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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ 

Вступ 
На сучасному етапі розвитку національних економік існує проблема 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу на підприємства, що 
набуває особливого значення для національної економіки України, яка 
вимагає пожвавлення, у першу чергу, інноваційної діяльності. В цих умовах 
важливого значення набуває економічне обґрунтування інноваційних проектів 
як важливого фактору залучення в країну іноземних інвестицій, розвитку 
підприємницької діяльності. 

Інноваційні проекти відображають сучасні умови господарювання в 
напрямі розширення внутрішнього ринку збуту, диверсифікації виробничої 
діяльності, ресурсозбереження і зменшення витрат, покращення екологічної 
ситуації, підвищення якості продукції.  

Впровадження інноваційних проектів в Україні обмежено відсутністю 
державного фінансування та високих відсоткових ставок по кредитах у 
вітчизняних фінансових установах, тому актуальним на сьогодні є пошук 
альтернативних джерел фінансування інноваційних проектів. 

    Дослідженням проблем розробки та впровадження інноваційних проектів 
в Україні займалися відомі науковці: Дж. Гамота., І.Ю. Єгоров, В.Л. 
Осецький В.Л., Савчук В.С, Антонюк Л.Л. та інші.  
Постановка задачі 

Дослідження даної проблеми зумовлює постановку таких цілей: 
- дослідити існуючі проблеми стосовно розробки та впровадження 

інноваційних підприємницьких проектів; 
- запропонувати можливі шляхи подолання існуючих проблем. 

Методологія 
        Для досягнення цілей та вирішення основних задач застосовані 
різноманітні методи дослідження. До основних загальнонаукових методів 
дослідження, які використані автором, відносяться логічний та формально-
логічний методи, метод порівняння та синтезу, системного  та економічного 
аналізу, статистичні, математичні та інші методи. 
Результати досліджень 

Дослідження економістів свідчить, що більше 70% приросту валового 



національного продукту економічно розвинутих країн забезпечується за 
рахунок вкладень в інновації [3]. 

В індустріально розвинутих країнах з ефективною ринковою економікою 
(США, Японія, Великобританія й ін.) норма доходу в інноваційній сфері 
досягла 300-1200% [5]. Разом із тим, в Україні обсяги інноваційної діяльності 
значно поступаються середньосвітовим показникам. [2] (таблиця 1.). 

 
Таблиця 1. Динаміка інноваційної діяльності в Україні 

рік 

Всього, у 
фактичних 

цінах 

У тому числі Питома 
вага обсягу 
виконаних 
НТР у ВВП 

фундаментальні 
дослідження 

прикладні 
дослідження 

розробки науково-
технічні 
послуги 

  млн.грн. % 
1996 1111,7 140,6 321,6 606,9 42,6 1,38 
1997 1263,4 188,5 309,2 693,7 72,0 1,36 
1998 1269,0 205,5 297,5 682,8 83,2 1,22 
1999 1578,2 220,5 330,4 918,6 108,7 1,20 
2000 1978,4 266,6 436,7 1106,3 168,8 1,14 
2001 2275,0 353,3 304,9 1317,2 299,6 1,13 
2002 2496,8 424,9 343,6 1386,6 341,7 1,11 
2003 3319,8 491,2 429,8 1900,2 498,6 1,24 
2004 4112,4 629,7 573,7 2214,0 695,0 1,19 
2005 4818,6 902,1 708,9 2406,9 800,7 1,13 
2006 5354,6 1141,0 841,5 2741,6 630,5 1,00 

   
 Крім того, кількість підприємств, що впроваджують інновації  в Україні 

становить лише близько 10% від загальної кількості промислових підприємств 
[2]. 

Аналіз обсягів фінансування інноваційної діяльності в Україні (таблиця 
2.) дозволяє говорити про наступну тенденцію: на фоні деякого росту обсягів 
фінансування інноваційної діяльності, абсолютні значення цих обсягів 
залишаються на досить низькому рівні. 

