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Вступ 
Трансформація економічної системи України в контексті 

забезпечення євроінтеграційних прагнень і членства у Світовій 
організації торгівлі вимагає якісно нових підходів до розв’язання 
проблеми соціально-економічного зростання. На сучасному етапі 
розвитку нашої країни тільки інноваційно орієнтована економіка 
здатна забезпечити випереджувальні темпи зростання. З огляду на 
сказане, актуальними питаннями економічної політики держави є 
структурна перебудова і модернізація промисловості та розвиток 
інноваційної моделі економічного зростання. 

Аналіз господарської практики свідчить, що сучасні темпи 
здійснення інноваційної діяльності в Україні є вкрай незадовіль-
ними. Незважаючи на те, що впровадження інновацій на промисло-
вих підприємствах є одним із способів удосконалення структури 
виробництва, підтримки високих темпів розвитку і рівня прибутко-
вості, інновації досі не стали належним засобом підвищення конку-
рентоспроможності. Існуюча ситуація зумовлена низкою 
внутрішніх і зовнішніх чинників, серед яких найвагомішим є 
недосконалість фінансового забезпечення. 

Проблема фінансового забезпечення інноваційної діяльності є 
не новою для економічної науки. Питанням розкриття суті фінансо-
вого забезпечення, дослідження різних підходів до підвищення 
ефективності фінансування інноваційної діяльності, виявлення та 
використання резервів для реалізації інноваційної діяльності, 
економічним обґрунтуванням інноваційних проектів, з’ясуванням 
причин виникнення негативних тенденцій у здійсненні інноваційної 
діяльності присвячена чимала кількість робіт зарубіжних та 
вітчизняних учених-економістів. 

Попри те, що наукові напрацювання за цією тематикою є 
досить значними, існують питання, котрі залишаються недостатньо
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розробленими як у теоретичному, так і у практичному аспектах. 
Це питання, пов'язані з раціональним використанням власних 

інвестиційних ресурсів, побудовою методичних підходів до оцінки 
ефективності інноваційних проектів у разі фінансування власними 
та запозиченими коштами, мінімізацією впливу ризиків на ре-
зультати інноваційних проектів, посиленням регуляторного впливу 
держави на інноваційну діяльність підприємств. 

У пропонованій монографії: 
• розкрито суть поняття фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності промислових підприємств; 
• проаналізовано та прокласифіковано основні джерела 

фінансових ресурсів, які використовуються для 
здійснення інноваційної діяльності; 

• оцінено динаміку розвитку інноваційної діяльності на 
промислових підприємствах України та проаналізовано 
тенденції і можливості її фінансового забезпечення; 

• досліджено вплив держави на розвиток інноваційної 
діяльності; 

• розроблено методичні підходи щодо визначення 
економічної ефективності інноваційних проектів на 
промислових підприємствах за різних варіантів залучення 
коштів; 

• удосконалено методичні підходи до мінімізації ризиків, 
які виникають при реалізації інноваційних проектів на 
промислових підприємствах. 

Запропоновані розробки можуть бути методичною базою для 
удосконалення фінансового забезпечення на промислових під-
приємствах України. Практичне застосування запропонованих 
рекомендацій у діяльності підприємств сприятиме поліпшенню 
планування та моделювання фінансових процесів і визначенню 
економічної ефективності інноваційних проектів; підвищенню 
ефективності використання власних коштів підприємств за рахунок 
застосування запропонованих критеріїв; мінімізації втрат від 
ризиків, що виникають при веденні інноваційної діяльності. 
Одержані результати можуть бути використані суб’єктами 
господарювання для активізації інноваційної діяльності та 
підвищення її ефективності.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
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Світовий досвід економічно розвинених країн переконує, що 
стійке та збалансоване економічне зростання базується на система-
тичному і цілеспрямованому впровадженні інновацій у промисло-
вості. Інновації - це необхідний та об’єктивний чинник конкуренто-
спроможного розвитку кожного підприємства, а рівень інноваційної 
активності промислових підприємств є показником стабільності 
економіки країни. 

Одним із важливих завдань, які поставлені перед нашою 
державою, є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ), проте без 
підвищення конкурентоспроможності товарів вітчизняного вироб-
ництва і збільшення обсягів їх випуску доцільність членства 
України в СОТ є сумнівною. Справді, участь в СОТ відкриває нові 
можливості використання світового розподілу праці і завоювання 
зовнішніх ринків, однак відкриття внутрішніх ринків для інших 
країн - членів СОТ у той час, як продукція, вироблена в Україні, є 
неконкурентоспроможною, матиме виключно негативні наслідки. 
Тому досягти успіху можна тільки йдучи інноваційним шляхом 
розвитку економіки, який супроводжується постійним оновленням 
технологій, товарів та послуг різноманітного призначення, 
стабілізацією та розширенням ринків збуту, ефективним 
використанням науково-технічного потенціалу тощо. 

У період становлення ринкових відносин в Україні, коли 
важливим завданням є збереження промислового комплексу, 
проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності 
вітчизняних підприємств набуває принципового значення, оскільки 
її вирішення дасть змогу перейти до створення та використання 
технологій більш високого рівня, що, у свою чергу, сприятиме 
економічному зростанню національної економіки. 

Вважатимемо, що промислове підприємство - це професійна 
організація, що функціонує як відокремлена виробнича 
спеціалізована одиниця і яка за допомогою наявних виробничих 
ресурсів виробляє необхідну продукцію або надає послуги, потрібні 
для споживання суспільства [90, с. 27]. 

На жаль, в умовах трансформації економіки стан 
упровадження та використання інновацій на промислових 
підприємствах України далекий від європейських стандартів. 
Складність ситуації обумовлена різноманітністю чинників, які 
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впливають на здійснення інноваційної діяльності, серед яких 
ключове місце займає проблема фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності. 

Питання, пов’язані з фінансовим забезпеченням інноваційної 
діяльності, досліджувалися та висвітлювалися в економічній 
літературі, проте на кожному новому етапі вдосконалення 
інноваційної сфери вони знову постають в інших аспектах, оскільки 
економіка є динамічною системою, яка постійно породжує нові 
проблеми, що потребують наукового вирішення. Тому 
вдосконалення та підвищення ефективності фінансового 
забезпечення інноваційної діяльності на промислових 
підприємствах набуває особливої актуальності. 

Процес фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
промислових підприємств характеризується не лише 
багатомірністю його економічної сутності, а й різноманітністю 
форм і методів, у яких він здійснюється. Тому сучасні економісти 
під деякими загальними поняттями розуміють різні процеси, що 
характеризуються багатьма термінами. З метою забезпечення 
ефективного і цілеспрямованого дослідження фінансування 
інноваційної діяльності важливо систематизувати термінологію, 
пов’язану з відображенням такого процесу. 

Як стверджує С. Онишко: «В основі ефективності 
фінансового забезпечення повинен лежати, насамперед, внутрішній 
потенціал, закладений в категорії «фінанси». Дослідити сутність 
фінансової складової того чи іншого процесу без вияснення змісту 
категорії фінансів... просто не можливо» [101, с. 124]. 

У сучасній економічній літературі існує два підходи до 
розуміння суті фінансів. Згідно з першим підходом, фінанси [7; 98; 
101; 102; 120; 139] розуміють як сукупність відносин розподільчого 
характеру, згідно з другим - як грошові фонди [98; 108; 160; 163]. 
Відмінності у визначенні фінансів вітчизняною та західною 
фінансовою наукою
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