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ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У статті досліджено систему фінансового забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні. Про-
аналізовано склад і структуру джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств. Обґрунтовано формування механізму 
управління фінансовим забезпеченням інноваційної складової діяльності підприємства.
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Постановка проблеми. Сучасні умови господарю-
вання характеризуються зменшенням обсягів про-
мислового виробництва, недостатністю фінансових 
ресурсів для оновлення матеріально-технічної бази 
підприємств, зростанням обсягів дебіторської і кре-
диторської заборгованості, що призводить до усклад-
нення економічних зв’язків між контрагентами, 
відсутністю чіткого механізму вибору ефективного 
портфелю джерел фінансування й побудови опти-
мальної структури капіталу суб’єктів господарюван-
ня, збільшенням частки збиткових підприємств, що 
зумовлено дією факторів негативного впливу вну-
трішнього й зовнішнього середовища, і як наслідок –  
неможливістю реалізації інноваційної моделі розви-
тку підприємств. Слід зазначити, що загальний рі-
вень інноваційної активності повністю залежить від 
стану розвитку економіки країни, темпів зростан-
ня й обсягів доходів бюджетів різних рівнів, якості 
функціонування банківської системи, прибутковості 
підприємств і доходів населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем інноваційної діяльності підприємств 

та питанням його фінансування присвятили свої пра-
ці вітчизняні науковці, зокрема Л. Антонюк [1], С. Іл-
ляшенко [8], В. Геєць, Я. Жаліло [9], А. Абрютіна, 
І. Скляр [2], Г. Возняк [5], Т. Васильєва [4], О. Коло-
дізєв [10], І. Єпіфанова [7]. Проте недостатньо широко 
висвітлено питання складових елементів фінансового 
забезпечення. Особливого значення має також роз-
гляд механізму управління фінансовим забезпечення 
підприємств у системі інноваційного розвитку Укра-
їни, що сприятиме вирішенню забезпечення високої 
рентабельності інноваційної діяльності й соціально-
економічного зростання загалом.

Метою дослідження є розробка й обґрунтування 
механізму управління фінансовим забезпеченням ін-
новаційної діяльності підприємств, орієнтованого на 
оптимізацію структури джерел фінансування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інно-
ваційна діяльність охоплює витрати на досліджен-
ня й розробки, придбання інших зовнішніх знань, 
купівлю машин, обладнання та програмного забез-
печення, підготовку виробництва для впровадження 
інновацій. Дослідження сучасного стану розвитку ін-
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новаційної сфери України свідчать, що у 2013 р. ін-
новаційну діяльність здійснювали 1715 підприємств 
порівняно з 1758 у 2012 р. Рівень інноваційної ак-
тивності промислових підприємств у 2013 р. стано-
вив 16,8% від їх загальної кількості, а середній по-
казник за період 2010–2012 рр. знаходиться у межах 
15,8%, при максимальному показникові 18,0% у 
2000 та 2002 рр. Однак у США, Японії, Німеччині та 
Франції частка інноваційних підприємств становить 
70–80% від їх загальної кількості [2, с. 157]. Пито-
ма вага підприємств, що впроваджували інновації у 
2013 році становила 13,6%, при середньому рівні за 
2005–2012 рр. – 11,2% (рис. 1) [3].

Обсяг реалізованої інноваційної продукції про-
мислових підприємств в Україні у 2013 р. становив 
35,9 млрд грн, що в загальній сумі промислової про-
дукції становить лише 3,3%, для порівняння в краї-
нах Європейського союзу – 75%. Також, починаючи 
з 2005 р. частка реалізованої продукції в обсязі про-
мислової продукції має чітку тенденцію до знижен-
ня. Це свідчить про достатньо низьку інноваційну 
активність промислових підприємств України, що 
є наслідком подолання кризових явищ в економіці, 
зниженням господарської активності й неефектив-
ністю використання інноваційних ресурсів. 
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Рис. 1. Динаміка показників інноваційної 
активності промислових підприємств України  

за 2005–2013 рр. [6]

