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СУчАСНІ ТЕНдЕНЦІї ФІНАНСУВАННя ІННОВАЦІЙНОї 
дІяЛьНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІдПРИєМСТВ УКРАїНИ

Метою статті є визначення сучасних тенденцій фінансування інноваційної ді-
яльності промислових підприємств України за допомогою статистичних методів і 
теоретико-методологічного інструментарію. 

Методологія дослідження питань фінансування інноваційної діяльності про-
мислових підприємств передбачає застосування загальнонаукових та особливих 
методів. Зокрема, при опрацювання джерельної бази досліджуваної проблематики 
застосовано метод єдності історичних фактів і логічних висновків. Щодо особливих 
методів, то при проведенні вертикального та горизонтального аналізу показників 
стану і якості фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств та 
зміни кількості таких підприємств використано методи спостереження, аналізу та 
синтезу. методом порівняння здійснено аналіз стану фінансування інноваційного 
розвитку підприємств за кордоном та в Україні. 

Наукова новизна дослідження полягає в окресленні основ них стримувальних 
чинників при здійсненні фінансування інноваційної діяльності промислових під-
приємств України та наданні рекомендацій з урахуванням досвіду інших країн. 

Висновки. стан фінансування інноваційної діяльності підприємств України є 
нестабільним, але й некритичним. Зі знанням позитивного досвіду сусідніх держав 
у фінансуванні інновацій варто визначити можливі варіанти покращення іннова-
ційного потенціалу промислових підприємств в Україні.

Ключові слова: інноваційна діяльність, промислові підприємства, інновації, 
витрати, фінансування.
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Current trends of financing the innovative activity  
of industrial enterprises of Ukraine

The article aims to determine current trends in financing the innovative 
activities of industrial enterprises of Ukraine using statistical methods and 
theoretical and methodological tools. 

The methodology of the research on the financing of innovation activities of 
industrial enterprises includes the use of several general scientific and special 
methods. In particular, when developing the source base of the researched issues, 
the authors used the method of unity of historical facts and logical conclusions. 
Concerning special methods, the authors were guided by observation, analysis and 
synthesis when conducting vertical and horizontal analysis of state and quality 
indicators of financing the innovative activities of industrial enterprises and 
changes in the number of such enterprises. Also, the comparison method was used 
to analyze the state of financing the innovative development of enterprises abroad 
and in Ukraine. 

The scientific novelty of the study is to identify the main deterrents in the 
financing of innovative activities of industrial enterprises of Ukraine and provide 
recommendations, applying the experience of other countries. Over the last decade, 
Ukraine has suffered from several risks, both at the macro level and at the level 
of the real sector of the economy, which affected the level of innovation in the 
country. However, despite more negative than positive trends in innovation, 
industrial enterprises in Ukraine still focus on innovation. The issue of financing 
remains problematic, as it is more a concern of the industrial enterprises themselves. 
Therefore, the state should take care of the development of innovations and promote 
industrial enterprises by increasing funding. 

Conclusions. Thus, the conditions of financing of innovative activity of the 
enterprises of Ukraine are not stable, but they are also not critical. Considering 
the strengths in financing the innovations of the neighbouring countries, it is 
necessary to consider possible options for improving the innovation potential 
of industrial enterprises in Ukraine. However, the risks that may become an 
obstacle are worth considering. One of the most significant is still the risk of 
the country with an unstable macro-situation and many political and social 
problems.

Key words: innovative activity, industrial enterprises, innovations, expenses, 
financing.
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Современные тенденции финансирования инновационной  
деятельности промышленных предприятий Украины

Целью статьи является определение современных тенденций финансирования 
инновационной деятельности промышленных предприятий Украины с помощью 
статистических методов и теоретико-методологического инструментария. 

