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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Важливою умовою ефективного економічного становища країни є залучення
коштів на фінансування інноваційної діяльності. Світовий досвід свідчить про пряму
залежність між питомою вагою фінансування інноваційної діяльності та часткою
валового національного доходу, що йде на науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи, що сприяє економічному зростанні країни. Ряд вчених
визначили межі, при яких наука виконує різноманітні функції. Так Гуржій А. М.,
Каракай Ю. В., Петренко З. О., Вавіліна Н. І., Куранда Т. К. вважають, що при витратах
на наукові дослідження, що складають «менше 0,4 %, наука може виконувати деяку
соціокультурну функцію, у разі його збільшення вона набуває спроможність давати
певні наукові результати, які можуть бути поміченими світовою науковою спільнотою,
тобто виконувати деяку пізнавальну функцію. І лише при витратах на науку, що
перевищують 0,9 % ВВП можна розраховувати на помітний вплив вітчизняної науки на
розвиток економіки (економічна функція)» [1, с. 15]. Проведений аналіз фінансування
інноваційної діяльності в Україні свідчить про те, що наука в нашій країні виконує
тільки пізнавальну функцію, що є не допустимим, адже наука – це основний рушій
науково-технічного прогресу.

В цілому, в Україні фінансування інноваційної діяльності здійснюється як за
рахунок внутрішніх (частина прибутку та кошти резервного фонду на підприємстві),
так і зовнішніх джерел (позикові кошти та державна підтримка). За результатами
проведеного аналізу визначено, що позикові кошти включають: кошти вітчизняних та
іноземних інвесторів, банківські кредити, кредити на пільгових умовах та венчурне
фінансування. Державна підтримка інноваційної діяльності здійснюється за допомогою
коштів державного та місцевих бюджетів.

Встановлено, що підприємства при впровадженні інновацій в основному
намагаються розраховувати на власні джерела фінансування (63,9 % у загальній
структурі фінансування у 2012 р.). За результатами аналізу стану внутрішніх джерел
фінансування інноваційної діяльності українських підприємств можна зробити
висновок, що, незважаючи на наявність в них резервів, внутрішніх джерел недостатньо
для масштабної технічної та технологічної модернізації підприємств, навіть за умов їх
майбутнього зростання.

За результатами аналізу зовнішніх джерел фінансування інноваційної діяльності
виявлено зменшення рівня залучення до інновацій іноземних та вітчизняних інвесторів
(19,06 % у 2009 р. до 0,09 % у 2012 р.). Однак, із загального обсягу зарубіжних
інвестицій тільки 1-2 % справді були спрямовані на інновації.

Проведений аналіз свідчить, що частка вкладання власних коштів підприємства є
значною, а вливання коштів інвесторів та держави досить низьким. Висока частка
власних джерел фінансування не означає, що цих коштів достатньо для створення
нових видів продукції та технології. Цей капітал використовують в основному для
придбання машин, обладнання та технології, які не обов’язково є інноваційними.
Держава, в свою чергу фінансує тільки ті проекти, які відносять до пріоритетних
напрямів розвитку науки та техніки. В цілому, в Україні наявний дефіцит фінансових
ресурсів, необхідних для підтримки наукових розробок.
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