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Із метою формалізації сучасних технологій 
і форм ресурсного забезпечення у статті 
досліджено закордонний досвід ресурсної під-
тримки інноваційної діяльності. Дослідження 
форм вітчизняного державного стимулю-
вання інноваційної діяльності авіапідпри-
ємств та тенденцій їх розвитку показало, 
що основним джерелом інвестування зали-
шаються власні фінансові ресурси. Описано 
основні форми та джерела фінансування 
інноваційної діяльності авіапідприємств. 
Залежно від сфери впровадження об’єктами 
інноваційного впливу є техніко-технологічні, 
матеріально-технічні засоби, цифрові тех-
нології, кадрові та фінансові ресурси, органі-
заційна структура та система маркетингу, 
що визначають спрямованість інноваційних 
стратегій та їх ресурсне забезпечення. 
Ресурсне забезпечення інноваційної діяль-
ності підприємства є детермінантою фор-
мування інвестиційного механізму реалізації 
інноваційної політики. Адаптивні технології 
ресурсного забезпечення мінімізують вит-
рати за рахунок оптимізації джерел фінан-
сування інноваційних проєктів. У статті 
запропоновано схему вибору джерел фінан-
сування інновацій з урахуванням специфіки 
авіапідприємств. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, 
ресурсне забезпечення, технологія, авіапід-
приємство, фінансово-інвестиційні ресурси.

С целью формализации современных техно-
логий и форм ресурсного обеспечения в ста-

тье исследован зарубежный опыт ресурсной 
поддержки инновационной деятельности. 
Исследование форм отечественного госу-
дарственного стимулирования инновацион-
ной деятельности авиапредприятий и тен-
денций их развития показало, что основным 
источником инвестирования остаются 
собственные финансовые ресурсы. Опи-
саны основные формы и источники финан-
сирования инновационной деятельности 
авиапредприятий. В зависимости от сферы 
применения объектами инновационного воз-
действия являются технико-технологиче-
ские, материально-технические средства, 
цифровые технологии, кадровые и финан-
совые ресурсы, организационная структура 
и система маркетинга, определяющие 
направленность инновационных страте-
гий и их ресурсное обеспечение. Ресурсное 
обеспечение инновационной деятельности 
предприятия является детерминантом 
формирования инвестиционного меха-
низма реализации инновационной политики. 
Адаптивные технологии ресурсного обе-
спечения минимизируют расходы за счет 
оптимизации источников финансирования 
инновационных проектов. В статье пред-
ложена схема выбора источников финан-
сирования инноваций с учетом специфики 
авиапредприятий.
Ключевые слова: инновационная деятель-
ность, ресурсное обеспечение, технология, 
авиапредприятие, финансово-инвестицион-
ные ресурсы.

In the context of the globalization of the economy and the digitalization of socio-economic relations, the innovative activity of the enterprise is a decisive factor in 
enhancing the competitiveness and profitability of the enterprise. Resource support for innovation requires high resource costs. The article examines the foreign 
experience of financing innovative activities. The forms of state support for the innovation activity of aviation enterprises in Ukraine are considered. All aircraft 
manufacturing enterprises are state property, the main source of investment in innovative development is its own financial resources. Such trends in the future 
will lead to a decrease in the implementation of innovative projects. The reason for these trends is the lack of modernization of state management systems. 
Airlines cannot finance strategies for adapting and creating sustainable competitive advantages through accumulated profits or depreciation. The most funda-
mental points in ensuring the innovation activity of an airline are the structure and organization of the resource system. The authors described the main forms 
and sources of financing the innovation activities of airlines: self-financing, debt external financing (loans, loans) and direct or real investments. Depending on 
the scope of application, the objects of innovative impact are: technical and technological, material and technical means, digital technologies, human and finan-
cial resources, organizational structure and marketing system. The objects under consideration determine the conditions and orientation of the development 
of innovative strategies and their resource support. Resource support for the innovation activity of an airline is a determinant of the formation of an investment 
mechanism to achieve the goals set by the innovation policy. The availability of resources, their organic and technical structure determines the possibilities of 
innovative modernization of the airline. Adaptive technologies of resource provision minimize costs by optimizing sources of financing for innovative projects. 
The effectiveness of innovative projects largely depends on the cost of attracting assets and the quality of their structure, compliance with the goals of develop-
ing innovative potential. The authors proposed a scheme for selecting sources of financing for innovation, taking into account the specifics of airlines. The effi-
ciency of adaptation of the resource base to the demands of the innovation policy of the airline determines the dynamism and activity of innovative development.
Key words: innovative activity, resource provision, technology, aviation enterprise, financial and investment resources.

