Проблеми економіки та управління. 

С. 328–332.  

204. Шуліченко Н. В. Роль пільгового оподаткування у стимулюванні 

інноваційних процесів в Україні. Вісник НУ Львівська політехніка, 2010. 

№ 684. С. 100–104. 

205. Шуміло І. А. Проблеми нормативно-правового забезпечення 

регіональної інноваційної політики. Форум права. 2008. № 3. С. 544–550. URL:  

206. Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія: пер. з англ. В. 

Ружицький, П. Таращук. Київ: Основи, 1995. 528 с.  

207. Шутєєва О. Ю. Теоретичні засади визначення сутності фінансового 

забезпечення функціонування ринку цінних паперів. Фінансовий простір. 2013. 

http://www.evd-journal.org/download/2011/2011-3/Ek_visnyk_3_2011-202-207.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://www.library.fa.ru/files/Chernyak.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100693


240 

 

№ 3. С. 118–122. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1303/13sojtzv.pdf (дата 

звернення: 17.08.2018). 

208. Щур Р. І., Плець І. І., Микитюк О. В. Роль податкових пільг у 

стимулюванні інноваційних процесів в Україні. Фіскальна політика в умовах 

макроекономічної стабілізації: зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. інтернет-

семінару, 21–31 трав. 2016 р. Ірпінь: НДІ фіскальної політики, 2016. 124 с.  

209. Юркевич О. М. Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу 

фінансових інститутів. Фінанси України. 2010. № 10. С. 81–86. 

210. Яремко Л. А. «Нова економіка» та інноваційний розвиток. 

Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 3. Т. 1. С. 25–30. URL: 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_1_25_30_0.pdf (дата 

звернення: 03.08.2018). 

211. Bergmann D., Hege U. Venture capital financing: moral hazard and 

learning. Journal of banking and finance. Vol. 22. 1998. pp. 703–735.  

212. Bronwyn Hall and Josh Lerner. The Financing of R&D and Innovation. 

Chapter 14 in Handbook of the Economics of Innovation, 2010, vol. 1, pp. 609–639. 

213. Brown, J., Fazzari S. and Peterson B. Financing innovation and 

growth: cash flow, external equity, and the 1990s R&D boom. Journal of 

Finance, 2009. vol. 64, issue 1, pp. 151–185. URL: 

https://econpapers.repec.org/article/blajfinan/v_3a64_3ay_3a2009_3ai_3a1_3ap_3a1

51-185.htm (дата звернення: 19.10.2018). 

214. Feldman M., Hadjimichael Th., Kemeny T., Lanahan L. The logic of 

economic development: a definition and model for investment. Environment and 

Planning C: Politics and Space. Article first published online: November 16, 2015; 

Issue published: February 1, 2016. Volume: 34 issue: 1, page(s): 5–21. URL: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0263774X15614653 (дата звернення: 

17.10.2018). 

215. Financing Innovation William R. Kerr Ramana Nanda. Working Paper 

15-034 November 5, 2014. URL: http://www.hbs.edu/faculty/Publication20Files/15-

034_c08817a4-7eac-4c62-b58b-8632585180b5.pdf (дата звернення: 07.10.2018). 

https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1303/13sojtzv.pdf
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_1_25_30_0.pdf
https://econpapers.repec.org/article/blajfinan/v_3a64_3ay_3a2009_3ai_3a1_3ap_3a151-185.htm
https://econpapers.repec.org/article/blajfinan/v_3a64_3ay_3a2009_3ai_3a1_3ap_3a151-185.htm
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0263774X15614653


241 

 

216. Freeman C. Innovation and long cycles of economic development. 

St. Martin's Press, New York. 1986. URL: 

http://www.enterrasolutions.com/media/docs/2013/02/JoseCassiolato_2.pdf (дата 

звернення: 01.10.2018). 

217. Hajek P, Henriques R. Modelling innovation performance of European 

regions using multi-output neural networks. 2017. URL: PLoS ONE 12(10): 

e0185755. URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185755 (дата звернення: 

15.10.2018). 

