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ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

На вирішення проблем стимулювання розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств сьогодні в Україні розроблено низку 

нормативно-правових актів, які регламентують відносини в сфері інвестицій в інновації. Вітчизняне законодавство визначає наступні форми 

інвестування інноваційної діяльності: державне (комунальне) інвестування, комерційне інвестування, соціальне  інвестування, іноземне  

інвестування, загальне інвестування. Для отримання фінансової підтримки суб'єкти інноваційної діяльності, інноваційні проекти яких 

занесені до Державного реєстру інноваційних проектів, подають до Державної інноваційної фінансово -кредитної установи (її регіональних 

відділень) інноваційні проекти та всі необхідні документи, перелік яких визначається нею. Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний 

проект якого пройшов конкурсний відбір, залежно від встановленого конкурсною процедурою рейтингу може отримати від інноваційної 

фінансово-кредитної установи один чи кілька видів фінансової підтримки. Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів може 

надаватися у формі послідовних траншів за результатами контролю ходу виконання проектів . 

Аналіз структури державного фінансування інноваційної діяльності за видами економічної діяльності суб’єктів інновацій у 2018 році 

дозволяє визначити пріоритетною галузь хімічної та нафтохімічної промисловості. Інвестування власних коштів суб’єктів інноваційної 

діяльності реалізується шляхом капітальних інвестицій та фінансових інвестицій. Структурний аналіз джерел фінансування інноваційної 

діяльності в Україні дозоляє виокремити переважну частку власних коштів підприємств у загальних обсягах фінансування їх інноваційної 

діяльності. Але в умовах недостатнього рівня державної підтримки інноваційної діяльності підприємств та нестабільності їх фінансових 

результатів, як основного джерела власних коштів для інвестування, істотно підвищується роль фінансово-кредитного забезпечення 

інвестицій суб’єктами фінансового ринку.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

На решение проблем стимулирования развития инновационной деятельности отечественных предприятий сегодня в Украине разработан ряд 

нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения в сфере инвестиций в инновации. Отечественное законодательство определяет 

следующие формы инвестирования инновационной деятельности: государственное (коммунальное) инвестирования, коммерческое 

инвестирование, социальное инвестирование, иностранное инвестирование, общее инвестирования. Для получения финансовой поддержки 

субъекты инновационной деятельности, инновационные проекты которых занесены в Государственный реестр инновационных проектов, 

представляют в Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (ее региональных отделений) инновационные 

проекты и все необходимые документы, перечень которых определяется ею. Субъект инновационной деятельности, инновационный проект 

которого прошел конкурсный отбор, в зависимости от установленного конкурсной процедурой рейтинга может получить от инновационного 

финансово-кредитного учреждения один или несколько видов финансовой поддержки. Финансовая поддержка реализации инновационных 

проектов может предоставляться в форме последовательных траншей по результатам контроля хода выполнения проектов.  

Анализ структуры государственного финансирования инновационной деятельности  по видам экономической деятельности субъектов 

инноваций в 2018 году позволяет определить приоритетной отрасль химической и нефтехимической промышленности. Инвестирование 

собственных средств субъектов инновационной деятельности реализуется путем капитальных инвестиций и финансовых инвестиций. 

Структурный анализ источников финансирования инновационной деятельности в Украине дозоляе выделить преобладающую долю 

собственных средств предприятий в общем объеме финансирования их инновационной деятельности. Но в условиях недостаточного уровня 

государственной поддержки инновационной деятельности предприятий и нестабильности их финансовых результатов, как основного 

источника собственных средств для инвестирования, существенно повышается роль финансово-кредитного обеспечения инвестиций 

субъектами рынка. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиции, финансирование, собственные средства, кредитные заимствования, 

промышленные предприятия 

 

O.O. BESKROZVYNYKH, P.G.PERERVA 

RESEARCH OF FORMS AND METHODS OF INVESTMENT SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITIES 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

To solve the problems of stimulating the development of innovative activity of domestic enterprises, a number of regulatory acts have been developed 

in Ukraine today that regulate relations in the sphere of investment in innovation. National legislation defines the following forms of investment of 

innovative activity: state (municipal) investment, commercial investment, social investment, foreign investment, general investment. In order to receive 

financial support, the subjects of innovation activity whose innovation projects are listed in the State Register of Innovation Projects shall submit to the 

State Innovation Financial-Credit Institution (its regional branches) innovative projects and all necessary documents, the list of which is determined by 

it. The subject of innovative activity, the innovative project of which has been competitively selected, may receive one or more types of financial support 

from the innovative financial-credit institution, depending on the competitive procedure established by the competitive procedure. Financial support for 

the implementation of innovative projects can be provided in the form of successive tranches as a result of monitoring the progress of project 

implementation. 

