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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки за умов глобалізації, жорсткої конкуренції та 

насиченості ринків дуже важливе місце посідають питання розробки і впровадження 

інновацій. 

Інновації відіграють надзвичайно важливу роль у розвитку загальнолюдської цивілізації та, 

зокрема, кожної окремої держави, відповідно більшість сучасних держав намагаються 

створити та постійно удосконалювати національні інноваційні системи для підтримки процесу 

створення та впровадження інновацій. Той бізнес, який перетворює світ на комфортніше та 

більш дружнє середовище, буде розвиватися, а той, який лише використовує ресурси, ризикує 

втратити свої позиції. Бізнес, націлений на сталий розвиток, уже викликає більшу довіру у 

споживачів. З іншого боку, для того щоб сьогодні залишатися конкурентоздатним, бізнесу 

життєво необхідні інновації. Тому це двосторонній та взаємовигідний процес як для країни, 

так і для бізнесу 

Інноваційна діяльність – вид діяльності, пов’язаний із трансформацією наукових 

досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений 

продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що 

використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх 

адаптацію до актуальних вимог суспільства. 

В ситемі аналізу інноваційної діяльності важливе місце посідають питання фінансого 

забезпечення даного виду діяльності. Означена проблема як ніколи актуальна сьогодні за умов 

зростання складності інноваційних проектів, що позначається на величині необхідних для їх 

реалізації фінансових ресурсів, які є предметом аналізу багатьох вчених, кожен з яких 

розглядає різні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності, теоретичні 

узагальнення яких наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності 

Автори 
Форми 

Самофінансування Бюджетне фінансування Кредитування Інвестування 

Москаль О.І. [1, с. 16] – + – + 

Колодізєв О.М. [2, с. 508] – + – + 

Сокирська І.Г. [3, с. 89–

93] 

+ + – + 

Ільїна К.О. [4, с. 20] + – – – 

Зінько Н.Я. [5, с. 20] – + + + 

Юркевич О.М. [6, с. 20] – + – + 

Онишко С.В. [7, с. 32] + – – – 

Возняк Г.В. [8, с. 183] – + – + 

Кузнєцова А.Я. [8, с. 183] – + – + 

 
Отже, такі автори як Москаль О.І., Колодізєв О.М., Юркевич О.М., Зінько Н.Я., 

Возняк Г.В., та Кузнєцова А.Я. базуються на пошуку джерел бюджетного фінансування та 

інвестування для фінансового забезпечення інноваційної діяльності без залучення власних 

ресурсів. Сокирська І.Г. також входить до цього переліку авторів, але вона вважає, що такий 

аспект як самофінансування є не менш важливим для розвитку інноваційої діяльності. 

На відміну від вище зазначених авторів, Ільїна К.О. та Онишко С.В. вважають, що 

основним джерелом фіанснсового забезпечення є самофінансування. 

Наведені складові відображають головні аспекти організації процесу фінансування 

інноваційної діяльності, які необхідно враховувати під час здійснення даного виду діяльності. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA


Основними принципами діяльності мають стати: чітка цільова орієнтація; обґрунтованість 

інструментів та методів, які будуть використані; залучення всіх можливих джерел 

фінансування; використання максимальної кількості технічних, технологічних, організаційних 

та інших видів інновацій; постійне пристосування до змінних умов навколишнього 

середовища. 

Проведений аналіз динаміки та структури джерел фінансування дозволяє констатувати, що 

для вирішення питань інноваційного розвитку доводиться розраховувати в основному на 

інвестування та бюджетне фінансування. 

Брак власних ресурсів і високі відсоткові ставки за кредитами становлять суттєву 

перешкоду здійсненню інноваційної діяльності. 

Висновок. Інноваційна діяльність характеризується досить високим ступенем 

невизначеності й ризику, важливо використовувати різноманітні джерела фінансування для 

досягнення їхньої гнучкості та адаптивності до вимог ринку. Результатом інноваційної 

діяльності є виробництво нового продукту або продукту з якісно новими властивостями. 

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності – це сукупність економічних відносин, що 

виникають між суб’єктами інноваційної діяльності з приводу пошуку, залучення та 

ефективного використання фінансових ресурсів задля отримання економічного ефекту із 

використанням методів і форм впливу цих ресурсів на інноваційну діяльність. 

Список використаних джерел: 

1. 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 / О.І. Москаль. – К., 2001. – 16 с. 

2. Колодізєв О.М. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки : 

дис. …д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.М. Колодізєв; Державний 

вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку 

України». – Суми, 2011. – 508 с. 

3. Сокирська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення діяльності підприємства / 

І.Г. Сокирська // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 89–93.  

4. Ільїна К.О. Формування системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку у 

відкритій економіці України : автореф. дис. …канд. екон. наук : 08.00.08 / Ільїна Катерина 

Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2011. – 20 с.  

5. Зінько Н.Я. Удосконалення банківського та небанківського фінансування інноваційної 

діяльності в Україні : автореф. дис. …канд. екон. наук : 08.00.08 / Н.Я. Зінько ; НАН України, Ін-т 

регіон. дослід. – Л., 2007. – 20 с.  

6. Юркевич О.М. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України: 

автореф. дис. …канд. екон. наук : 08.04.01 / О.М. Юркевич; Київ. нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка. – К., 2006. – 20 с.  

7. Онишко С.В. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки 

України : автореф. дис. …д-ра екон. наук : 08.04.01 / С.В. Онишко ; НАН України, Ін-т екон. 

прогнозування. – К., 2004. – 32 с.  

8. Возняк Г.В. Інноваційна діяльність промислових підприємств та способи її фінансування в 

Україні : монографія / Г.В. Возняк, А.Я. Кузнєцова. – К. : УБС НБУ, 2007. – 183 с. 

 