218. Ketels Christian H. M., Memedovic O. From clusters to cluster-based 

economic development. International journal. Technological Learning, Innovation 

and Development. 2008. Vol. 1. No. 3. Р. 375–392. 

219. Kuznets S. Measurement: Measurement of Economic Growth. The 

Journal of Economic History. 1947. Vol. 7, Supplement : Economic Growth : A 

Symposium. pp. 10–34. 

220. Lucas, R. E. On the mechanics of economic development. Journal of 

monetary economics, 1988. 22(1), pp. 3–42. Lviv Polytechnic National University 

Institutional Repository. URL: http://ena.lp.edu.ua 330 (дата звернення: 

07.11.2018). 

221. McKenzie, K.J. Measuring tax incentives for R&D. International Tax and 

Public Finance, 2008. (15), pp. 563–581. 

222. Mensch, Gerhard: Basisinnovationen und Verbesserungsinnovationen. In: 

Zeitschrift für Betriebswirtschaft 42, 1972. S. 291–297. 

223. Pylypyuk Y., Fedyshyn I.. Mechanism of Financial Support of Innovative 

Activities in Ukraine. International Journal of Economics and Society. USA. 2015. 

Vol. 1, Issue 2. pp. 169–175. 

224. Zajaczkowska Drozdz O. Special Economic Zones in Poland. World 

Commerce Review. 2010. P. 38–39. URL: https://www.kkg.pl/wp-

content/uploads/2015/02/19_2010_PDF_EN.pdf (дата звернення: 12.11.2018). 

http://www.enterrasolutions.com/media/docs/2013/02/JoseCassiolato_2.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185755
https://www.kkg.pl/wp-content/uploads/2015/02/19_2010_PDF_EN.pdf
https://www.kkg.pl/wp-content/uploads/2015/02/19_2010_PDF_EN.pdf


242 

 

225. OECD science, technology and industry scoreboard 2015. OECD Data 

and Statistics on R&D Tax Incentives. URL: 

https://www.oecd.org/sti/RDTaxIncentives-Data-Statistics-Scoreboard.pdf 

226. OECD: Tax incentives for research and development: trends and 

issues.URL: http://www.oecd.org/sti/inno/2498389.pdf (дата звернення: 

17.11.2018). 

227. Perez C. Technological revolutions and financial capital: the dynamics of 

Bubbles and Golden Ages. Cheltenham, UK: Edward Elgar Pub, 2002. 208 p.  

228.  Hajek P., Henriques R. Modelling innovation performance of European 

regions using multi-output neural networks. Published online 2017 Oct 2. URL: 

10.1371/journal.pone.0185755 (дата звернення: 07.10.2018). 

229. Porter M. E. The Competitive Advantage of nations. New York: Free 

Press, 1990. 896 p. 

230. Recommendations for strengthening the role of small and medium–sized 

innovation enterprises in countries of the commonwealth of independent states. 

Version 1, 39 p. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_transition_6.pdf 

231. Repullo R., Suarez J. Venture capital finance: a security design approach. 

Mimeo, CEMFI, 1998. 

232. Ricardo D. On the Principles of Political Economy and Taxation (1817). 

Dover Publications, 2004. 320 p. 

233. Solow R. M. A contribution to the theory of economic growth. The 

Quarterly Journal of Economics. Vol. 70 №1. 1956. pp. 65–94.  

 

http://www.oecd.org/sti/inno/2498389.pdf
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0185755
http://www.hbs.edu/faculty/product/189
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_transition_6.pdf


243 

 

ДОДАТКИ 

 
Додаток А 

   

 

 
Рис. А.1. Класифікація інновацій   
Джерело:сформовано автором  на основі [59, с. 105–106]. 
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  Додаток Б 

 

 
Рис. Б.1. Характеристика трактування поняття “фінансового 

забезпечення” вітчизняними науковцями 

Джерело: побудовано автором на основі [97, 105, 107, 145, 171]. 
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Додаток В 

 

Таблиця В.1 

 

Нормативно-правове регулювання у сфері інноваційної діяльності 
 

Законодавчі та 

нормативно-правові 

акти 

Сфера регулювання 

Конституція України - кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися 

своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності (ч.1 стаття 41); 

 - громадянам гарантується свобода літературної, художньої, 

наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, 

їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності; 

- кожний громадянин має право на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може 

використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, 

встановленими законом (стаття 54). 

