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 - розширення джерел фінансування;       
 - тісне співробітництво та обмін досвідом з іноземними підприємствами;  

- активізація діяльності технопарків шляхом державної підтримки.  
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В сучасних економічних умовах питання щодо інвестиційного 
забезпечення інноваційного розвитку підприємств залишаються одними з 
найпріорітетніших для вітчизняної економіки. В інвестиційній сфері економіки 
України триває затяжна криза, що не дає змоги вітчизняним підприємствам 
вирішити поточні виробничі проблеми та виконувати програми реалізації 
інноваційних проектів. Від так, без істотного поліпшення інвестиційного 
клімату в Україні активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, 
а водночас і перехід економіки на інноваційну модель розвитку – неможливі.  

Підприємства, що прагнуть реалізовувати інноваційну діяльність 
потребують значних капіталовкладень, а особливо інвестиційного 
забезпечення. Але на сьогодні інвестиційний клімат в Україні оцінюється як 
високо ризиковий. Причиною такого стану є не лише відсутність коштів для 
вкладень, але й підвищений ризик будь-яких форм інвестування [1]. 

У науковій  літературі найпоширенішою є думка, що інноваційна 
діяльність вимагає залучення тільки фінансових ресурсів, тобто фінансування 
інноваційної діяльності – це лише грошові відносини з іншими суб’єктами 
господарювання та банками з оплати науково-технічної продукції, 
контрагентських робіт, поставок матеріалів і комплектуючих, розрахунків із 
замовниками, трудовими колективами та державними органами управління. 
Інші вчені слушно зазначають, що здійснення інноваційної діяльності вимагає 
залучення не лише коштів у безпосередньо грошовому вимірі, а й інших – у 
вигляді основних та оборотних засобів, майнових прав і нематеріальних 
активів, кредитів, позик та застав (боргових зобов’язань), прав на 
землеволодіння й землекористування тощо. Найбільш узагальнено процес 
забезпечення інноваційної діяльності необхідними ресурсами характеризується 
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терміном «інвестування інноваційної діяльності» або «інвестиційне 
забезпечення інноваційної діяльності». 

Таким чином, інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності 
підприємства - це сукупність економічних відносин, які виникають у зв’язку з 
формуванням, розподілом і використанням інвестиційних ресурсів для 
інвестування інноваційної діяльності підприємства, у розрізі окремих напрямів 
цієї діяльності [1]. 

Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства - це 
сукупність економічних відносин, що виникають у зв’язку з пошуком, 
залученням і використанням інвестиційних ресурсів, необхідних для 
інвестування різних напрямів інноваційної діяльності підприємств з 
урахуванням наявних внутрішніх обсягів цих ресурсів та можливості залучення 
їх із зовнішніх джерел [2]. 

Отже, інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності являє собою 
органічну єдність внутрішніх і зовнішніх джерел інвестування, зокрема: 
власних коштів суб’єктів господарської діяльності, державних бюджетних 
асигнувань, позикових і залучених ресурсів. З одного боку, – це безперервний, 
послідовний процес пошуку, залучення та використання різних видів 
інвестиційних ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності, а з 
іншого, – складна система, що охоплює сукупність джерел інвестиційних 
ресурсів, відповідних форм та інструментів, які дають змогу обґрунтувати, 
обрати спосіб ресурсного забезпечення, оцінити його ефективність, і загалом 
забезпечують комплексний підхід до вирішення питання інвестування. 
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