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Анотація
Проаналізовано причини низького рівня інноваційної активності малих підприємств в Україні, розглянуто
основні фінансові компоненти механізму забезпечення інноваційної діяльності, запропоновано шляхи
покращення фінансування інноваційної діяльності малих підприємств в Україні
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Abstract
There has been analyzed reasons of low-level innovative activity of small enterprises in Ukraine, reviewed main
financial components of the innovation support mechanism; ways to improve financing of innovation activity of small
enterprises in Ukraine were proposed.
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Вступ
Найважливіше значення при впровадженні механізму забезпечення інноваційної діяльності
відіграє не стільки організаційна та економічна його складові, скільки власне фінансова, яка
характеризується наявністю грошових ресурсів, особливо при реалізації інноваційних проектів, для
яких характерне постійне зростання витрат на впровадження новітніх наукомістких виробничих
процесів, високорентабельних ризикових розробок, сучасного технологічного оновлення
виробництва та загалом витрат, необхідних для забезпечення прогресивних змін як на
мікроекономічному рівні, так й на рівні національного господарства.
Результати дослідження
Однією з головних причин низького рівня інноваційної активності українських малих підприємств
є недостатній рівень фінансового забезпечення інноваційної діяльності загалом та вкрай низький
рівень її державного фінансування. Основним джерелом фінансування інновацій в Україні
залишаються власні кошти підприємств, які займають більше половини всіх витрат, спрямованих на
інноваційну діяльність. Враховуючи, що більшість українських підприємств сьогодні працює
збитково, а ті, що отримують прибуток, не поспішають ним ризикувати, адже інноваціям
притаманний високий рівень ризику, стає зрозумілою причина низької активності інноваційної
діяльності вітчизняних підприємств. Через кризове становище, в якому перебуває нині українська
економіка, тенденція до перерозподілу фінансування у бік зростання іноземних інвестицій та інших
джерел фінансування не простежується. А вкрай низька питома вага коштів держаного бюджету у
фінансуванні інновацій в нашій країні ставить малі підприємства у ситуацію, в якій вони фактично не
мають вибору джерел фінансування інноваційної діяльності.
Український уряд досі не змінив пріоритетів державної підтримки галузей економіки,
продовжуючи спрямовувати основний потік фінансових ресурсів у сировинні галузі та сфери з
низьким рівнем обробки, які природно мають порівняно низький потенціал інноваційної активності й
ефективності. Саме в ці галузі вкладається до 70 % бюджетних коштів, зокрема в паливну
промисловість і чорну металургію — понад 50 %.
Загалом приходиться констатувати, що як державні, так і недержавні фінансові інституції в
Україні дуже слабко орієнтовані на інвестування інновацій, тому вітчизняним підприємцям при
вирішенні питань інноваційного розвитку приходиться розраховувати в основному на власні
фінансові ресурси, що в умовах браку власних коштів та високих відсоткових ставок за позиченими

фінансами становить суттєву перешкоду здійсненню інноваційної діяльності.
При визначенні загальної потреби у фінансових ресурсах для створення інноваційного проекту на
вже існуючому підприємстві потрібно враховувати такі фактори, як наявні технічні потужності,
існуючий людський капітал, отриманий прибуток від інших видів діяльності підприємства, що
зменшує загальну потребу в фінансових ресурсах. Для новоствореного підприємства визначення
загальної потреби у фінансових ресурсах для створення інноваційного start-up відбувається ще на
етапі написання бізнес-плану створення підприємства [1], тобто на початковому етапі фінансового
забезпечення.
При визначенні обсягу внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів для фінансування інноваційної
діяльності також слід враховувати деякі специфічні моменти для новостворених і вже існуючих
підприємств. У першому випадку частка зовнішніх фінансових ресурсів, як правило, є меншою, ніж у
випадку новоствореного підприємства. Якщо мова йде про матеріаломістке виробництво, то
співвідношення власного та залученого капіталів рекомендоване в межах 50 % [2], якщо це сфера
послуг, то частка залученого капіталу є вищою. Так як сучасні малі інноваційні підприємства
орієнтовані, як правило, на сферу ІТ-технологій або фінтех-проекти (FinTeсh) [3], зокрема, на
створення start-up в цих сферах, то частка залученого капіталу може сягати майже 100%, залежно від
конкретного проекту.
Для покращення фінансування інноваційної діяльності малих підприємств в Україні, на думку
автора, потрібно активно залучати таке джерело фінансування, як венчурний капітал, який в
нинішніх умовах набув широкого розвитку у розвинутих країнах і традиційно орієнтується на малі та
середні підприємства. На жаль, в Україні венчурний капітал лише формується, тому необхідно
запозичувати закордонний досвід становлення венчурних підприємств, вивчати особливості
здійснення політики іноземних держав щодо стимулювання надходження капіталу перш за все в
наукоємні малі підприємства, які, на думку науковців, становлять основу для венчурного інвестора
[4].
Венчурні фонди засновуються у першу чергу для фінансування дрібного наукомісткого бізнесу. У
розвинених країнах венчурні фірми користуються підтримкою держави та великих компаній, яким не
завжди вигідно займатись розробкою нових технологій через існування значного ризику зазнати
збитків. Тому великі компанії часто звертаються до венчурного фінансування, застосовуючи його у
якості інструмента розширення власного науково-технічного потенціалу.