Господарський кодекс 

України 

правове регулювання інноваційної діяльності, а саме розглядає 

інноваційну діяльність у сфері господарювання та визначає її як 

діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на 

основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових 

науково-технічних програм з тривалими строками окупності 

витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у 

виробництво та інші сфери суспільного життя (стаття 325). 

Цивільний кодекс 

України 

містить окремі глави, присвячені розпоряджанню майновими 

правами інтелектуальної власності і комерційній концесії 

Податковий кодекс 

України 

містить положення щодо податкового стимулювання інвестиційно-

інноваційної діяльності 

Закон України ,,Про 

інноваційну 

діяльність” 

визначає правові, економічні та організаційні засади державного 

регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми 

стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на 

підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом. 

Закон України ,,Про 

інвестиційну 

діяльність” 

визначає загальні правові, економічні та соціальні умови 

інвестиційної діяльності, зокрема в сфері інтелектуальної 

власності. 

Закон України ,,Про 

наукову і науково-

технічну 

діяльність” 

визначає правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності, створює умови для провадження наукової і науково-

технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у 

технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу 

та влади. 

Закон України ,, Про 

інститути спільного 

інвестування” 

визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, 

припинення суб‟єктів спільного інвестування; спрямований на 

забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових 

ресурсів інвесторів. 
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Продовження додатка В 

 

 Продовження таблиці В.1 
Закон України ,,Про 

державне 

регулювання 

діяльності у сфері 

трансферу 

технологій,, 

визначає правові, економічні, організаційні та фінансові засади 

державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій 

і спрямований на забезпечення ефективного використання 

науково-технічного та інтелектуального потенціалу України, 

технологічності виробництва продукції, охорони майнових прав на 

вітчизняні технології та/або їх складові на території держав, де 

планується або здійснюється їх використання, розширення 

міжнародного науково-технічного співробітництва у цій сфері. 

Закон України ,,Про 

спеціальний режим 

інвестиційної та 

інноваційної 

діяльності 

технологічних парків” 

визначає правові та економічні засади запровадження та  

функціонування  спеціального  режиму  інноваційної  діяльності 

технологічних парків. 

Закон України ,,Про 

режим іноземного 

інвестування” 

визначає особливості режиму іноземного інвестування на території 

України. 

Закон України ,,Про 

пріоритетні напрями 

інноваційної 

діяльності в Україні” 

визначає правові, економічні та організаційні засади формування 

цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та 

їх реалізації в Україні. 

Закон України ,,Про 

підготовку та 

реалізацію 

інвестиційних 

проектів” 

визначає принцип ,,єдиного вікна” як ,,способу взаємодії 

уповноваженого органу і суб'єкта інвестиційної діяльності з метою 

підготовки та видачі пакета документів, який дає право на 

реалізацію інвестиційного проекту”. 

Закон України ,,Про 

індустріальні парки” 

передбачає для облаштування індустріальних парків надання із 

Державного бюджету України безвідсоткових кредитів (позики), 

цільове фінансування на безповоротній основі 

Закон України ,,Про 

наукові парки” 

визначає правові, економічні, організаційні відносини, пов'язані із 

створенням та функціонуванням наукових парків, і спрямований 

на інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, 

виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. 
Джерело: систематизовано автором на основі [76, 39, 200, 146, 154, 152, 157, 159, 160, 158, 155,153, 

156, 161].  
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Додаток Г 

 

Таблиця Г.1 

 

Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності  

за регіонами у 2017 році 

 
Джерело: побудовано автором на основі [101]. 
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Продовження додатка Г 

 

Таблиця Г.2 

 