Основними чинниками, що негативно впливають 
на розвиток інноваційної діяльності промислових 
підприємств України, є такі: недосконалість і неа-
даптованість нормативно-правової бази й державного 
регулювання; недосконалість інноваційної стратегії 
розвитку підприємств; брак власних фінансових ре-
сурсів для фінансового забезпечення інноваційних по-
треб; неможливість достатньої державної підтримки; 
недостатність фінансування відповідних державних 
програм, наукової та науково-технічної діяльності за 
рахунок бюджетного фінансування; нерозвиненість 
альтернативних форм і джерел фінансового забезпе-
чення; відсутність ефективного механізму вибору ра-
ціонального портфелю джерел фінансування; відсут-
ність ефективної системи контролю за інноваційною 
діяльністю й коригування інноваційної політики. 
Отже, в сучасних умовах промислові підприємства 
не можуть досягнути достатнього рівня інноваційно-
го розвитку, при цьому визначальний вплив на інно-
ваційний процес має система управління та фінан-
сування.

Концептуальні засади фінансового забезпечення 
підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність, 
характеризуються загальними основами фінансуван-
ня підприємств. Однак диверсифікаційні підходи до 

побудови механізму фінансування підприємств набу-
ває важливого значення, особливо зважаючи на низ-
ку особливостей функціонування підприємств, ме-
тою діяльності яких є створення, запровадження та 
комерційна реалізація інновацій.

Тому під фінансовим забезпеченням інноваційної 
діяльності підприємств слід розуміти процес ство-
рення й мобілізації наявних і виявлення й залучен-
ня потенційних фінансових ресурсів, спрямованих 
на фінансування діяльності, направленої на впрова-
дження результатів наукових досліджень і розробок 
для випуску нових конкурентоспроможних товарів 
і послуг, поліпшення технологій і забезпечення сус-
пільних потреб.

Низький рівень інноваційної активності та недо-
статнє фінансування інноваційної діяльності промис-
лових підприємств України зумовлює формування 
системи управління фінансовим забезпечення інно-
ваційної діяльності підприємства й удосконалення 
механізму реалізації цього процесу. 

Управління фінансовим забезпеченням інновацій-
ної діяльності підприємства – це сукупність завдань, 
принципів, функцій і методів управління, що впли-
вають на реалізацію механізму фінансового забезпе-
чення інноваційної діяльності з метою розробки й 
упровадження інновацій.

Механізм управління фінансовим забезпеченням 
інноваційної діяльності можна розглядати як безпо-
середньо систему управління, що включає мету, прин-
ципи, об’єкти й суб’єкти управління, функції і мето-
ди управління та систему забезпечення (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Механізм управління фінансовим забезпеченням 

інноваційної діяльності підприємств

Параметр Характеристика

Мета
Пошук і формування джерел фінансу-
вання, оптимізація їх обсягу, складу та 
структури

Принципи

Цільової орієнтації; системності; швидко-
сті й ефективності впровадження інно-
вацій; наявності різних джерел фінан-
сування; обґрунтованості; адаптивності 
і гнучкості; збалансованості інтересів; 
безперервності; 

Об’єкт Фінансові ресурси для здійснення іннова-
ційної діяльності

Суб’єкти 

Підприємства, що здійснюють інновацій-
ну діяльність; підприємства, що впрова-
джують інноваційну продукцію; організа-
ційні структури інноваційної підтримки; 
венчурні компанії; органи державної 
влади 

Функції Планування; прогнозування; організація; 
мотивація; контроль; аналіз

Методи

Нормативний; балансовий; бюджетуван-
ня; фінансовий аналіз; моделювання сце-
наріїв; SWOT-аналіз; оцінка ефективності 
й ризикованості проектів; оцінка вартості 
капіталу; контролінг; аудит; моніторинг 

Система 
забезпечення

Нормативно-правове забезпечення; інфор-
маційне забезпечення; фінансове забез-
печення

Реалізація механізму управління фінансовим за-
безпеченням інноваційної діяльності підприємств пе-
редбачає таке: формулювання цілей і аналіз інвес-
тиційних можливостей підприємства; визначення 
інвестиційних потреб; пошук джерел фінансування; 
визначення обмежень у застосуванні тих чи інших 
методів фінансового забезпечення; порівняння аль-
тернативних варіантів; формування складу джерел 
фінансування й ранжування за ефективністю вико-
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ристання на основі оцінки по-
казників витрат і результатів; 
оптимізацію структури джерел 
фінансового забезпечення інно-
ваційної діяльності підприємства 
й вибір найвигідніших варіантів; 
моніторинг і контроль за фінан-
суванням інноваційної діяльнос-
ті [5, с. 57].

