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В сучасних умовах рівень інноваційної діяльності на підпри-
ємствах України залишається досить низьким, що в більшості 
випадків зумовлено недостатнім фінансуванням, необхідним для 
реалізації інноваційних заходів та проектів, що робить вкрай 
необхідним проведення дослідження та аналізу проблем інве-
стиційної діяльності підприємств. Метою дослідження є аналіз 
джерел фінансування інноваційної діяльності (ІД) промислових 
підприємств, які представлені на рисунку 1 [1]. 

З проведеного аналізу статистичних даних видно, що основ-
ним джерелом фінансування інноваційної діяльності є власні 
кошти підприємств, які у 2015 році складали цілих 97,2 % за-
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гальних витрат, які знизились у 2017 році до 84,5 % переважно 
за рахунок росту інших джерел фінансування. 

 

Рисунок 1 – Джерела фінансування ІД промислових підприємств 
 
Для розвитку інноваційних проектів практично відсутнє дер-

жавне фінансування та іноземні інвестиції через складне еконо-
мічне становище та непривабливі умови для іноземних інвести-
цій, що негативно позначається на ІД українських підприємств. 
З рисунку 1 видно, що після 2013 року частка коштів іноземних 
інвесторів почала різко скорочуватись. 

До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 25,6 %, Нідер-
ланди – 16,1 %, Російська Федерація – 11,7 %, Велика Британія – 
5,5 %, Німеччина – 4,6 %, Віргінські Острови – 4,1 %, і Швейца-
рія – 3,9 % (рис. 2) [2]. 

 

Рисунок 2 – Основні країни-інвестори в економіку України 
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Можна зробити висновки, що в більшості випадків низький 
рівень ІД на підприємствах України зумовлений недостатнім 
фінансуванням, необхідним для реалізації інноваційних проек-
тів, що викликано відсутністю власних коштів підприємств, 
нестабільною політичною ситуацією, що спричиняє недовіру з 
боку іноземних інвесторів [3]. 
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