Методология исследования вопросов финансирования инновационной дея-
тельности промышленных предприятий включает применение ряда 
общеобразовательных научных и особых методов. В частности, при разработке 
источниковой базы исследуемой проблематики применен метод единства исто-
рических фактов и логических выводов. что касается особых методов, то при 
проведении вертикального и горизонтального анализа показателей состояния и 
качества финансирования инновационной деятельности промышленных пред-
приятий и изменения количества таких предприятий использованы методы 
наблюдения, анализа и синтеза. методом сравнения осуществлен анализ финан-
сирования инновационного развития предприятий за рубежом и в Украине. 

Научная новизна исследования заключается в выделении основных сдержи-
вающих факторов при осуществлении финансирования инновационной деятель-
ности промышленных предприятий Украины и предоставлении рекомендаций с 
учетом опыта других стран. 

Выводы. состояние финансирования инновационной деятельности предпри-
ятий Украины является нестабильным, но и некритичным. со знанием положи-
тельного опыта соседних государств в финансировании инноваций следует 
определить возможные варианты улучшения инновационного потенциала 
промышленных предприятий в Украине.

Ключевые слова: инновационная деятельность, промышленные предприя-
тия, инновации, затраты, финансирование.

Актуальність дослідження. одним із важливих показників еко-
номічного розвитку країни є рівень інноваційної діяльності промис-
лових підприємств. Що він вищий, то більш прогресивною і конку-
рентоспроможною є країна. Підприємства, зацікавлені в тому, щоб 
посідати провідні місця на ринку, повинні постійно впроваджувати 
інновації та вдосконалювати свої технологічні процеси виробництва. 

сучасний стан підприємств, які є інноваційно активними, в Укра-
їні характеризується загалом стабільністю. однак важко назвати 
таку стабільність результатом розвитку інноваційної діяльності. 
кількість таких підприємств до 2013 року збільшувалася, проте вже 
за останні роки значно зменшилася. 2018 року кількість інновацій-
но активних підприємств становила лише 777 од., що майже на по-
ловину менше (55,8%), ніж 2012 року, коли їх налічували до 1758 од. 
а їх частка в загальній кількості промислових підприємств хоча й 
перебувала постійно в межах 12–19%, протягом останніх років також 
скоротилася до 16,4% 2018 року [1]. 

Загалом така тенденція не є позитивною, і аж ніяк Україна з нею 
не може конкурувати на світовому рівні з іншими країнами. напри-
клад, частка інноваційно розвинених підприємств за 2016–2018 роки 
в німеччині становить 63,5%, в австрії – 62,6%, у Польщі – 26,1%, 
а у Великій Британії – 38% [2–5]. така статистика розвинених кра-
їн свідчить про те, що досі є чимало перешкод для інноваційного 
розвитку саме вітчизняних підприємств. Проте найважливішим чин-
ником, що прямо впливає на зміну їх частки, є фінансування інно-
ваційної діяльності, тому що саме вона потребує найбільших фінан-
сових капіталовкладень.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. науковці, а саме: 
і. В. колодяжна [6], с. о. левицька [7], і. В. Ховрах [8], м. Г. олі-
євська [9], о. е. сенічкіна [10], н. В. лепетюха [11], с. В. Башка-
това [12] й ін., приділяли значну увагу дослідженню розвитку інно-
ваційної діяльності в Україні, зокрема визначаючи динаміку та 
структурні тенденції її фінансування. Попри це питання щодо роз-
витку інноваційної діяльності завжди є актуальним і потребує по-
дальшого вивчення.

Метою статті є визначення тенденцій і домінант у фінансуванні 
інноваційної діяльності промислових підприємств України на основі 
застосування інструментарію горизонтального та вертикального аналізу.

Виклад основного матеріалу. станом на 2018 рік в Україні налічу-
вали 50504 промислових підприємства, а їх частка в загальній кількос-
ті виробництв становила 14,2%. це на 5,6% більше, ніж 2010 року [1].