Інноваційні проекти відносяться до категорії проектів з найбільш 
високим ризиком  фінансування. У той же час метою проектів підприємств 
реального сектора економіки, як правило, є здійснення капітальних вкладень у 
технічне переозброєння виробництва, створення нових конкурентноздатних 
продуктів і технологій. Реалізація таких проектів – складний і тривалий 
процес, що займає найчастіше кілька років. В умовах перманентної недостачі 
коштів на підприємствах реального сектора економіки, нерозвиненості 
фондового ринку, особливої актуальності набуває розвиток банківського 
кредитування інноваційних проектів [1]. 

Таким чином, область кредитування проектів, пов'язану зі створенням 
інноваційних продуктів і технологій, чи удосконалюванням уже наявних, 



цілком логічно й обґрунтовано можна віднести до інвестиційного 
кредитування [4]. 

 
Таблиця 2. Фінансування інноваційної  діяльності в промисловості [2] 

 рік 
Загальна 

сума витрат 
У тому числі за рахунок коштів 

власних державного 
бюджету 

іноземних 
інвесторів 

інші джерела 

  млн.грн. 
2000 1757,1  1399,3 7,7 133,1 217,0  
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1  
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4  
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4  
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3  
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2  
2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0 

  
  Аналіз структури кредитних вкладень банків в економіку України 

показав, що при загальному зростанні обсягів кредитування, обсяги кредитів в 
інвестиційну діяльність виросли тільки в 2,8 рази, а їхня питома вага в 
кредитному портфелі за останні три роки залишається майже незмінною . 

Три основних фактори таких низьких обсягів інвестиційного 
кредитування в Україні: 

1) високий рівень ризику довгострокового кредитування; 
2) небажання потенційних позичальників кредитуватися дорогими 

ресурсами (високі процентні ставки по кредитах (таблиця 3.)); 
3) відсутність у банків коштів, притягнутих на тривалий термін. 

 
Таблиця 3. Зміна процентних ставок банків України по кредитах 

Відсотки  по 
кредиту 

                                                Рік  

 
1999  

 
2000  

 
2001  

 
2002  

 
2003  

 
2004  

 
2005  

 
2006 

 
2007  

у національній 
валюті 

 
53,4 

 
40,3 31,9 24,8 20,2 17,9 16,4 15,4 14,9 

у іноземній 
валюті 

 
20,9 

 
17,0 13,1 11,9 11,6 12,3 11,6 11,3 11,1 

 
Вирішенням проблеми залучення коштів для фінансування впровадження 

інноваційних проектів є запропоновані схеми зовнішнього фінансування. 
   Схема прямого зовнішнього фінансування включає чотири основних 

учасників (рис.1.):  
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позичальник 

1) організація, що бажає отримати кредит на впровадження 
інноваційного проекту;  

2) фінансуючий банк;  
3) страхова компанія;  
4) генеральний підрядник. 

     Фінансування проводиться банком, який знаходиться за кордоном, 
шляхом цільового кредитування з низькою процентною ставкою. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис.1. Загальна схема міжнародного кредитування інноваційного проекту 

 
Процедура фінансування складна та включає декілька етапів (рис.1.): 
1) підготовка документів для отримання цільового кредиту  (збір та 

групування фінансових документів об’єкта отримання кредиту, розробка 
бізнес-плану, презентація пакету документації в банку); 

2) процедура укладання проміжних договорів: договір генерального 
підряду, який є необхідним, так як генеральний підрядник є гарантом перед 
банком і через його розрахункові рахунки проходять усі фінансові потоки, 
виконуються роботи по імпорту обладнання та супутні роботи (ремонт, 
будівництво) та кредитний договір; 

3) фінансування і виконання цільових робіт. 
Висновки   

На основі проведених досліджень визначено, що основною проблемою 
впровадження інноваційних проектів є недостатнє фінансування. Вирішенням 



проблеми залучення коштів для фінансування впровадження інноваційних 
проектів є зовнішнє (міжнародне) кредитування. Міжнародне кредитування 
інноваційних проектів за вищенаведеною схемою  дає можливість зменшити 
проектні капіталовкладення та загальне фінансове навантаження на українське 
підприємство-позичальник. 
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