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності за джерелами 

за регіонами у 2017 році 

 
Джерело: побудовано автором на основі [101]. 
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Додаток Д 

Лінгвістичні висловлювання бази знань  

µ
γ1

(y1,y2,y3… 6y )=ω
 
1 [µ

в 
(y1) ·µ

в
(y2) · µ

в
(y3) ·] v  

ω2 [µ
вс

(y1) · µ
в
(y2) · µ

в
 (y3)] v 

ω3 [µ
вс

(y1) · µ
вс

(y2) · µ
в
(y3)  ]  

µ
γ2 

(y1,y2,y3… 6y )= ω4 [µ
в
(y1) ·µ

вс
(y2) ·µ

в
(y3)] v 

ω5 [µ
вс

(y1) ·µ
в
(y2) ·µ

в
(y3) ] v 

ω6  [µ
в
(y1) ·µ

вс
(y2) ·µ

вс
(y3) ]  

µ
γ3

 (y1,y2,y3… 6y )= ω7 [µ
с
(y1) ·µ

вс
(y2) ·µ

с
(y3) · ] v 

ω8 [µ
вс

(y1) ·µ
вс

(y2) ·µ
с
(y3)] v 

ω9 [µ
с
(y1) ·µ

с
(y2) ·µ

с
(y3) ]  

µ
γ4

 (y1,y2,y3… 6y )= ω10 [µ
нс

(y1) ·µ
нс

(y2) ·µ
с
(y3) · ] v 

ω11 [µ
с
(y1) ·µ

нс
(y2) ·µ

(c)
(y3) ·] v 

ω12 [µ
с
(y1) ·µ

нс
(y2) ·µ

с
(y3) ·]  

µ
γ5

 (y1,y2,y3…y6)= ω13 [µ
н
(y1) ·µ

с
(y2) ·µ

с
(y3)] v 

ω14 [µ
нс

(y1) ·µ
нс

(y2) ·µ
н
(y3) ·] v 

ω15 [µ
н
(y1) ·µ

(н)
(y2) ·µ

н
(y3) · ] 

 

Тоді логічні рівняння бази знань 1.1 для змінної y1 будуть: 

 y1 = Н 

µ
н
( y1 ( x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10)) = ω

 
16 [µ

н 
(x1) ·µ

н
(x2) · µ

н
(x3) · µ

н
(x4) · µ

н
(x5) · 

µ
н
(x6) · µ

кс
(x7) ·µ

н
(x8) · µ

н
(x9) · µ

н
(x10)] v ω

 
17 [µ

н 
(x1) ·µ

н
(x2) · µ

с
(x3) · µ

в
(x4) · µ

с
(x5) 

· µ
н
(x6) · µ

н
(x7) ·µ

н
(x8) · µ

н
(x9) · µ

н
(x10)] v ω

 
18 [µ

н 
(x1) ·µ

н
(x2) · µ

с
(x3) · µ

с
(x4) · 

µ
н
(x5) · µ

нс
(x6) · µ

сс
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

н
(x9) · µ

н
(x10)] v ω

 
19 [µ

в 
(x1) ·µ

н
(x2) · µ

н
(x3) · µ

с
(x4) 

· µ
н
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

н
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

н
(x10)] v  ω

 
20 [µ

в 
(x1) ·µ

н
(x2) · µ

н
(x3) · 

µ
н
(x4) · µ

н
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

н
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

н
(x10)] v  ω

 
21 [µ

в 
(x1) ·µ

н
(x2) · µ

н
(x3) 

· µ
н
(x4) · µ

с
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

н
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v  ω

 
22 [µ

в 
(x1) ·µ

н
(x2) · 

µ
н
(x3) · µ

н
(x4) · µ

нс
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

н
(x7) ·µ

н
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)]  
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Продовження додатка Д 

y1 = НС 

µ
нс

( y1 ( x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10)) =·  ω
 

23 [µ
но 

(x1) ·µ
нс

(x2) · µ
с
(x3) · µ

нс
(x4) · 

µ
нс

(x5) · µ
нс

(x6) · µ
н
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

нс
(x10)] v ω

 
24 [µ

в
(x1) ·µ

с
(x2) · µ

с
(x3) · 

µ
нс

(x4) · µ
нс

(x5)· µ
нс

(x6) · µ
с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v ω

 
25 [µ

но 
(x1) ·µ

нс
(x2) · 

µ
с
(x3) · µ

нс
(x4) · µ

нс
(x5) · µ

с
(x6) · µ

н
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v ω

 
26 [µ

в 
(x1) 