Найбільш сприйнятні до технічного прогресу є венчурні фірми, які працюють на етапах росту і
насичення винахідницької активності. Венчурні фірми або «ризикові» фірми, являють собою
невеликі, але дуже гнучкі й ефективні підприємства, які створюються з метою апробації,
доопрацювання і доведення до промислової реалізації саме «ризикових» інновацій. В деяких
випадках венчурні фірми є тимчасовими організаційними структурами, які створюються для
вирішення конкретної проблеми. Ці підприємства характеризуються високою активністю, яка
пояснюється прямою особистою зацікавленістю працівників фірми і партнерів по венчурному бізнесі
в успішній комерційній реалізації розробленої ідеї, технологій, винаходів [5, с. 130].
На жаль, в Україні уряд не приділяє венчурному підприємництву достатньої уваги, не стимулює
венчурних інвесторів вкладати кошти в інноваційні проекти. Діяльність венчурних фондів в Україні
зорієнтована здебільшого на торговельні операції [6].
Ефективним способом державної підтримки малих інноваційних підприємств в Україні могло б
стати, на наш погляд, надання під порівняно низькі відсотки та тривалі терміни повернення коштів
приватним венчурним фірмам, які в свою чергу будуть безпосередньо здійснювати фінансування
перспективних невеликих підприємств. У певних випадках ці кошти можуть надаватися і на
безповоротній основі. Такий підхід був застосований у Фінляндії, де ще у 1994 році був створений
державний фонд «Suomen Teollisuus-Sijoitus OY», та в Німеччині, яка ще у 1995 році розробила схему
під назвою «Beteiligungskapital fur Kleine Teсhnologieunternehmen», в межах якої здійснювалося
фінансування малих фірм, що виробляють інноваційні продукти чи послуги, спільно з компаніями
приватного сектора. Цікавим є також досвід Данії, уряд якої для розробок технологічно-орієнтованих
проектів також надає позички невеликим фірмам. При цьому передбачено, що у разі невдачі борги
будуть прощені. Приблизно така ж схема надання кредитів для технічного розвитку підприємств
існує в Нідерландах. Вона передбачає видачу десятирічних кредитів малим компаніям, які в разі
технічного або комерційного провалу можуть не повертатися державі. А найбільшим акціонером є
уряд Швеції, який надає позики компаніям, що лише започатковують свою діяльність, терміном на 6-

10 років, Ці позики є безвідсотковими впродовж перших двох років, і не передбачають виплати
основного боргу протягом перших чотирьох років [4].
Окрім венчурних підприємств, до фінансових структур інноваційної сфери також відносять
науково-технічні інкубатори, фірми-технопарки, технополіси, інжинірингові фірми тощо, які на
пільгових засадах забезпечують становлення інноваційних малих та середніх підприємств.
Так, інкубатори надають інноваційним фірмам на певний період приміщення та необхідне
обладнання, на пільгових умовах консультують їх з економічних та юридичних питань,
організовують рекламу, здійснюють науково-технічну, екологічну та комерційну експертизу
інноваційних проектів, ведуть пошук інвесторів, дають можливість скористатися своїм дослідним
виробництвом.
Інжинірингові фірми – це сполучна ланка між науковими дослідженнями й розробками та між
нововведеннями і виробництвом. Такі фірми здійснюють:
 технічне прогнозування інноваційної ідеї, нової технології, корисної моделі, винаходу;
 виконують доробку й доводять нововведення до промислової реалізації;
 надають послуги і консультації в процесі впровадження об’єкта розробки;
 проводять пусконалагоджувальні, випробувальні роботи за дорученням промислових
підприємств.
В Україні інжинірингові фірми, так само як і венчурні, не набули такого розмаху, як у
промислово-розвинених країнах. Проте треба сказати, що вітчизняний ринок даних послуг усе ж
розвивається, хоча в основному за допомогою залучення іноземного капіталу. Сьогодні у вітчизняній
економіці функціонує чимало відомих компаній, діяльність яких прямо чи опосередковано пов’язана
з наданням інжинірингових послуг як на території України, так і за її межами [5, с. 130-131].
Важливою економічною складовою механізму фінансового забезпечення інноваційної діяльності є
державні органи влади й управління, які відповідають за стратегічне управління інноваційним
розвитком країни та її регіонів й покликані регулювати інноваційні процеси в країні, формувати
зовнішні умови (інноваційну політику) для господарювання підприємств, забезпечуючи тим самим
стійкий розвиток національної економіки. Для цього уряд використовує універсальні інструменти
регулювання інноваційного розвитку – податки, відрахування, дотації та субсидії.
Висновки
Отже, до фінансової складової механізму забезпечення інноваційної діяльності входять такі
основні елементи, як державне фінансування, банківське та комерційне кредитування, зовнішнє
інвестування, зокрема венчурне, та самофінансування, яке передбачає використання підприємствами
власних коштів. Така структура цього механізму дозволяє мобілізувати всі наявні джерела
фінансових ресурсів і спрямувати їх на створення умов для ефективної інноваційної діяльності та
підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств.
Враховуючи, що фінансування інноваційного розвитку за рахунок коштів державного бюджету
нині в Україні стримується з об’єктивних причин – у зв’язку з бюджетним дефіцитом, малим
підприємствам при фінансуванні інноваційного розвитку потрібно активніше використовувати
фінансові ресурси венчурних фондів, розвитку яких має сприяти український уряд. Також до
цільового інвестування інноваційної діяльності має активніше долучитися банківський сектор.
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