інноваційна діяльність підприємств являє собою використання 
результатів наукових досліджень і практичних розробок, що дає 
змогу представляти на ринку нові конкурентоспроможні товари та 
послуги [13]. для промислових підприємств напрям такої діяльнос-
ті є гарантією розвитку як власного виробництва, так й економіки 
загалом. це тому, що, як зазначають н. В. лепетюха й а. с. липсь ка, 
інноваційна діяльність «може забезпечити не тільки додаткові кон-
курентні переваги для підприємств, підвищити їхній потенціал та 
допомогти розв’язати економічні, соціальні чи інші проблеми, а й 
сприяти стрімкому зростанню національної економіки» [11].

як видно з рис. 1, динаміка витрат на інновації в Україні у 2010–
2019 роках є нестабільною. 2011 року загалом на інновації держава 
витратила 14334 млн грн, що на 6288 млн грн, або 78,1%, більше, 
ніж 2010 року. У період з 2011 року до 2014-го помітний спад у 
 фінансуванні інноваційної діяльності – до 7696 млн грн, що на 46,3% 
менше, ніж 2011 року. Причиною такого скорочення стало сповіль-
нення світової економіки загалом і політична нестабільність у країні, 
яка з кожним роком почала все більше загострюватися і була одним 
із найбільших ризиків для майбутнього розвитку України. 

Рис. 1. динаміка витрат на інновації в Україні  
у 2010–2019 роках, млн грн

Джерело: розробка авторів на основі [1].
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найбільшим фінансування інноваційної діяльності протягом до-
сліджуваного періоду було 2016 року – 23230 млн грн, що на 
9416 млн грн (68,2%) більше за попередній рік. 

і хоча 2017 року знову відбулося різке зменшення – до 
9118 млн грн (60,7%), за останні роки показник знову зріс і мав 
позитивну тенденцію. так, 2019 року промислові підприємства ви-
тратили на інновації вже 14221 млн грн, що на 2040,8 млн грн 
(16,8%) більше, ніж 2018 року. 

Щоб зрозуміти таку тенденцію витрат, необхідно також проана-
лізувати джерела фінансування інноваційної діяльності, оскільки, 
аби ця сфера ефективно та швидкими темпами розвивалася, необ-
хідні достатні фінансові вкладення (табл. 1). 

Промислові підприємства можуть фінансувати інноваційну діяль-
ність за власні кошти, кошти державного бюджету, а також залуча-
ти кошти від інвесторів-нерезидентів та інших джерел (рис. 2).

Таблиця 1
Структура джерел фінансування інноваційної діяльності 
промислових підприємств України у 2010–2019 роках

джерела  
фінансування

Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Власні кошти 
підприємств, 
млн грн

4775 7586 7336 6973 6540 13427 22036 7704 10742 12475

у % до загаль-
ного фінансу-
вання інновацій

59,4 52,9 63,9 72,9 85 97,2 94,9 84,5 88,2 87,7

кошти держав-
ного бюджету, 
млн грн

87 149 224 25 344 55 179 227 639 557

у % до загаль-
ного фінансу-
вання іннова-
цій

1,1 1 2 0,3 4,5 0,4 0,8 2,5 5,2 3,9

кошти інвес то-
рів-нерези ден-
тів, млн грн

2411 57 995 1253 139 59 23 108 107 43

у % до загаль-
ного фінансу-
вання іннова-
цій

30,0 0,4 8,7 13,1 1,8 0,4 0,1 1,2 0,9 0,3

кошти інших 
джерел,  
млн грн

772 6542 2926 1311 673 273 991 1078 692 1147

у % до загаль-
ного фінансу-
вання іннова-
цій

9,6 45,6 25,5 13,7 8,7 2 4,3 11,8 5,7 8,1

Загальний об-
сяг фінансуван-
ня інновацій,  
млн грн

8046 14334 11481 9563 7696 13814 23230 9118 12180 14221

Джерело: розробка авторів на основі [1].
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Рис. 2. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності  
промислових підприємств України у 2010–2019 роках (середні дані), %

Джерело: розробка авторів на основі [1].