Ефективність функціонуван-
ня механізму управління фі-
нансовим забезпеченням інно-
ваційної діяльності підприємств 
залежить від такого: вибору ін-
новаційного проекту; визначен-
ня обсягів фінансових ресурсів; 
вибору джерел фінансування і 
принципів їх акумулювання; на-
явності складу та структури дже-
рел фінансування; оцінювання 
ефективності джерел фінансових 
ресурсів за критеріями: вартос-
ті, обсягу, строку використан-
ня, умов надання; напрямів ви-
користання фінансових ресурсів 
і контролю за їх цільовим вико-
ристанням. 

Система фінансового забезпе-
чення інноваційної діяльності підприємства подана 
на рис. 2. 

Необхідно зауважити, що основними складови-
ми фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
підприємства є організаційні структури інституцій-
ної підтримки інноваційної діяльності й елементи 
фінансування. Створення спеціальних цільових ін-
новаційних фондів та організацій сприяння розви-
тку інноваціям становить організаційну складову ін-
ституційної підтримки. В Україні нині функціонує 
12 технопарків, 20 інноваційних центрів, 24 інно-
ваційних бізнес-інкубаторів, 11 центрів комерціалі-
зації інтелектуальної власності, 15 центрів науково-
технічної та економічної інформації. Однак вони не 
повною міро, відповідають можливості створення за-
вершеного циклу інноваційної діяльності у промис-
ловості – від створення інновацій до впровадження 
їх у виробництво [9]. Отже, наявність і функціону-
вання відповідної інфраструктури інноваційного за-
безпечення не відповідає нагальним потребам та не є 
адаптованою сучасним потребам стратегії інновацій-
ного розвитку в Україні. 

Фінансове забезпечення – система способів, форм, 
джерел та інструментів фінансування інноваційних 
процесів. Основними способами фінансового забез-
печення інноваційної діяльності є внутрішнє й зо-
внішнє фінансування. Зазначимо, що фінансування 
здійснюється з власних (внутрішніх) джерел та із зо-
внішніх джерел у вигляді бюджетних асигнувань із 

різних видів бюджету, кредитних коштів, іноземної 
допомоги, внесків інших осіб.

До форм фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку підприємств слід зарахувати самофінансу-
вання, бюджетне фінансування, банківське креди-
тування й інвестування. Фінансування інноваційної 
діяльності може здійснюватися за рахунок власних, 
залучених і позикових фінансових ресурсів. Самофі-
нансування відбувається за рахунок власних фінан-
сових ресурсів, таких як чистий прибуток і аморти-
заційні відрахування. Брак власних ресурсів на рівні 
підприємств призводить до мобілізації залучених і 
позикових ресурсів. Фінансування фундаментальних 
і прикладних досліджень, які мають пріоритетне чи 
стратегічне значення для країни, здійснюється че-
рез науково-дослідні організації за рахунок бюджет-
ного фінансування у формі пільгового фінансування 
чи пільгового кредитування. Фінансову підтримку 
держави можуть отримати підприємства, що здій-
снюють інноваційну діяльність за рахунок коштів 
державного й місцевих бюджетів. Так, у 2013 р.  
10 підприємств фінансувалися із Державного бюдже-
ту та 24 підприємства отримували кошти із місце-
вих бюджетів [3]. Можливість отримання додатково-
го прибутку призводить до використання інвестицій 
іноземних чи вітчизняних суб’єктів. Банківські кре-
дити й випуск боргових цінних паперів є додатко-
вим джерелом позикових коштів, що використову-
ються для впровадження інноваційної діяльності. 