Постановка проблеми. Активність підприєм-
ства у сфері розроблення, комерціалізації чи засто-
сування інновацій є однією з основних детермінант 
формування конкурентоспроможності та ефектив-
ності його стратегічного розвитку. Інновації оціню-
ються за технологічними параметрами і зумовлюють 
позицію підприємства на ринку. Але реалізація інно-
ваційних проектів вимагає значних витрат ресурсів, 
насамперед фінансово-інвестиційних.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем ресурсного забезпе-

чення інновацій та інноваційної діяльності під-
приємств присвячено багато праць зарубіжних 
та вітчизняних учених, зокрема О.І. Амоши, 
О.В. Ареф’євої, С.М. Ілляшенка, Г.Ю. Кучерук, 
М.Є. Рогози, К.Ю. Вергала, Р.А. Фатхутдінова, 
Й. Шумпетера та ін. [1–8]. Проте деякі питання 
наукового обґрунтування інноваційної діяльності 
авіапідприємств та формування їхнього іннова-
ційного потенціалу залишаються невирішеними. 
Це зумовлює вибір даної теми та засвідчує її  
актуальність.
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Постановка завдання. Метою дослідження є 
формалізація адаптивних технологій управління 
ресурсним забезпеченням інноваційної діяльності 
авіапідприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Більшість розвинених країн світу в умовах глобаль-
ного конкурентного ринку, з одного боку, стимулює 
інноваційну активність національного бізнес-серед-
овища, використовуючи пряму державну підтримку 
інноваційної діяльності, а з іншого – провокує запити 
на конкурентоспроможну інноваційну продукцію.

Так, у США формами стимулювання іннова-
ційної діяльності є: пільгове оподаткування нау-
ково-дослідних проєктів, субсидіювання та цільові 
асигнування з бюджету, пільгові умови для амор-
тизації. У США, Японії, Франції та Великобританії 
крім зазначених форм мотивації існують державні 
інноваційно орієнтовані організації, що є конкурен-
тоспроможними учасниками ринку інноваційного 
капіталу. Канадські, японські, французькі уряди 
через спеціальні фонди проводять відбір, заохо-
чення та фінансування науково-дослідницької 
діяльності [4; 6; 10].

Аналізуючи зарубіжний досвід, можна зробити 
висновок, що за різноманіттям форм і прийомів 
стимулювання інноваційної діяльності з боку дер-
жавних органів у всіх промислово розвинених 
країнах прослідковується дещо загальне, що дає 
змогу виділити систему стимулювання інновацій 
як специфічний елемент системи державного регу-
лювання. Тобто основним завданням державної 
економічної політики є заходи, спрямовані на ство-
рення умов для органічного поєднання науково-
технологічного і підприємницького середовища.

В Україні основними видами фінансової під-
тримки інноваційної діяльності, згідно із Законом 
України «Про інноваційну діяльність», є [9]:

– створення умов для пільгового кредитування 
інноваційних проєктів, що є пріоритетними у дер-
жавній політиці, за рахунок коштів державного 
і місцевих бюджетів;

– за умови самофінансування виконавцем 
інноваційних проєктів чи інших суб’єктів іннова-
ційної діяльності часткове (до 50%) безвідсоткове 
кредитування інноваційних проєктів за рахунок 
коштів державного бюджету України та коштів міс-
цевих бюджетів;

– компенсація відсотків (повна чи часткова), 
що сплачуються суб’єктами інноваційної діяль-
ності комерційним фінансово-кредитним устано-
вам за кредитами на інноваційні проєкти;

– надання державних гарантій комерційним 
фінансовим установам, що здійснюють кредиту-
вання пріоритетних інноваційних проектів.

Для вдосконалення системи ресурсного забез-
печення інноваційної діяльності в Україні необхідно:

– стимулювати приватних інвесторів за механіз-
мом приватно-державного партнерства, доповнивши 

законодавчу базу нормативами регулювання іннова-
ційно-інвестиційного співробітництва між організаці-
ями і підприємствами всіх форм власності;

– доопрацювати і затвердити «Стратегію інно-
ваційного розвитку України», що забезпечить 
формування системи державних пріоритетів, 
розроблення науково-технологічної, наукової та 
інноваційної політики з урахуванням структурного 
розвитку національної економіки та формалізації 
форм і механізмів ресурсного забезпечення;

– сформувати нормативно-законодавчу базу 
стосовно розвитку венчурних фондів та інвести-
ційних компаній. Їхня мета – розширення джерел 
інвестування інноваційного розвитку за рахунок 
фінансових ресурсів венчурних інвесторів;

– забезпечити активну участь органів місце-
вого самоврядування й регіонального розвитку, 
промислових, транспортно-логістичних підпри-
ємств, наукових організацій та інших зацікавлених 
структур у розробленні й реалізації проєктів та 
програм в інноваційній сфері;

– створити інформаційну базу та онлайн-
ресурси щодо технологічних потреб підприємств 
та наявний потенціал інноваційної сфери для їх 
задоволення.

