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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Особливого значення для активізації інноваційної діяльності
має проблема державного сприяння фінансовому забезпеченні
підприємств інноваційної сфери. Пріоритетним завданням іннова-
ційної політики має стати реструктуризація системи стратегічних
пріоритетів інноваційного розвитку зі скороченням їхньої кількос-
ті та збереженням тих, в яких Україна має суттєвий науковий здо-
буток і перспективи. Оскільки фундаментальні проекти є колоса-
льним стимулом для прориву країни у всіх технологічних
напрямах, необхідно випереджувальними темпами збільшувати
грантове фінансування фундаментальних наукових досліджень, які
забезпечать інтелектуальний стрибок країни. Необхідно розробити
та запровадити комплексну систему фінансової підтримки іннова-
ційної діяльності, зокрема щодо механізмів здешевлення кредитів і
заохочення банків до кредитування інноваційних проектів. Вті-
лення запропонованих заходів сприятиме функціонуванню науко-
вих і науково-дослідних установ і підприємств, які займаються
впровадженням новітніх технологій і техніки; стимулюватиме збі-
льшення іноземних інвестицій у наукові установи, технологічні
парки та інші науково-орієнтовані галузі. Одночасно політика
стимулювання наукової та інноваційної діяльності забезпечить



183

динамічний розвиток всієї економіки та буде фундаментальною
основою для покращення рівня життя населення.

Однією зі складових забезпечення динаміки зростання економіки
України є впровадження інноваційної моделі розвитку. Саме такий
шлях дає можливість Україні зберегти і найефективніще використо-
вувати існуючий науково-технічний потенціал для здійснення стру-
ктурних технологічних змін і зайняти вагоме місце у світовому
співтоваристві. Одна з основних проблем, що гальмує розвиток
економіки України на інноваційній основі, — дефіцит фінансових
ресурсів. Забезпечити фінансування інноваційних змін сьогодні не-
можливо лише через бюджетну систему та банківський сектор. Не-
обхідні активні дії, спрямовані на розвиток небанківських фінансо-
вих установ — страхових компаній, пенсійних фондів,
інвестиційних компаній, здатних мобілізувати значний незадіяний
внутрішній інвестиційний потенціал. Тому основою політики дер-
жави має бути необхідність у теоретичному обґрунтуванні та фор-
муванні цілісного уявлення відносно фінансування інноваційного
розвитку.
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Важливим фактором розвитку економіки є впровадження ін-
новацій у всіх її галузях. Цей процес неможливий без залучення
суб’єктами економіки зовнішнього фінансування. В Україні роль
основного фінансового посередника виконують банки. Отже, фо-
рмування ресурсної бази банків є важливим фактором розвитку
економіки України. Враховуючи роль заощаджень населення у
формуванні ресурсної бази банків, а також значний нереалізова-
ний потенціал зростання обсягів вкладів населення, важливе зна-
чення має дослідження факторів, які впливають на схильність на-
селення до формування заощаджень у вигляді середньо- та
довгострокових депозитів.