Протягом усього досліджуваного періоду промислові підприємства 
здебільшого витрачали на інновації грошові кошти з власних рахун-
ків, про що свідчить досить велика їх частка, що на кінець 2019 року 
становила вже 87,7%. 

найменшим таке фінансування було 2010 року, і становило воно 
лише 4775 млн грн, найбільше – 2016-го, що на 361,5% більше, ніж 
2010 року, а на кінець усього досліджуваного періоду – лише 
12475 млн грн, що на 43,4% менше, ніж 2016 року. 

Підприємства при такому фінансуванні виступають основними 
інвесторами інноваційної діяльності, оскільки хто як не вони самі 
зацікавлені у своєму розвитку. Постійно вкладаючи значні грошові 
кошти в розвиток своїх інноваційних технологій, вони мають змогу 
отримувати вищі прибутки, а також успішно конкурувати зі своїми 
інноваціями вже на глобальному ринку.

У своєму дослідженні с. В. Башкатова також переконує, що саме 
власні ресурси мають значно більше переваг, ніж інші джерела. на-
приклад, при такому фінансуванні наявний спрощений механізм 
прийняття рішень керівництвом, що дає змогу швидко та без до-
даткових витрат при сплаті позикового процента залучити кошти на 
необхідні інноваційні проєкти. отже, для підприємства знижується 
ризик втрати фінансової стійкості, адже йому не потрібно повертати 
відсотки за позикові кошти, тому спокійно може й надалі акумулю-
вати та використовувати на своїх рахунках власні кошти протягом 
наступних операційних циклів [12]. 

Залучення підприємством переважно власних ресурсів на іннова-
ційну діяльність має як позитивний, так і негативний аспект. З 
одного боку, це свідчить про фінансову незалежність підприємства 
перед кредиторами, тим самим ризик неплатоспроможності та бан-
крутства в таких випадках, як правило, низький. а з іншого – до 
недоліків інвестування власних ресурсів в інновації можна віднести 
такі: «нестабільність податкового законодавства при обмежених об-
сягах власних коштів у підприємств та складна процедура реєстрації 
інноваційних проєктів» [12]. 
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найменша частка фінансування інноваційної діяльності промис-
лових підприємств України надходить з державного бюджету, і ста-
новить вона в середньому лише 2,2% (рис. 2). обсяг такого фінансу-
вання на кінець 2019 року становив 557 млн грн (на 12,8% менше, 
ніж попереднього року).

кошти іноземних інвесторів за останні роки зменшилися в об-
сязі, причому досить високими темпами. так, 2010 року від інвес-
торів-нерезидентів залучили коштів на суму 2411 млн грн, а вже 
2019 року – лише 43 млн грн. частка залучених коштів інших 
джерел на інвестиційну діяльність на кінець досліджуваного періоду 
становила 8,1%, а їх обсяг – 1147 млн грн (на 65,7% більше, ніж 
попереднього року). 

Варто взяти до уваги, що з 2010 по 2016 рік частка державних 
коштів у загальному обсязі фінансування перебувала в межах 0–1%, 
проте з 2017 року вона значно зросла – до 4% 2019 року (табл. 1). 
і хоча така динаміка за останні роки є кращою, усе ж участь дер-
жави в розвитку інноваційної діяльності є дуже низькою, що є го-
ловною причиною, чому країна досі не може конкурувати з іншими 
державами в цій сфері. 

сьогодні в реаліях економіки підприємства не можуть всі власні 
ресурси постійно залучати в інновації, оскільки першочерговим за-
вданням для них є вкладення цих коштів у свій бізнес для подаль-
шого його функціонування. тому промислові підприємства в Украї-
ні потребують фінансової підтримки саме з боку держави, адже в 
розвинених країнах світу частка бюджетних коштів є основним 
джерелом фінансування інноваційної діяльності. 

