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Обов’язковою умовою практичної реалізації 

інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств є 

залучення ними необхідних для цього фінансових ресурсів 

(власних або (та) зовнішніх)  у достатньому обсягу. Водночас 

постає питання про наявність джерел таких ресурсів та їх 

достатність для модернізації національної економіки у 

прийнятні строки. 

За останні одинадцять років основним джерелом 

фінансування в Україні залишаються власні кошти, потім 

інші джерела і кошти Державного бюджету, а на останньому 

місці посідають кошти іноземних інвесторів. У 2011 році 

частка власних коштів у загальному обсязі становить  52,9 %, 

а у 2000 році – 79,6 %.  

На сьогодні в Україні не визначені основні засади 

державної політики з питань забезпечення розвитку 

інноваційної системи. Державне регулювання розвитку 

інноваційної системи за такими напрямами, як формування 

інституційного забезпечення інноваційного розвитку 

національної економіки, реалізація пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, 

програмно-цільове фінансування науково-технічної та 

інноваційної діяльності, підтримка підприємницької 

діяльності у сфері інноваційної діяльності та трансферу 

технологій, здійснюється неефективно, дії центральних 

органів виконавчої влади не  координуються,  має місце 

дублювання їх функцій. Знижується рівень технологічного та 

інноваційного потенціалу національної економіки, 

втрачаються перспективи його розширеного відтворення, 



знижується конкурентоспроможність вітчизняних 

товаровиробників.  

Така ситуація робить нагальною розробку такої 

державної політики, яка б забезпечувала розширене 

відтворення об’єктної бази інноваційної діяльності та 

незворотній вплив інновацій на прискорене економічне 

зростання країни. З цією метою Кабінет міністрів України 

своїм розпорядженням від 17 червня 2009 року №680 схвалив 

«Стратегію інноваційного розвитку України на 2010-2020 

роки в умовах глобалізаційних викликів».  

Ефективного розвитку вітчизняної інноваційної 

діяльності можна досягти за таких умов: підвищення 

продуктивності праці та конкурентоспроможності 

вітчизняних товаровиробників шляхом технологічної 

модернізації національної економіки; підвищення рівня 

інноваційної активності суб’єктів господарювання; 

виробництво інноваційної продукції; застосування передових 

технологій, методів організації та управління господарською 

діяльністю для покращення добробуту людини забезпечення 

стабільного економічного зростання.   

            Отже, для модернізації економіки України потрібні 

величезні інвестиції, що, у свою чергу, вимагає використання  

потенціалу усіх розглянутих внутрішніх та іноземних джерел 

фінансових ресурсів: самофінансування; коштів державного 

бюджету; заощаджень населення; кредитів міжнародних 

фінансових установ; інвестиції із світового фінансового 

ринку, а також вивезених з України капіталів.  
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