The analysis of the structure of state financing of innovation activity by types of economic activity of subjects of innovation in 2018 allows to determine 

the priority branch of chemical and petrochemical industry. Investing of own funds of subjects of innovative activity is realized through capital 

investments and financial investments. Structural analysis of sources of financing of innovative activity in Ukraine allows to distinguish the 

overwhelming share of own funds of the enterprises in the total volumes of financing of their innovative activity. But in the conditions of insufficient 

level of state support of innovative activity of enterprises and instability of their financial results, as the main source of own funds for investing, the role 

of financial and credit providing of investments by the subjects of the financial market significantly increases.  

Keywords: innovation, investment, financing, own funds, credit borrowing, industrial enterprises 
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Вступ. В даний час більшість промислових 

підприємств України знаходяться у вкрай важкому 

економічному становищі. Потрібне термінове 

оновлення основних фондів, впровадження нових 

технологій, залучення фінансових ресурсів. Розвиток 

інноваційної діяльності промислових підприємств є 

запорукою їх подальшого ефективного 

функціонування. У свою чергу інновації, особливо 

техніко-технологічні, в яких найбільшою мірою 

потребують промислові підприємства, тягнуть за 

собою пошук джерел фінансування, тому що будь-яка 
інноваційна діяльність пов'язана з необхідністю 

залучення значних фінансових ресурсів. Хоча в 

Україні і існують різні цільові програми з підтримки 

інноваційного сектора економіки, на практиці, 

інновації здійснюються в основному за рахунок 

власних коштів підприємств. Якщо підприємство не 

здатне на даний момент ефективно функціонувати, 

йому подвійно складно знайти достатні кошти для 

здійснення таких необхідних інновацій. У цій ситуації 

податкове стимулювання може стати тим методом 

розвитку інноваційної діяльності, який допоміг би 
підприємствам отримати додаткові джерела 

фінансування, і не був би обтяжливим для держави, 

зокрема питання про поповнення бюджетів різного 

рівня. 

Стан проблеми. На вирішення проблем 

стимулювання розвитку інноваційної діяльності 

вітчизняних підприємств сьогодні в Україні 

розроблено низку нормативно-правових актів, які 

регламентують відносини в сфері інвестицій в 

інновації. Основою нормативно-правого регулювання 

в даній сфері є закони. Але незважаючи на існування 

великої кількості нормативно-правової документації, 
спрямованої на впорядкування інноваційно-

інвестиційних відносин, до сьогодні залишаються 

невизначними ряд аспектів інвестицій в інновації, що 

ускладнюють їх практичну реалізацію, стримують 

прогресивний розвиток національної економіки та 

потребують першочергового впорядкування в процесі 

нормотворчої діяльності уповноважених органів 

державної влади в даній сфері. Значним кроком в 

даному напрямі було запровадження Програми 

розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в 

Україні, основною метою якої є перехід на інноваційну 
модель розвитку економіки, модернізація 

виробництва, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому 

ринку, запобігання впливу міжнародної фінансової 

кризи на розвиток економіки. Також, з метою 

поліпшення інвестиційного клімату внесено зміни у 

податкове законодавство, які передбачають з 1 січня 

2018 р. звільнити від оподаткування ввізним митом 

при ввезенні на митну територію України 

устаткування та комплектувальні вироби до нього 

(крім підакцизних товарів), що не виробляються та не 

мають аналогів в Україні, не були використані і 
ввозяться на митну територію України суб’єктами 

господарювання, які реалізують інвестиційні проекти 

у пріоритетних галузях економіки; для суб’єктів 

господарювання, що реалізують інвестиційні проекти 

у пріоритетних галузях економіки, установлено ставку 

податку на прибуток з 1 січня 2013 р. на рівні 0%, а із 

1 січня 2018 р. по 31 грудня 2022 р. – 8%. Але, 

незважаючи на вагомий внесок наведених нормативно-

правових положень у розбудову національної 

інноваційної системи, до сьогодні існує низка проблем, 

які перешкоджають формуванню стійкого 

інноваційного розвитку України.   

