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 першочерговий розвиток туристичної інфраструктури в ре-
гіонах, що вимагають низьких капіталовкладень і де розвиток ту-
ризму дозволяє розраховувати на швидку віддачу;

 розробка механізму поділу сфери відповідальності між дер-
жавною, регіональною, місцевою владою і приватним бізнесом [3];

 планування і реалізація маркетингових заходів щодо турис-
тичних напрямків; регулярна рекламно-інформаційна робота в ЗМІ;

 створення додаткових способів захисту прав туристів від
несумлінних дій туроператорів та забезпечення прозорості турис-
тичного бізнесу;

 створення середніх спеціалізованих навчальних закладів для
підготовки фахівців початкового рівня та менеджерів середньої
ланки.

Реалізація вищевказаних заходів сприятиме формуванню кон-
курентоздатного туристського комплексу і забезпечить розвиток
України як світової туристської держави.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У світовій практиці існує кілька моделей фінансування інно-
ваційної діяльності. Ведеться дискусія щодо формування алгоритму
максимально ефективного механізму фінансування [1, 3, 6—8].
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Джерелами фінансування інноваційної діяльності можуть бу-
ти кошти підприємств, фінансово-промислових груп, малого ін-
новаційного бізнесу, інвестиційних та інноваційних фондів, ор-
ганів місцевого управління, приватних осіб.

Організація фінансування повинна бути орієнтована на мно-
жинність джерел фінансування і передбачає швидке та ефективне
впровадження інновацій з метою зростання віддачі від інновацій-
ної діяльності.

У місті Києві зосереджено найбільший в Україні наукових по-
тенціал. Це 368 наукових і проектних установ, у яких працюють
64 тисячі науковців.

Головною проблемою підтримки й розвитку науково-техніч-
ного потенціалу залишається проблема фінансування інновацій-
ної діяльності.

У 2000-х роках виникла тенденція зменшення частки бюджет-
них асигнувань у структурі джерел інноваційного фінансування
при одночасному збільшенні навантаження на власні кошти під-
приємств. Аналогічна тенденція виявилася в фінансуванні інно-
ваційної діяльності у м. Києві у 2008 році. Про це свідчать ре-
зультати аналізу фінансування заходів Програми основних напря-
мів розвитку Головного управління промислової, науково-тех-
нічної та інноваційної політики на 2007—2011 роки. Основними
джерелами фінансування заходів Програми стали:

1) власні кошти підприємств — 65,84 % загальної суми,
2) кредити банків — 22,0 %,
3) інвестиції зацікавлених організацій — 1,84 %,
4) державний та місцевий бюджети — 10,8 %.
Дані свідчить про те, що власні кошти підприємств є основ-

ною частиною фінансування. Державні кошти та кошти місце-
вого бюджету охоплюють лише десяту частину джерел фінан-
сування.

Звертаючись до досвіду фінансування інноваційної діяльно-
сті США — країни з найбільшими здобутками у цій сфері. Ме-
ханізм фінансування інноваційної діяльності й наукових роз-
робок у здійснюється через контракти й гранти, але під
жорстким державним наглядом. Контрактна система й система
грантів є ключовими напрямками в інноваціях у США, які роб-
лять цю систему досить гнучкою, це дозволяє підприємствам
планувати й визначати пріоритети в інноваціях і науково-
технічній діяльності.

У випадку браку власних фінансових ресурсів підприємства
США використовують можливості фінансового ринку, на заса-
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дах платності і повернення. Державна фінансова підтримка ін-
новаційної сфери виявляється у регулюванні фінансового рин-
ку, доступ до якого дозволяє підприємцям розвивати дослід-
ницьку діяльність і нарощувати технологічне виробництво.
Важливим державним фінансовим джерелом є різні кредитні
програми, кошти за якими можуть надаватися під заставу май-
на для розвитку й реконструкції підприємств, підтримки мало-
го підприємництва.

У США склалася добре налагоджена система доступу до інно-
ваційних джерел різних форм фінансування. Венчурне фінансу-
вання як одна з перспективних форм підтримки підприємств на
етапах їхнього становлення продовжує розвиватися [4].

У розвинених країнах фінансування інноваційної діяльності
здійснюється як з державних, так і з приватних джерел. Для бі-
льшості розвинутих країн характерно приблизно рівний розподіл
фінансових ресурсів для проведення наукових робіт між держав-
ним і приватним капіталом. Для активізації інноваційної діяльно-
сті на національному і муніципальному рівні необхідно якомога
швидше адаптувати сучасні механізми фінансування в Українсь-
ку економіку.
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