·µ
нс

(x2) · µ
н
x3) · µ

н
(x4) · µ

нс
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

н
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

нс
(x10)] v ω

 
27 [µ

в 

(x1) ·µ
нс

(x2) · µ
н
x3) · µ

н
(x4) · µ

нс
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

н
(x7) ·µ

н
(x8) · µ

с
(x9) · µ

нс
(x10)] v ω

 
28 

[µ
в 
(x1) ·µ

нс
(x2) · µ

н
x3) · µ

н
(x4) · µ

нс
(x5) · µ

с
(x6) · µ

н
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

нс
(x10)] v ω

 

29 [µ
в 
(x1) ·µ

нс
(x2) · µ

с
(x3) · µ

н
(x4) · µ

с
(x5) · µ

с
(x6) · µ

н
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

н
(x10)] 

v ω
 
30 [µ

в 
(x1) ·µ

нс
(x2) · µ

н
(x3) · µ

нс
(x4) · µ

н
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · 

µ
нс

(x10)] v ω
 
31 [µ

в 
(x1) ·µ

н
(x2) · µ

н
(x3) · µ

н
(x4) · µ

н
(x5) · µ

с
(x6) · µ

с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) 

· µ
с
(x10)] v ω

 
32 [µ

в 
(x1) ·µ

нс
(x2) · µ

н
(x3) · µ

н
(x4) · µ

с
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

н
(x7) ·µ

н
(x8) · 

µ
с
(x9) · µ

с
(x10)] v ω

 
33 [µ

в 
(x1) ·µ

нс
(x2) · µ

н
(x3) · µ

нс
(x4) · µ

нс
(x5) · µ

с
(x6) · µ

с
(x7) 

·µ
с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v ω

 
34 [µ

в 
(x1) ·µ

нс
(x2) · µ

с
(x3) · µ

н
(x4) · µ

нс
(x5) · µ

вс
(x6) · 

µ
с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

нс
(x10)] 

y1 = С 

µ
с
( y1 ( x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10)) = ω35 [µ

с
(x1) ·µ

вс
(x2) · µ

с
(x3) · µ

н
(x4) · µ

с
(x5) · 

µ
с
(x6) · µ

в
(x7) ·µ

в
(x8) · µ

с
(x9) · µ

нс
(x10)] v ω

 
36[µ

в 
(x1) ·µ

с
(x2) · µ

н
(x3) · µ

н
(x4) · µ

нс
(x5) 

· µ
вс

(x6) · µ
с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v ω

 
37 [µ

в 
(x1) ·µ

с
(x2) · µ

с
(x3) · µ

с
(x4) · µ

с
(x5) 

· µ
с
(x6) · µ

с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v ω

 
38 [µ

в 
(x1) ·µ

с
(x2) · µ

с
(x3) · µ

н
(x4) · µ

с
(x5) 

· µ
с
(x6) · µ

с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v ω

 
39 [µ

но 
(x1) ·µ

с
(x2) · µ

с
(x3) · µ

с
(x4) · µ

с
(x5) 

· µ
с
(x6) · µ

с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v ω

 
40 [µ

в 
(x1) ·µ

с
(x2) · µ

с
(x3) · µ

нс
(x4) · 

µ
вс

(x5) · µ
вс

(x6) · µ
с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

вс
(x10)] v ω

 
41 [µ

в 
(x1) ·µ

с
(x2) · µ

н
(x3) · 

µ
нс

(x4) · µ
с
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

н
(x10)] v ω

 
42 [µ

в 
(x1) ·µ

нс
(x2) · 

µ
с
(x3) · µ

вс
(x4) · µ

с
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v ω

 
43 [µ

в 
(x1) ·µ

вс
(x2) 