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства

Система фінансового забезпечення
Організаційні структури 
інституційної підтримки

ДжерелаФормиСпособи Інструменти

Внутрішнє 
фінансування

Зовнішнє 
фінансування

Самофінансу-
вання

Бюджетне 
фінансування

Кредитування

Інвестування

Власні

Залучені

Позикові

Державні гарантії 
кредитування і 
фінансування 

Прискорена 
амортизація

Пільгове 
оподаткування та 

кредитування

Субсидії, дотації, 
технічна 
допомога

Рис. 2. Структурно-логічна схема системи фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності підприємства

Таблиця 2
Показники фінансування інноваційної діяльності підприємств України за 2008–2013 рр., млн грн [6] 

Рік
Обсяг фінансування 

інновацій, 
у % до ВВП

Загальний обсяг 
фінансування 

інновацій

У тому числі за рахунок коштів

власних державного 
бюджету

іноземних 
інвесторів інші джерела

2008 1,3 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9

2009 0,9 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6

2010 0,7 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9

2011 1,1 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2

2012 0,8 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6

2013 0,7 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3
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Отже, джерелами фінансової підтримки інноваційної 
діяльності в Україні є такі: кошти Державного та 
місцевих бюджетів; власні кошти спеціалізованих 
державних і комунальних інноваційних фінансо-
во-кредитних установ; власні чи запозичені кошти 
суб’єктів інноваційної діяльності; кошти (інвестиції) 
фізичних і юридичних осіб; інші джерела, не заборо-
нені законодавством України [11]. 

Однак у фінансово-господарській діяльності 
суб’єктів інновацій дуже рідко використовують лише 
одну форму фінансового забезпечення, в більшості 
випадків згадані форми оптимально поєднуються. 
Кожне підприємство формує власну модель фінансо-
вого забезпечення, якою визначає склад і структуру 
джерел фінансування. Для розвинених країн Європи 
та США також характерна комбінована модель фі-
нансового забезпечення, яка включає приблизно од-
наковий обсяг фінансових ресурсів як з державних, 
так і з приватно-комерційних джерел.

Динаміка показників фінансування інноваційної 
діяльності промислових підприємств України за пе-
ріод 2008–2013 рр. подано в таблиці 2.

Загальний обсяг фінансування витрат на іннова-
ційну діяльність підприємств за аналізований період 
має нестійку тенденцію, хоча в цілому характеризу-
ється спадним трендом. Обсяг фінансування іннова-
ційної діяльності у ВВП коливається у межах від 1,3 
до 0,7%. 

Серед основних джерел фінансування інновацій-
ної діяльності в Україні залишаються власні кошти 
підприємств, питома вага яких у 2013 р. становила 
72,9%; частка підприємств, що отримали кошти іно-
земних інвесторів, становила 13,1% (таблиця 2).

Переважання у складі джерел фінансування інно-
ваційної діяльності підприємств власних ресурсів зу-
мовлено насамперед недостатньо чітким і складним 
процесом залучення фінансових ресурсів (через не-
сприятливий інвестиційний клімат, нерозвиненість 
венчурного фінансування тощо). Частка підприємств, 
які отримали кредитні ресурси у 2013 р., становила 
лише 6,6%, на внески вітчизняних інвесторів припа-
дало 1,3%, а фінансування з державного й місцевих 
бюджетів – 1,9% від загальної суми джерел фінан-
сування. Для порівняння, частка фінансування з фе-
дерального бюджету США в загальних витратах на 
наукові дослідження й розробки становить близько 
28% [9]. Тому, на нашу думку, фінансування інно-
ваційної діяльності підприємств за рахунок коштів 
державного бюджету й бюджетів органів місцевого 
самоврядування доцільно здійснювати не лише у 
формі прямих бюджетних асигнувань, а й субвенцій, 
субсидій та інших цільових адресних надходжень.

У 2013 р. понад 75% інноваційно-активних про-
мислових підприємств займалися впровадженням 

інновацій, що на 4,3% менше, ніж у 2012 р., у 
тому числі за видами економічної діяльності – під-
приємства машинобудування, з виробництва хар-
чових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, з ви-
робництва гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції, металургійного 
виробництва й виробництва готових металевих ви-
робів [3].

