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Останнім часом в нашій країні відбулось багато змін в економічних, 

соціальних та політичних сферах. Зокрема, важливого значення набули 

внутрішнє та зовнішнє інвестування. Та найголовніша роль в цьому питанні 

дісталась українським банкам – як провідним установам, що займаються 

інвестиційною діяльністю. Саме тому важливого значення набуває вивчення 

інвестиційного процесу взагалі та ролі банків в цьому процесі. 

Активізація інноваційної діяльності малих та середніх підприємств в 

умовах ринкової економіки пов’язана з пошуком джерел та форм 

інвестування, які повинні забезпечити баланс між інноваційними витратами 

та фінансовими можливостями. Сьогодні вибір підприємствами форм 

фінансування необмежений - від формування власного капіталу до різних 

форм запозичень, однак не завжди прийнятних. 

Успішність економічної діяльності малих та середніх підприємств в 

інноваційній сфері останнім часом дедалі тісніше стає залежною від ступеня 

залучення кредитних ресурсів банківських установ до системи фінансового 

забезпечення відтворювальних процесів. 

Сьогодні банки є одним з найголовніших учасників інноваційного 

процесу, які забезпечують не тільки його фінансування, а й зв'язок між всіма 

учасниками – державою, інвестиційно-інноваційними фондами, науково-

технічними установами та споживачами. 

Позичкові iнвестицiйнi ресурси в сучасних умовах розвитку економіки 

України в основному використовують для фінансування проектів з низьким 

рівнем ризику та чітко визначеними шляхами успішної реалiзацiї проекту. У 

зв’язку з тим, що iнновацiйнi проекти характеризуються підвищеним 



ризиком, довгостроковiстю та непередбачуваністю резулътатiв, даний вид 

ресурсів в iнновацiйнiй сфері має сьогоднi обмежене застосування.  

Тому метою даної доповіді є висвітлення шляхів участі вітчизняних 

банків у нових формах фінансування інноваційної діяльності підприємств з 

метою підвищення розвитку інноваційної складової малих та середніх 

підприємств України. Для цього, на нашу думку, слід визначити наступні 

заходи: 

 на державному рівні слід стимулювати створення спеціалізованих 

інноваційних банків. Цьому може сприяти: використання диференціації 

ставки податку на прибуток банків при кредитуванні високотехнологічних 

проектів, залежно від напрямів використання останніми ресурсів, з наданням 

привілеїв, і заохочення банків купувати акції інноваційних підприємств 

шляхом звільнення від оподаткування тієї частини прибутку банків, що 

інвестується в акції зазначених підприємств. Можливо також встановлення 

для банків, які здійснюють кредитування інноваційних проектів, зниженої 

норми обов’язкового резервування. 

 слід запровадити механізм державного страхування кредитів, 

виданих малим та середнім підприємствам, які розробляють і впроваджують 

інноваційну високотехнологічну продукцію й діяльність яких пов’язана зі 

значним інвестиційним ризиком. 

 на рівні вітчизняних банків необхідно більше уваги приділяти 

освоєнню та впровадженню нових кредитних технологій інноваційних 

проектів, розвитку венчурних відділів в їх структурі або окремих фондів за 

участю банків, розробці нових банківських продуктів для малих та середніх 

інноваційних підприємств. 

Таким чином, виходячи з результатів проведеного дослідження, можна 

стверджувати, що на сьогоднiшнiй день для ефективної реалiзацiї 

iнновацiйних процесів необхідно вiдповiдне фінансово-кредитне 

забезпечення всіх етапів iнновацiйної дiяльностi, під яким слід розуміти 

сукупність економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, 



залучення i ефективного використання фінансово-кредитних ресурсів та 

органiзацiйно-управлiнських принципів, методів i форм їх впливу на 

життєздатність економічних iнновацiй. 
 


