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Модернізація економіки на основі технологічного 

інноваційного оновлення стимулює інвестиції, викликає 

необхідне піднесення або «хвилю» інвестиційних 

витрат.Основною метою формування інвестиційних ресурсів 

підприємства є задоволення його потреб у придбанні необхідних 

інвестиційних активів та оптимізація їх структури з позиції 

забезпечення ефективності інвестиційної діяльності. Ефективне 

формування інвестиційних ресурсів щодо окремих джерел є 

найважливішою умовою фінансової стійкості підприємства. У 

свою чергу, обсяги та джерела формування інвестиційних 

ресурсів багато в чому визначаються структурою капіталу, що 

склалася на підприємстві в процесі його господарської 

діяльності, а також вартістю залучення капіталу [1, 2]. 

Серед джерел фінансування інноваційних програм 

найчастіше використовуються власні джерела підприємств (якщо 

такі мають місце) та спостерігається стійка тенденція до 

зниження інвестицій за рахунок бюджетних засобів (особливо, з 

державного бюджету). Однак через зниження економічної 

активності в країні реального нагромадження власних ресурсів 

підприємств також не відбувається. За даних обставин 

інноваційним підприємствам слід звернути увагу на позичкові 

джерела залучення коштів. Світова практика використання 

довгострокових позик та кредитів виділяє їх, як основні, серед 

позичкових джерел фінансування інвестицій. 

Класифікувати позичкові кошти для фінансування 

інноваційної діяльності вітчизняних підприємств можна у 7 
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основних позицій [3]: 1) бюджетна фінансова підтримка, що 

здійснюється на державному та регіональному рівнях за рахунок 

Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки 

Крим (до 2014 року), місцевих бюджетів у межах коштів, 

передбачених відповідними бюджетами; 2) фінансові ресурси 

спеціальних позабюджетних фондів, які формуються органами 

місцевого самоврядування та підприємствами; 3) кредитні 

ресурси комерційних банків; 4) іноземні інвестиції; 5) кошти від 

реалізації облігацій підприємства; 6) кошти вітчизняних та 

іноземних інноваційних та інвестиційних фондів і банків; 7) 

кошти «бізнес-ангелів». 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій 

(рисунок), як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та 

організацій, за рахунок яких у 2017 році освоєно 69,9 відсотка 

капіталовкладень. Частка кредитів банків та інших позик у 

загальних обсягах капіталовкладень становила 5,3 відсотка. За 

рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 12,7 відсотка 

капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів 

становила 1,4 відсотка усіх капіталовкладень, частка коштів 

населення на будівництво житла – 7,8 відсотка. Інші джерела 

фінансування становлять 2,9 відсотка [4]. 

Інвестиційні ресурси, необхідні для створення нових 

виробничих потужностей, підвищення технічного і 

організаційного рівня виробничого процесу і стійкості 

підприємства в цілому, можна обрати серед розмаїття позичкових 

коштів. Однак для того, щоб вітчизняні підприємства могли 

матеріалізувати нововведення і підтримати інноваційні процеси, 

держава повинна реалізовувати ефективну інвестиційну політику 

– стимулювати традиційні галузі народного  



МАТЕРІАЛИ П’ЯТОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ» 

 

62 
 

 
Рисунок – Розподіл капітальних інвестицій за джерелами фінансування, % 

 

господарства, великі технологічні підприємства, 

мікроелектроніку, телекомунікаційні підприємства і заохочувати 

їх до роботи за допомогою нової технічної бази. Недосконалість 

законодавчої бази, скорочення фінансування інноваційних 

програм з боку держави має деструктивний вплив на економіку 

країни в цілому. 
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