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Формування інноваційної економіки передбачає створення і 

запровадження механізму фінансового забезпечення інноваційної діяльності, 
який би відповідав принципам і меті розширеного відтворення інноваційного 
процесу та стратегічним завданням розвитку економіки України.  

Механізм фінансового забезпечення інноваційної діяльності розглядають 
як дворівневу систему форм, методів, важелів та інструментів, за допомогою 
яких здійснюється формування і використання фінансових ресурсів суб’єктів 
інноваційної діяльності та їх взаємозв’язків із зовнішнім оточенням [1; с.246]. 

Усі елементи механізму фінансового забезпечення інноваційної 
діяльності тісно взаємопов’язані й використання кожного з них має 
підпорядковуватися єдиній меті, визначеній стратегією державного управління 
інноваційною діяльністю. Альтернативне, необґрунтоване або недостатнє 
використання будь-якого з цих елементів на певній стадії чи етапі 
інноваційного процесу призведе до зміни впливу інших елементів та зниження 
ефективності їх застосування. При цьому необхідно враховувати, що на різних 
стадіях і етапах інноваційного процесу інноваційний продукт має різну ступінь 
готовності до комерціалізації. Ми погоджуємося з думкою І.А. Павленко, що 
інструментарій фінансового забезпечення інноваційної діяльності має бути 
індивідуально визначений на кожному етапі залежно від його поточного стану, 
проблем ефективного розвитку та збалансованим для інноваційного процесу у 
цілому [2; с.190].  

Загальновідомо, що якісне оновлення виробництва, впровадження 
новітніх технологій, розвиток ринкової інфраструктури і формування сучасної 
конкурентоспроможної економіки неможливе без відповідних інвестицій, 
розробки і впровадження обґрунтованих інноваційних програм і проектів. На 
теперішній час економіка України потребує значних інвестицій, оскільки 
довгострокове економічне зростання може забезпечуватися лише 
інтенсифікацією виробництв та їх технічним і технологічним оновленням на 
інноваційній основі. Актуальною проблемою сучасного етапу розвитку 
національної економіки вважаємо пошук і обґрунтування форм фінансування, 
джерел і обсягів фінансових ресурсів для здійснення різних етапів 
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інноваційного процесу та визначення гнучких способів їх залучення в складний 
і багатогранний процес продукування та впровадження новацій. Ключовим 
питанням формування і функціонування механізму фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності є рівень фінансового забезпечення та співвідношення 
між використанням державних і приватних фінансових ресурсів. 

Головними напрямами розв'язання проблем фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності в Україні мають бути: 

 підвищення ролі бюджетного фінансування науки та пошук шляхів 
ефективнішого та цільового використання бюджетних коштів; 

 створення сприятливих умов для розвитку державно-приватного 
партнерства та венчурного інвестування; 

 сприяння формуванню необхідного й достатнього обсягу фінансових 
ресурсів інноваційних підприємств з різних джерел; 

 розроблення системи стимулювання залучення до інноваційної діяльності 
коштів суб'єктів господарювання й населення та створення механізму надання 
державних гарантій щодо стабільності інвестицій в інноваційні проекти; 

 стимулювання збільшення обсягу банківського кредитування інноваційної 
діяльності та одночасного зниження процентних ставок за кредитами; 

 збільшення фінансових ресурсів інноваційних підприємств шляхом 
зменшення податкового тиску та запровадження гнучкої амортизаційної 
політики. 
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