У структурі витрат на інновації промислових підприємств Укра-
їни протягом 2010–2019 років найбільшу частку займають витрати 
на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – у 
середньому це 70% в загальному обсязі витрат на інновації (табл. 2). 
найбільший обсяг таких витрат становив 19829 млн грн 2016 року, 
найменший – 5052 млн грн та 5115 млн грн у 2010 та 2014 роках. 
станом на кінець 2019 року промислові підприємстві профінансува-
ли цей напрям на 10185 млн грн, що на 22,8% більше, ніж 2018 року.

Таблиця 2
Структура витрат на інновації промислових підприємств України 

за напрямами інноваційної діяльності у 2010–2019 роках

Напрями  
фінансування

Роки

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

наукові дослі-
дження і розроб-
ки (ндР),  
млн грн

996 1080 1196 1639 1755 2040 2458 2170 3209 2919

у % до загаль-
ного обсягу  
витрат на  
інновації

12,4 7,5 10,4 17,1 22,8 14,8 10,6 23,8 26,3 20,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Придбання ін-
ших зовнішніх 
знань, млн грн

142 325 47 87 47 85 64 22 46 38

у % до загаль-
ного обсягу ви-
трат 
на інновації

1,8 2,3 0,4 0,9 0,6 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3

Придбання ма-
шин, обладнан-
ня та програмно-
го забезпечення, 
млн грн

5052 10489 8052 5546 5115 11141 19829 5899 8291 10185

у % до загаль-
ного обсягу  
витрат на  
інновації

62,8 73,2 70,1 58,0 66,5 80,7 85,4 64,7 68,1 71,6

інші витрати, 
млн грн

1856 2440 2186 2291 779 548 878 1027 634 1079й

у % до загаль-
ного обсягу  
витрат на  
інновації

23,1 17 19 24 10,1 4 3,8 11,3 5,2 7,6

Усього витрат 
на інновації, 
млн грн

8046 14334 11481 9563 7696 13814 23230 9118 12180 14221

Джерело: розробка авторів на основі [1].

обсяг витрат на наукові дослідження і розробки (як внутрішні, 
так і зовнішні ндР) з початку досліджуваного періоду зростав: з 
996 млн грн 2010 року до 2919 млн грн 2019 року. а їх частка в 
структурі збільшилася з 12,4% до 20,5% відповідно. Придбання 
інших зовнішніх знань з 2010 по 2019 роки значно зменшилося в 
обсягах – з 142 млн грн до 38 млн грн. інші витрати на кінець до-
сліджуваного періоду в структурі становили лише 7,6% загального 
обсягу витрат на інновації – 1079 млн грн. 

Висновки. Розвиток інноваційної діяльності в Україні відбуваєть-
ся незначними темпами та помітно відстає в основних показниках 
порівняно із зарубіжними країнами. кількість інноваційно активних 
підприємств за останні роки значно зменшилася – з 1758 од. 
2012 року до 777 од. 2018 року (16,4% від усіх підприємств). така 
тенденція не є позитивною, і з нею Україна аж ніяк не може кон-
курувати на глобальному рівні.  

Протягом усього досліджуваного періоду промислові підприємства 
переважно витрачали на інновації грошові кошти з власних рахунків 
(87,7% 2019 року). отже, можна стверджувати, що власні кошти 
підприємств на сьогодні відіграють важливу роль у фінансуванні 
інноваційної діяльності в Україні. частка фінансування з державно-
го бюджету протягом 2010–2019 років становила лише 2,2% в се-
редньому. саме такий низький рівень фінансування інноваційної 
діяльності державою являє собою далеко не останню причину не-

Закінчення таблиці 2
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можливості вітчизняним виробництвам достатньо успішно конкуру-
вати з іноземними. Промисловість в Україні потребує фінансової 
підтримки саме з боку держави, адже в розвинених країнах світу 
частка бюджетних коштів є основним джерелом фінансування інно-
ваційної діяльності. 
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