Аналіз останніх досліджень, у яких 

започатковано вирішення проблеми. 
Дослідженнями проблем інвестиційної підтримки 

інноваційної діяльності підприємств займались як 
зарубіжні, так і вітчизняні науковці, зокрема, такі, як 

В.Александрова, І.Алєксєєв, О.Амоша, М.Верес 

Шомоші,  О.Волков, М.Гаман, В.Геєць, М.Глізнуца,  

М.Денисенко, С.Ілляшенко, С.Ільєнкова, А.Касич, 

С.Князь, Т.Кобєлєва, О.Косенко, А.Косенко, 

Д.Коціскі, Н.Краснокутська, О.Кузьмін, О.Лапко, 

М.Маслак, Н.Чухрай, Й.Шумпетер, Ю.Яковець, 

О.Ястремська та інші. Однак, незважаючи на значну 

кількість публікацій та їхнє наукове і практичне 

значення, окремі питання стосовно інвестиційної 

підтримки інноваційної діяльності підприємств 
потребують подальшого дослідження, зокрема, методи 

аналізу чинників, які впливають на обсяги 

інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності 

підприємств, система узагальнюючих показників 

оцінювання такого забезпечення, механізми 

моніторингу та регулювання процесу інвестування 

інноваційної діяльності підприємств, методичні засади 

раціоналізації обсягів інвестиційних ресурсів для 

фінансування інноваційної діяльності підприємств 

тощо.  

Цілі статті. Метою даної статті є розгляд теоретико-

методичних положень та обґрунтування практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення інвестиційно-

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в 

умовах сучасної ринкової економіки. 

Результати дослідження. Вітчизняне 

законодавство визначає наступні форми інвестування 

інноваційної діяльності: державне (комунальне) 

інвестування, комерційне інвестування, соціальне  

інвестування, іноземне  інвестування, загальне 

інвестування. Державне (комунальне) інвестування 

здійснюється органами державної влади або органами 

місцевого самоврядування за рахунок бюджетного 
засобу та інших засобів, шляхом державних 

інвестицій, які представляють собою «інвестиції, 

спрямовані на створення або відновлення основних 

фондів, джерелом яких є кошти Державного бюджету 

України, інших місцевих бюджетів, власні та 

позичкові кошти державних підприємств, установ та 

організацій». З огляду на високу капіталомісткість 

інноваційної діяльності в умовах нестабільності 

макросередовища істотно підвищуються ризики 

недоотримання очікуваних прибутків та неповернення 

інвестованих коштів, що є стримуючим фактором 

розвитку інновацій. За цих обставин підвищується 
роль держави щодо забезпечення правової, 

організаційної та фінансової підтримки інноваційної 

складової діяльності вітчизняних підприємств. 

Держава як інвестор надає фінансову підтримку 

суб’єктам інноваційної діяльності. Згідно Закону 
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України «Про інноваційну діяльність» державну 

підтримку одержують суб'єкти господарювання всіх 

форм власності, що реалізують в Україні інноваційні 

проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають 

статус інноваційних (підприємства (об'єднання 

підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше 

ніж 70% обсягу їх продукції (у грошовому вимірі) за 

звітний податковий період є інноваційні продукти і 

(або) інноваційна продукція; інноваційне 

підприємство може функціонувати у вигляді 

інноваційного центру, бізнес-інкубатора, технополісу, 
технопарку тощо). 

Державна підтримка реалізації інвестиційного 

проекту надається за умови його державної реєстрації 

як інноваційного за ініціативою та за кошти суб'єкта 

інноваційної діяльності в Державному агентстві з 

питань науки, інновацій та інформатизації України 

шляхом внесення проекту до Державного реєстру 

інноваційних проектів та отримання свідоцтва, яке 

чинне протягом семи років від дати його видачі. 

Також, державна реєстрація інноваційного проекту не 

передбачає будь-яких зобов'язань щодо бюджетного 
кредитування його виконання чи іншої державної 

фінансової підтримки. Державне фінансування 

проектів здійснюється на конкурсній основі після 

надання пакету необхідних документів для участі у 

конкурсі з урахуванням критеріїв, та визначенням 

форми надання державної підтримки (рішення щодо 

надання державної підтримки може ухвалюватись 

протягом 3 років).  

