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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ 

ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В сучасних умовах більшість промислових підприємств 

знаходиться у кризовому фінансовому стані і нездатна 

конкурувати на міжнародному ринку товарів. Однією з причин 

такої ситуації є низький рівень інноваційної діяльності, 

спричинений економічною кризою, політичною нестабільністю, 

бойовими діями на Сході країни. Саме активне впровадження 

інновацій є основною рушійною силою, яка здатна суттєво 

покращити фінансовий стан вітчизняних підприємств. 

На сьогодні досить актуальним є питання використання 

сучасних форм фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності. 
Сучасна модель розвитку економічних систем передбачає 

досягнення прикладного результату за допомогою множинних 
нелінійних взаємодій різних компаній, університетів, науково-
дослідних установ і громадських організацій.  Разом з тим, 
вітчизняні науково-промислові регіональні комплекси в 
переважній більшості є розрізненими організаціями, які не 
об’єднані між собою коопераційними і більше того 
інтеграційними зв’язками. Одиничні спільні проекти науково-
дослідних організацій і промислових підприємств не можна 
назвати економічною стратегією розвитку науково-промислових 
комплексів [1].  

Існує значна кількість причин низького рівня інноваційної 

діяльності, серед яких однією з основних є не лише відсутність 

інноваційних ідей, проте й неналежний рівень фінансового 

забезпечення. Усі фінансові ресурси, які підприємство може 

використовувати для інноваційної діяльності, можна поділити 

на власні, залучені та позичені. Для більшості вітчизняних 

підприємств саме залучені фінансові ресурси є найбільш 

цікавими й бажаними, зважаючи на брак власних коштів та 



високі відсоткові ставки за позиченими фінансовими ресурсами. 

Важливим є наявність і трудових ресурсів в необхідній кількості 

та належної кваліфікації [2].  

Основними сучасними формами підвищення якості 

фінансового забезпечення інноваційної діяльності вітчизняних 

підприємств є формування кластерів та активний розвиток 

венчурних підприємств. 

Важливою відмінною рисою кластера є його інноваційна 

орієнтованість, оскільки саме вона формує критичну масу знань 

і генерує інноваційний потік, який забезпечує конкурентні 

переваги. Нововведення завжди з’являються на стику різних 

галузей знань, а «розбіжність у знаннях стимулює інновації» [3]. 

Кластер включає в себе компанії, які кооперуються, проте й 

конкурують одна з одною. 

Венчурний капітал створює можливості пожвавлення 

інноваційної діяльності. З цією метою необхідним є 

налагодження тісних зв’язків в сфері наукового співробітництва 

між підприємствами та вищими навчальними закладами, 

залучення венчурних інвесторів. Пожвавлення зростання обсягів 

венчурного капіталу може бути ініційоване і зі сторони держави, 

в першу чергу шляхом більш надійного гарантування та 

створення сприятливих умов для венчурних інвесторів. 
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