Отже, в умовах економічної нестабільності в сис-
темі управління інноваційним розвитком підприєм-
ства вагомого значення набуває саме фінансова скла-
дова, що передбачає пошук і мобілізацію найбільш 
раціональних джерел фінансування інноваційної ді-
яльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, за-
гальний рівень інноваційної активності промислових 
підприємств України знаходиться на досить низь-
кому рівні, що передусім пов’язано із недостатніс-
тю обсягів фінансування й неефективною системою 
управління інноваційною діяльністю. Тому запро-
понований механізм управління фінансовим забез-
печенням інноваційної діяльності підприємства як 
важлива складова в системі інноваційного менедж-
менту дасть змогу створити передумови підвищення 
ефективності управління процесом фінансування і 
сприятиме подальшому інноваційному розвитку під-
приємств.
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Таблиця 2
Динаміка та структура фінансування інноваційної діяльності 

промислових підприємств України за 2008–2013 рр., %

Джерела фінансування
Рік

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Власні кошти 60,6 65,0 59,3 52,9 63,9 72,9

Державний бюджет 2,8 1,6 1,1 1,0 2,0 1,8

Місцеві бюджети 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Вітчизняні інвестори 1,4 0,4 0,4 0,3 1,3 1,3

Іноземні інвестори 1,0 19,0 30,0 0,4 8,6 13,1

Кредити 33,7 11,8 7,8 38,3 21,0 6,6

Інші джерела 0,4 2,1 1,3 6,9 3,0 4,2

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Постановка проблеми. Україна зіткнулась із 
жорсткою необхідністю відновлення втрат від агре-
сії Росії, які зокрема виражаються у спаді ВВП, 
промислового виробництва, торгівлі і, як наслідок, 
надходження податків до бюджету. Водночас Укра-
їна володіє значними можливості моментальної 
компенсації великої частини названих втрат через 
розширення внутрішнього ринку зброї. Також це 
забезпечить повноцінні можливості для реалізації 
конституційних прав громадян на життя й самоза-
хист і потужне посилення обороноздатності нації й 
держави. Зроблено це може бути шляхом лібералі-
зації умов торгівлі, насамперед за рахунок дозволу 
масового продажу короткоствольної та інших забо-
ронених зараз видів вогнепальної зброї населенню. 
Але проти цього кроку й досі виступає досить зна-
чна кількість спеціалістів, насамперед працівників 
правоохоронних органів. Також наявні побоюван-
ня деяких категорій громадян щодо небезпеки, яку 
ймовірно може становити зброя в руках населення. 
Це надає науковому аналізу фінансово-економічних, 
правових і соціальних аспектів цього кроку особли-
вої актуальності.

Невирішені раніше проблеми в роботах спеціа-
лістів. Політика уряду, законодавство та фактичні 
дії правоохоронних органів до цього часу спрямовані 
проти згаданого вище кроку. І якщо роботи юрис-
тів і правозахисників з приводу дозволу продажу ко-
роткоствольної вогнепальної зброї населенню досить 

поширені, то обґрунтуванню економічних переваг 
згаданого кроку науковцями приділено недостатньо 
уваги.

Постановка завдання:
1. Обґрунтувати доцільність і необхідність розши-

рення внутрішнього ринку зброї
2. Визначити очікувані позитивні наслідки цього 

кроку для такого:
– економіки загалом;
– фінансової сфери;
– соціальної сфери;
– обороноздатності України.
3. Визначити кроки, потрібні для досягнення ви-

значених позитивних наслідків
Виклад основного матеріалу дослідження. Укра-

їна тривалий час є одним із світових лідерів на рин-
ках озброєнь, перемагаючи відомих іноземних ви-
робників у конкурентній боротьбі завдяки високій 
якості продукції та збалансованій ціновій політиці. 
Існує широка мережа науково-дослідних, конструк-
торських установ і виробничих підприємств, що, не-
зважаючи на фінансову скруту, не розгубили, а при-
множили останнім часом потенціал, який можна 
вважати вагомим елементом національного багатства 
України. Після розпаду Союзу Україна успадкувала 
близько 30% його ВПК, зокрема, значну частку те-
оретичних і практичних напрацювань у галузях, де 
радянська школа випереджала західну. Саме тому, 
незважаючи на економічну кризу й занепад промис-
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