Згідно Програми розвитку інвестиційної та 

інноваційної діяльності в Україні критеріями 

конкурсного відбору інвестиційних та інноваційних 

проектів для надання державної підтримки є:  
- забезпечення розвитку базових галузей економіки;  

- підвищення технологічного рівня виробництва;  

- економічна ефективність таких проектів;  

- впровадження енергоефективних та 

ресурсозберігаючих технологій;  

- співфінансування таких проектів за рахунок 

недержавних джерел фінансування у розмірі не менш 

як 40%;  

- виробництво в Україні товарів, що імпортуються;  

- зменшення викидів парникових газів та 

забруднення навколишнього природного середовища;  
- створення нових робочих місць;  

- наявність позитивних висновків державної 

експертизи інвестиційних та інноваційних проектів. 

Крім того, надання кредитів або передача майна в 

лізинг здійснюється за умов наявності забезпечення їх 

повернення у вигляді заставного майна, укладання 

договорів страхування, отримання банківських 

гарантій тощо. Після надання державної фінансової 

підтримки здійснюється контроль за їх цільовим 

використанням та оприлюднюються звіти щодо стану 

виконання інноваційних проектів, які отримали 

державне фінансування у ЗМІ.  
Також Програмою розвитку інвестиційної та 

інноваційної діяльності в Україні визначено наступні 

форми надання державної підтримки реалізації 

інвестиційних та інноваційних проектів:  

- державних гарантій для забезпечення повного або 

часткового виконання боргових зобов'язань за 

запозиченнями суб'єктів господарювання державного 

сектору економіки; 

- прямого бюджетного фінансування та 

співфінансування; 

- відшкодування відсоткових ставок за кредитами, 

отриманими суб'єктами господарювання у 

комерційних банках; 

- часткової компенсації вартості виробництва 

продукції; 

- кредитів за рахунок державного бюджету; 
- субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам; 

- кредитів (позик) і грантів міжнародних фінансових 

організацій, залучених державою або під державні 

гарантії; 

- податкових, митних та валютних преференцій. 

Джерелами державної фінансової підтримки 

інноваційної діяльності є кошти Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів, власні кошти 

спеціалізованих державних і комунальних 

інноваційних фінансово-кредитних установ.  
Для здійснення фінансової підтримки інноваційної 

діяльності суб'єктів господарювання різних форм 

власності Кабінет Міністрів України за поданням 

Державного агентства з інвестицій та управління 

національними проектами України, створює 

спеціалізовані державні небанківські інноваційні 

фінансово-кредитні установи, які підпорядковуються 

Державному агентству з інвестицій та управління 

національними проектами України. До компетенції 

Державної небанківські інноваційні фінансово-

кредитні установи належить здійснення фінансової 

підтримки інноваційної діяльності суб'єктів 
господарювання різних форм власності, а також 

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для 

розвитку реального сектору економіки, підвищення 

вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що 

виробляється на підприємствах галузей національної 

економіки, захисту та підтримки національного 

товаровиробника. Кошти Державної інноваційної 

фінансово-кредитної установи формуються за рахунок 

коштів Державного бюджету України, визначених 

законом про Державний бюджет України на 

відповідний рік, залучених згідно з чинним 
законодавством вітчизняних та іноземних інвестицій 

юридичних та фізичних осіб, добровільних внесків 

юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної 

фінансово-господарської діяльності та інших джерел, 

не заборонених законодавством України. 

Для отримання фінансової підтримки суб'єкти 

інноваційної діяльності, інноваційні проекти яких 

занесені до Державного реєстру інноваційних 

проектів, подають до Державної інноваційної 

фінансово-кредитної установи (її регіональних 

відділень) інноваційні проекти та всі необхідні 

документи, перелік яких визначається нею. Суб'єкт 
інноваційної діяльності, інноваційний проект якого 

пройшов конкурсний відбір, залежно від 

встановленого конкурсною процедурою рейтингу 

може отримати від інноваційної фінансово-кредитної 

установи один чи кілька видів фінансової підтримки. 
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Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів 

може надаватися у формі послідовних траншів за 

результатами контролю ходу виконання проектів.  

