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ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

В сучасних умовах господарювання, враховуючи спадок в сенсі 

зношеності основних фондів, дорожнечу та нестачу позикових коштів, але 

зважаючи на високий інтелектуальний потенціал населення України, можна 

визначити, що ключовим чинником розвитку економіки для України 

являються інтелектуальні ресурси (інтелектуальний капітал). Інтелектуальні 

ресурси є  базисом інноваційної моделі розвитку  країни, що обґрунтовано як 

значним впливом науково-технічного прогресу на функціонування 

національної економіки, так і істотним обмеженням різного виду ресурсів. 

Розвиток науково-технологічної сфери є, в свою чергу, базою для поглиблення 

участі країни у відповідних структурах єдиного економічного простору. 

Курс національної економіки на інноваційний шлях розвитку зіткнувся 

з серйозними труднощами з фінансуванням цього процесу. Впровадження 

даного курсу потребує значних капіталовкладень. Забезпечення інноваційного 

розвитку країни характеризується джерелами фінансування наукових 

розробок та інноваційної діяльності суб’єктів господарювання (табл.1).   

Аналіз даних таблиці 1 показує, що зростає питома вага фінансування 

інноваційної діяльності за рахунок власних коштів (з 54.9% у 2010 році до 

72.9% у 2013 році) і за рахунок коштів місцевих бюджетів(з 0.1% у 2010 році 

до 1.6% у 2013 році). В той же час суттєво знижується питома вага 

фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів іноземних інвесторів 

в загальному обсязі фінансування (з 30.0% у 2010 році до 13.2% у 2013 році).  

 

 

 



Таблиця 1 

 

Розподіл фінансування інноваційної діяльності в промисловості [1]. 

Розрахунок тільки на власні кошти суб’єктів господарювання при 

фінансуванні наукових розробок зменшує темпи інноваційного розвитку. 

Навантаження на бюджет в умовах кризи і нестабільної ситуації на сході 

країни необхідно корегувати, тому необхідно більше приділяти уваги іншим 

джерелам фінансування. 
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 2010 2011 2012 2013 

 Усьог

омлн. 

грн 

Питом

а 

вага,% 

Усього

млн. 

грн 

Пито

ма 

вага,

% 

Усьогом

лн. 

грн 

Питома 

вага,% 

Усього 

млн. 

грн 

Питома 

вага,% 

Обсяг фінансу-

вання іннова-

ційної діяльності за 

джерелами 

фінансування, 

всього 

8045.5 100 14333.9 100 11480.6 100 9562.6 100 

в тому числі за 

рахунок 

        

держбюджету 87.0 1.1 149.2 1.0 224.2 2.0 24.7 0.3 

місцевих бюджетів 5.7 0.1 12.3 0.1 17.6 0.1 157.7 1.6 

власних коштів 4775.2 59.4 7585.5 52.9 7335.9 63.9 6973.4 72.9 

коштів вітчизняних 

інвесторів 

31.0 0.4 45.4 0.3 154.5 1.3 123.7 1.3 

коштів іноземних 

інвесторів 

2411.4 30.0 56.9 0.4 994.8 8.7 1253.2 13.2 

інших джерел 735.2 9.0 6484.6 45.3 2753.6 24.0 1029.9 10.7 


