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ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ 

Козар Д.С., ДВНЗ "НГУ", м .Дніпропетровськ 

Тимошенко Є., ДВНЗ "НГУ", м. Дніпропетровськ 

Вичерпання екстенсивних можливостей зростання зробило необхідним 

залучення інноваційних джерел до розширення виробництва. В той час, як 

українська економіка намагається вийти з кризи, застосовуючи традиційні 

технології, промислово розвинені країни спрямовують свої зусилля на створення 

нової економіки, заснованої на знаннях, інформації та інноваціях. Це означає, що 

інноваційний розвиток є невід'ємною складовою соціально-економічних процесів, 

що відбуваються в країні. 

Україна розвивається як країна з високою часткою сировинних галузей 

промисловості, де переважає сфера з низьким наукоємким матеріальним 

виробництвом. Загальновідомо, що рівень розвитку країни залежить від рівня 

розвитку інноваційної діяльності, тому впровадження інновацій є головним 

чинником успіху.  

Однак, розвиток інноваційної діяльності в Україні гальмують низький рівень 

зв'язку між наукою та виробництвом; недостатність фінансових ресурсів для 

проведення інноваційних досліджень та недосконалість даних статистичного аналізу 

щодо розвитку інновацій. 

Варто відзначити, що сьогодні в світі понад 90 % щорічного приросту 

продукту забезпечується наукомісткими технологіями. Досвід розвинених країн 

свідчить, що прибутковість наукомістких технологій потенційно може 

перевищувати прибутковість нових родовищ нафти, газу, руди, золота. Якщо 

цивілізована торгівля дає 4-6% доходу від обороту, прибуткове виробництво - 10-

30%, то вкладання грошей у створення новітніх технологій множить гроші в десятки 

і сотні разів. Таким чином, сумніву не підлягає те, що наука є й буде реальною 

продуктивною силою суспільства.  

До головних чинників, які гальмують інноваційну діяльність в Україні можна 

віднести: 



1. Відсутність достатніх джерел фінансування; 

2. Відсутність законодавчої бази у сфері інновацій, податкової системи та 

відсутність пільгового режиму для здійснення інноваційної діяльності; 

3. Міграція фахівців високого рівня, науковців до країн з розвинутою 

економікою. 

Крім того виділяють ще такі чинники, як відсутність інформації та 

технологічної бази. 

Інноваційний шлях розвитку України повинен знайти реальну підтримку 

держави шляхом підготовки вчених, створення наукових шкіл, формування 

наукових колективів, здатних видавати наукові результати на рівні світових 

досягнень. Особливо важливим фактором, що впливає на розвиток науки, є 

фінансування наукових досліджень і розробок. Проте, не слід очікувати значного 

зростання фінансування науки із державного бюджету на найближчі роки. 

Очевидно, треба йти шляхом вибіркової підтримки науково-технічної та 

інноваційної діяльності. Також пожвавить інноваційну діяльність впровадження 

таких заходів, як: надання пільг з оподаткування з наступною реінвестицією 

отриманих сум від пільг; податкових кредитів тощо.  

Сьогодні, для здійснення технологічного прориву, Україна має орієнтуватися 

на визначення власної стратегії на майбутнє. Слід пам'ятати, що недостатнє 

фінансування власної науки може призвести до того, що вітчизняні науковці будуть 

обслуговувати економіку зарубіжних країн. 

Тому нова соціально-економічна стратегія України має полягати в тому, щоб 

сприяти піднесенню економіки й забезпечувати стабільність в суспільстві за 

рахунок розвитку інноваційної політики. 
 