· µ
н
(x3) · µ

нс
(x4) · µ

вс
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)]  
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Продовження додатка Д 

y1 = ВС 

µ
вс

( y1 ( x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10)) =ω
 
44 [µ

в 
(x1) ·µ

вс
(x2) · µ

с
(x3) · µ

вс
(x4) · µ

вс
(x5) · 

µ
вс

(x6) · µ
в
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

вс
(x10)] v ω

 
45 [µ

н 
(x1) ·µ

в
(x2) · µ

в
(x3) · µ

с
(x4) · 

µ
вс

(x5) · µ
вс

(x6) · µ
в
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

вс
(x10)] v ω

 
46 [µ

дв 
(x1) ·µ

с
(x2) · µ

в
(x3) · 

µ
с
(x4) · µ

вс
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

с
(x7) ·µ

в
(x8) · µ

с
(x9) · µ

вс
(x10)] v ω

 
47 [µ

в 
(x1) ·µ

с
(x2) · µ

с
(x3) 

· µ
с
(x4) · µ

нс
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

с
(x7) ·µ

в
(x8) · µ

с
(x9) · µ

в
(x10)] v  ω

 
48 [µ

в 
(x1) ·µ

вс
(x2) · 

µ
с
(x3) · µ

с
(x4) · µ

с
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

в
(x7) ·µ

в
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v  ω

 
49 [µ

в 
(x1) ·µ

вс
(x2) 

· µ
с
(x3) · µ

с
(x4) · µ

вс
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

с
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v ω

 
50 [µ

в 
(x1) 

·µ
вс

(x2) · µ
с
(x3) · µ

нс
(x4) · µ

с
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

в
(x7) ·µ

с
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)]  

y1 = В 

µ
в
( y1 ( x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10)) = ω

 
51 [µ

но 
(x1) ·µ

в
(x2) · µ

в
(x3) · µ

с
(x4) · µ

в
(x5) · 

µ
вс

(x6) · µ
в
(x7) ·µ

в
(x8) · µ

в
(x9) · µ

в
(x10)] v ω

 
52 [µ

н 
(x1) ·µ

в
(x2) · µ

в
(x3) · µ

в
(x4) · µ

в
(x5) 

· µ
вс

(x6) · µ
с
(x7) ·µ

в
(x8) · µ

в
(x9) · µ

в
(x10)] v ω

 
53 [µ

н 
(x1) ·µ

в
(x2) · µ

в
(x3) · µ

в
(x4) · 

µ
в
(x5) · µ

в
(x6) · µ

в
(x7) ·µ

в
(x8) · µ

в
(x9) · µ

в
(x10)] v ω

 
54 [µ

в 
(x1) ·µ

в
(x2) · µ

в
(x3) · µ

вс
(x4) 

· µ
в
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

в
(x7) ·µ

в
(x8) · µ

с
(x9) · µ

вс
(x10)] v ω

 
55 [µ

в 
(x1) ·µ

в
(x2) · µ

в
(x3) · 

µ
вс

(x4) · µ
в
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

в
(x7) ·µ

в
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)] v ω

 
56 [µ

в 
(x1) ·µ

в
(x2) · µ

в
(x3) 

· µ
вс

(x4) · µ
в
(x5) · µ

вс
(x6) · µ

в
(x7) ·µ

в
(x8) · µ

с
(x9) · µ

с
(x10)]  

 

Нечіткі логічні рівняння для змінної y2 будуть: 

y2 = Н 

µ
н
( y2 ( x11,x12,x13,x14)) = ω

 
57 [µ

н 
(x11) ·µ

н
(x12) · µ

н
(x13) · µ

н
(x14)) v ω

 
58 [µ

н 
(x11) 