Також, відповідно до Закону України «Про 

стимулювання інвестиційної діяльності у 

пріоритетних галузях економіки з метою створення 

нових робочих місць» державна підтримка надається 

суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують 

інвестиційні проекти у пріоритетних галузях 

економіки. Відповідно до Програми розвитку 

інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, 
базовими галузями економіки, в яких реалізуються 

інвестиційні та інноваційні проекти, є паливно-

енергетичний, агропромисловий, житлово-

комунальний і машинобудівний комплекси та 

транспортна інфраструктура.  

Критеріями віднесення проекту до інноваційного 

проекту у пріоритетній галузі економіки на 

новоствореному чи діючому підприємстві, на якому 

буде проведено реконструкцію або модернізацію (за 

обов’язкової умови виділення окремого структурного 

підрозділу, в якому буде реалізовуватися 
інвестиційний проект) є:  

а) загальна кошторисна вартість проекту перевищує 

суму, еквівалентну: 3 мільйонам євро – для суб’єктів 

великого підприємництва; 1 мільйону євро – для 

суб’єктів середнього підприємництва; 500 тисячам 

євро – для суб’єктів малого підприємництва; 

б) кількість створених нових робочих місць для 

працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих 

процесах, перевищує: 150 – для суб’єктів великого 

підприємництва; 50 – для суб’єктів середнього 

підприємництва; 25 – для суб’єктів малого 

підприємництва; 
в) середня заробітна плата працівників не менш як у 

2,5 рази перевищує розмір мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року. 

Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях 

економіки, що передбачають використання державної 

підтримки, підлягають державній реєстрації у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України, яку  

здійснює Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України шляхом внесення відповідних 

відомостей до Державного реєстру інвестиційних 
проектів у пріоритетних галузях економіки, який 

розміщується на офіційному веб-сайті міністерства. 

Внесення відомостей до реєстру здійснюється шляхом 

заповнення реєстраційної картки інвестиційного 

проекту за затвердженою Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України формою.  

Обсяги коштів, що спрямовуються на державну 

підтримку інвестиційних проектів у пріоритетних 

галузях економіки, щороку визначаються законом про 

Державний бюджет України, а також відповідними 

місцевими бюджетами. 

Іще однією формою державного стимулювання 
розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності є 

організаційно-економічне супроводження реалізації 

інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна», 

який представляє собою: спрощену систему взаємодії 

інвесторів з органами державної та місцевої влади за 

посередництва єдиного органу державної виконавчої 

влади; механізм особистого супроводження, надання 

якісних послуг та створення комфортних умов для 

стратегічних інвесторів, які планують інвестувати в 

економіку України найпростіший та найкоротший 

шлях від бізнес-плану до працюючого бізнесу. 

Практична реалізація даного принципу передбачає 

покладання на уповноважений орган функцій 

взаємодії із суб'єктами надання адміністративних та 

господарських послуг, що, в свою чергу, значно 

спрощує порядок отримання послуг суб'єктом 
інвестиційної діяльності, необхідних для подальшої 

реалізації інвестиційного проекту. 

Аналіз структури державного фінансування 

інноваційної діяльності за видами економічної 

діяльності суб’єктів інновацій у 2018 році дозволяє 

визначити пріоритетною галузь хімічної та 

нафтохімічної промисловості, на яку припадає 45,2% 

загальних інвестицій за рахунок коштів державного 

бюджету.  

Наступною формою інвестування інноваційної 

діяльності є комерційне інвестування, тобто вкладення 
коштів, майна та інших об’єктів інвестицій в 

довгострокові інноваційні проекти на комерційній 

основі, яке здійснюється суб’єктами інноваційної 

діяльності за рахунок власних або позикових засобів із 

метою розвитку бази підприємництва та отримання 

прибутку. Джерелами комерційного інвестування 

інноваційної діяльності є власні чи запозичені кошти 

суб'єктів інноваційної діяльності, а також інші 

джерела, не заборонені законодавством України. 

Реалізація комерційних інвестицій в інновації 

передбачає пряму або опосередковану (за участю 

фінансових посередників) взаємодію суб’єктів 
інноваційної діяльності та інвесторів – юридичних та 

фізичних осіб, які мають тимчасово вільні кошти та 

прагнуть отримати прибуток від їх розміщення.    