·µ
н
(x12) · µ

с
(x13) · µ

в
(x14) ) v ω

 
59 [µ

н 
(x11) ·µ

н
(x12) · µ

с
(x13)] 

y2 = НС 

µ
нс

( y2 ( x11,x12,x13,x14)) = ω
 
60 [µ

с 
(x11) ·µ

н
(x12) · µ

с
(x13) · µ

нс
(x14)  v ω

 
61 [µ

с 
(x11) 

·µ
с
(x12) · µ

н
(x13) · µ

нс
(x14) ]  

y2 = С 

µ
с
( y2 ( x11,x12,x13,x14)) =  ω

 
62 [µ

с 
(x11) ·µ

с
(x12) · µ

с
(x13) · µ

нс
(x14)  

ω
 
63 [µ

н 
(x11) ·µ

с
(x12) · µ

с
(x13) · µ

с
(x14)) v ω

 
64 [µ

с 
(x11) ·µ

с
(x12) · µ

с
(x13) · µ

с
(x14) ]   
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Продовження додатка Д 

y2 = ВС 

µ
вс

( y2 ( x11,x12,x13,x14) =  ω
 
65 [µ

с 
(x11) ·µ

в
(x12) · µ

с
(x13) · µ

вс
(x14)  v 

ω
 
66 [µ

в 
(x11) ·µ

с
(x12) · µ

вс
(x13) · µ

с
(x14)  v ω

 
67 [µ

в 
(x11) ·µ

вс
(x12) · µ

с
(x13) · µ

вс
(x14)]  

y2 = В 

µ
в
( y2 ( x11,x12,x13,x14) =  ω

 
68 [µ

в
(x11) ·µ

в
(x12) · µ

с
(x13) · µ

в
(x14)  v 

ω
 
69 [µ

с 
(x11) ·µ

в
(x12) · µ

в
(x13) · µ

в
(x14) v ω

 
70 [µ

в 
(x11) ·µ

в
(x12) · µ

в
(x13) · µ

в
(x14) ]   

Нечіткі логічні рівняння для змінної y3 будуть: 

y3 = Н 

µ
н
( y3 (x14, x15, x16,x17,)) = ω

 
71 [ µ

н
(x14) µ

н
(x15)µ

с 
(x16) ·µ

н
(x12) · µ

н
(x17) · v ω

 
72 [µ

н
(x14) 

µ
н
(x15) µ

н 
(x16) ·µ

с
(x17) · µ

с
(x18) v ω

 
73 [µ

н 
(x16) ·µ

н
(x17) ·)] 

y3 =C 

µ
с
( y3 (x14, x15 x16,x17)) = ω

 
74 [µ

с
(x14) µ

с
(x15) µ

с 
(x16) ·µ

н
(x12) · µ

н
(x17) · µ

н
(x18) v ω

 
75 

[µ
с
(x14) µ

с
(x15)µ

н 
(x16) ·µ

с
(x17) ·) v ω

 
76 [µ

н
(x14) µ

с
(x15)µ

с 
(x16) ·µ

с
(x17)] 

y3 =В 

µ
в
( y3 ( x14, x15x16,x17)) = ω

 
77 [µ

в
(x14) µ

с
(x15)µ

в 
(x16) ·µ

с
(x17) · µ

в
(x18) v ω

 
78 [µ

в
(x14) 

µ
в
(x15)µ

с 
(x16) ·µ

в
(x17) · v ω

 
79 [µ

в 
(x16) ·µ

в
(x17) ·)] 

 

 

Нечіткі логічні рівняння для змінної y4 будуть: 

y4 = Н 

µ
н
( y4 ( x18,x19,)) = ω

 
80 [µ

с 
(x18) ·µ

н
(x19)) · v ω

 
81 [µ

н 
(x18) ·µ

с
(x19)) v ω

 
82 [µ

н 
(x18) 

·µ
н
(x19) v ω

 
83 [µ

н 
(x18) ·µ

в
(x19)] 

y4 =C 

µ
с
( y4 ( x18,x19)) = ω

 
84 [µ

с 
(x18) ·µ

н
(x19)) v ω

 
85 [µ

н 
(x18) ·µ

с
(x19)) v ω

 
86 [µ

с 
(x18) 

·µ
с
(x19)] v ω

 
87 [µ

с 
(x18) ·µ

в
(x19)] v ω

 
88 [µ

в 
(x18) ·µ

с
(x19)] 

y4 =В 

µ
в
( y4 ( x16,x17,x18)) = ω

 
77 [µ

в 
(x16) ·µ

с
(x17) · µ

в
(x18) v ω

 
78 [µ

с 
(x16) ·µ

в
(x17) · v ω

 
79 [µ

в 

(x16) ·µ
в
(x17) ·)] 
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Додаток Е 

Формалізоване представлення змінних y1, y2, y3, y4, Z реалізовано в 

програмному забезпеченні Matlab. 

 

Рис. Д.1.Фрагмент візуалізації представлення показників y1, y2 реалізоване в 

програмному забезпеченні Matlab. 
Джерело: розроблено автором. 

 

Рис. Д.2. Фрагмент візуалізації представлення показника y3 реалізоване в 

програмному забезпеченні Matlab. 
Джерело: розроблено автором. 
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Проовження додатка Е 

 
Рис. Д.3. Фрагмент візуалізації представлення показника y4 реалізоване в 

програмному забезпеченні Matlab. 
Джерело: розроблено автором. 
 

 

Рис. Д.4. Фрагмент візуалізації представлення  вихідного інтегрального 

показника Z – оцінювання рівня ефективності фінансового забезпечення 

інноваційного розвитку економіки України  реалізоване в програмному 

забезпеченні Matlab. 
Джерело: розроблено автором. 
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Додаток Є 

 

Таблиця Є.1 

Бюджет Європейської програми ,,Горизонт – 2020” 

(2014–2020 рр.), млрд. євро  

№ Напрями фінансування Обсяг % 

1. Передова наука, в тому числі 24,4 31,0 

1.1 Передові дослідження провідних груп ЄС по 

розробках 

13,1 16,6 

1.2 Спільні дослідження технологій сучасності і 

віддаленого майбутнього 

2,7 3,4 

1.3 Діяльність за програмою Фонду Марії Складовської-

Кюрі в контексті створенні можливостей для кар‟єрного 

зростання 

6,16 7,8 

1.4 Розвиток дослідницької інфраструктури з метою 

забезпечення вченим доступу до центрів світового рівня 

2,5 3,2 

2. Індустріальне лідерство, в тому числі 17,0 21,6 

2.1 Створення нових промислових технологій: 

інформаційні технології, технології зв‟язку, 

нанотехнології, нові матеріали, промислові технології, 

космічні технології 

13,56 17,2 

2.2 Доступ до ризикового фінансування (використання 

приватного і кредитного фінансування та венчурного 

капіталу) 

2,84 3,6 

2.3 Фінансування інновацій у малому та середньому бізнесі 0,62 0,8 

3. Соціальні виклики, в тому числі: 29,7 37,8 

3.1 Охорона здоров‟я, демографічні зміни, добробут 7,47 9,5 

3.2 Продовольча безпека, стійкий розвиток сільського і 

лісового господарства, дослідження водних ресурсів 

та біоекономіки 

3,85 4,9 

3.3 Безпечна, чиста і ефективна енергетика 5,93 7,5 

3.4 Раціональний, зелений, інтегрований транспорт 6,34 8,1 

3.5 Кліматичні зміни, природне середовище, ефективне 

використання ресурсів та сировини 

3,08 3,9 

3.6 Інклюзивні, інноваційні та рефлективні 

співтовариства 

1,31 1,7 

3.7 Безпека співтовариства 1,7 2,2 

4. Європейський інститут інновацій і технологій 2,7 3,4 

5. Євроатом (2014-2018) 1,6 2,8 

6. Інші напрями 3,2 3,5 

 Всього 78,6 100,0 

Джерело: побудовано на основі [11]. 
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(9–10 червня 2017 р., м. Одеса, дистанційна форма участі).   

11. ХХХІІІ науково-практична конференція ,,Інновації майбутнього” 

(8 листопада 2018 р., м. Нью-Йорк,  дистанційна форма участі). 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