Інвестування власних коштів суб’єктів інноваційної 

діяльності реалізується шляхом капітальних 

інвестицій (вкладення коштів у виробничу базу 

підприємства) та фінансових інвестицій (інвестування 

в цінні папери). Структурний аналіз джерел 

фінансування інноваційної діяльності в Україні 

дозоляє виокремити переважну частку власних коштів 

підприємств у загальних обсягах фінансування їх 
інноваційної діяльності, яка становила 59,3% у 2010 р., 

52,9% у 2011 р. та 94,9% у 2018 р. Але в умовах 

недостатнього рівня державної підтримки 

інноваційної діяльності підприємств та нестабільності 

їх фінансових результатів, як основного джерела 

власних коштів для інвестування, істотно 

підвищується роль фінансово-кредитного 

забезпечення інвестицій суб’єктами фінансового 

ринку. 

Висновки. Проведене дослідження організаційно-

економічних механізмів  інвестування інновацій в 

Україні дозволяє визначити наступні їх особливості:  
1. Щодо державного інвестування інновацій: 

отримання державної фінансової підтримки реалізації 

інноваційно-інвестиційних проектів передбачає 

обов’язкову їх державну реєстрацію, яка є складною, 

тривалою та витратною процедурою (передбачає 
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оплату вартості проведення експертиз та інших 

реєстраційних послуг); отримання фінансової 

підтримки держави надається на умовах забезпечення, 

тобто передбачає наявність заставного майна, 

банківських гарантій та полісів майнового 

страхування, що ускладнює процедуру її отримання та 

створює додаткові витрати суб’єктів інноваційної 

діяльності; державна фінансова підтримка 

здебільшого надається проектам, які відповідають 

пріоритетним напрямам розвитку економіки або її 

базовим галузям, що виключає розвиток інноваційних 
продуктів та галузей економіки, які не належать 

базових, що ігнорує інноваційний розвиток інших 

галузей та секторів економіки; нестабільність 

нормативно-правової бази інноваційно-інвестиційної 

діяльності обумовлює загрозу непередбачуваної зміни 

законодавства, що регламентує спеціальні правові 

режими господарської, інноваційної, інвестиційної та 

економічної діяльності інноваційних підприємств, що 

підвищує ризики зниження ефективності реалізації 

інноваційно-інвестиційних проектів та стримує 

інвестиційну активність; нерозвиненість інноваційної 
інфраструктури не дозволяє забезпечити ефективність 

реалізації інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств, що, в свою чергу, негативним чином 

впливає на розвиток інноваційних процесів в Україні 

та спричиняє техніко-технологічну  відсталість нашої 

держави.  

2. Щодо комерційного кредитування: низька 

капіталізація вітчизняних підприємств та дефіцит 

інвестиційного капіталу на фінансовому ринку 

України обумовлює високу вартість кредитних 

ресурсів як джерела фінансування інвестицій в 

інновації; нестабільність грошово-кредитної політики 
Національного банку України обумовлюють загрозу 

адміністративного обмеження обсягів банківського 

кредитування, що ускладнює довгострокові кредитно-

інвестиційні відносини банків та суб’єктів 

інноваційної діяльності; нездатність більшості 

вітчизняних операторів ринку банківських послуг  у 

повному обсязі задовольнити фінансові потреби 

інноваційного розвитку національної економіки 

внаслідок низької ресурсної забезпеченості. 

3. Щодо іноземного інвестування: значна залежність 

бізнесу від стану політичної системи держави, 
надмірно високе податкове навантаження, висока 

тінізація економіки, недосконалість механізмів 

державного регулювання економіки є основним 

факторами, які погіршують інвестиційний клімат в 

Україні та понижують рейтинг інвестиційної 

привабливості нашої держави на світовій 

інвестиційній арені.  

4. Щодо соціального інвестування інновацій: 

основними факторами, які стримують активність 

запровадження даної форми інвестування інноваціє є 

обмеженість джерел інвестування та неготовність 

інвесторів сприймати соціальний ефект в обмін на 
грошові кошти як результат інвестування.  

Наведені чинники стримують розвиток інноваційної 

діяльності вітчизняних підприємств, гальмують 

процес модернізації національної економіки та 

інноваційний розвиток країни в цілому.  
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