Основними витратними чинниками в ресурс-
ному забезпеченні інноваційної діяльності авіа-
підприємства є структура й організація системи 
ресурсів. Під час оновлення авіапідприємства 
з використанням інноваційних технологій управ-
ління також витрачаються фінансові ресурси, 
а тому потрібне економічне обґрунтування ефек-
тивності впровадження технологій. За всього різно-
маніття джерел і методів фінансування в кінцевому 
підсумку інвестиційні механізми можна звести до 
трьох основних форм: самофінансування, боргове 
зовнішнє фінансування (кредити, позики) і прямі, 
або реальні, інвестиції. Ефективність інноваційної 
діяльності багато в чому залежить від організації 
інвестиційного проєктування й правильного вирі-
шення питань, що виникають. Залежно від сфери 
впровадження об’єктами інноваційного впливу є 
техніко-технологічні, матеріально-технічні засоби, 
цифрові технології, кадрові та фінансові ресурси, 
організаційна структура та система маркетингу.

Описані чинники визначають умови та спря-
мованість розроблення інноваційних стратегій. 
Наприклад, на авіаційних заводах близько 95% 
інноваційній мають техніко-технологічний характер 
і пов’язані з проєктуванням нових видів авіаційної 
техніки та комплектуючих, оновленням виробни-
чих засобів та впровадженням енергоефективних 
технологій. Незважаючи на те що всі авіаційно-
виробничі підприємства є державною власністю, 
основним джерелом інвестування в інноваційний 
розвиток залишаються власні фінансові ресурси. 
Такі тенденції в довгостроковій перспективі при-
зведуть до зниження обсягів упровадження 
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Таблиця 1
Шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності на авіапідприємствах України

Сфера 
управління Напрями підвищення ефективності Очікувані результати

Виробнича 
система 

Нарощування обсягів виробництва  
інноваційних продуктів Зростання кількості виконаних робіт

Диверсифікація продуктів Розширення переліку інноваційних продуктів, 
перерозподіл собівартості між продуктами

Розроблення технологій автоматизації процесів 
виконання науково-дослідних робіт Зниження собівартості та термінів виконання

Розширення дозвільної бази для проведення 
сертифікації та контролю в авіаційній галузі Розширення переліку інноваційних продуктів

Система 
управління 
персоналом

Нарощування інтелектуального потенціалу 
працівників (навчання та самонавчання, 
тематичні тренінги та гранди на проєкти)

Розширення переліку інноваційних продуктів, 
вихід на міжнародні ринки

Матеріальне заохочення  
наукових розробок працівників Зростання обсягів та ціни інноваційних продуктів

Створення методичної та технічної бази для 
інтелектуальної роботи працівників

Збільшення обсягів робіт та скорочення термінів 
виконання

Інформа-
ційне забез-

печення

Оновлення технічного, програмного та 
комп’ютерного забезпечення 

Збільшення якості та обсягів робіт та скорочення 
термінів виконання

Інформаційний та правовий захист 
нематеріальних активів

Зниження втрат від несанкціонованого 
розповсюдження авторських продуктів та 

використання без ліцензії
Активізація Інтернет-продажів, використання 

соціальних мереж, міжнародних пошукових систем
Нарощування обсягів контрактів, підвищення 
конкурентоздатності інноваційних продуктів

Система 
управління 

та орга-
нізаційна 
структура 

Впровадження інноваційних методів управління 
(бенчмаркинг, консалтинг, інжиніринг, інсорсинг, 

аутсорсинг, контролінг тощо)

Зниження собівартості, підвищення 
конкурентоздатності на міжнародному ринку

Оптимізація організаційної структури Зниження собівартості та втрат
Розширення міжнародної діяльності та 

сертифікації відповідно до стандартів ІКАО
Підвищення конкурентоздатності на 

міжнародному ринку та якості продукції

Фінансова 
система

Активізація контролінгу та впровадження 
системи бюджетування, внутрішній аудит

Зниження собівартості, перерозподіл фінансово-
інвестиційних ресурсів

Оновлення нематеріальних активів за рахунок 
амортизаційного фонду

Підвищення конкурентоздатності на 
міжнародному ринку та якості продукції

Здійснення інвестиційної діяльності в напрямах 
розвитку інноваційної діяльності

Підвищення конкурентоздатності інноваційних 
продуктів

Забезпечення фінансової та інвестиційної 
привабливості підприємства

Залучення зовнішніх фінансових ресурсів та 
розширення ринків збуту інноваційної продукції

Розроблення інвестиційних механізмів 
фінансування наукових розробок

Розроблення нових продуктів та оптимізація 
витрат на них

Джерело: описано авторами

інноваційних проєктів, оскільки не відбуваються 
зміни в системах управління, авіапідприємства не 
можуть фінансувати стратегії адаптації та ство-
рення стійких конкурентних переваг за рахунок 
накопиченого прибутку чи амортизації.

З урахуванням проведеного аналізу фінан-
сово-економічного стану та результатів інновацій-
ної діяльності авіаційно-промислових і науково-
дослідних авіапідприємств пропонуємо напрями 
управління інноваційною діяльністю (табл. 1). 
Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності 
авіапідприємства є тією вихідною базою, на основі 
якої здійснюється формування інвестиційного 
механізму для реалізації цілей, поставлених інно-
ваційною політикою. Саме наявність ресурсів, їх 
органічна й технічна побудова визначають можли-
вості ведення успішного інноваційного управління 
оновленням авіапідприємства.

Форми фінансування інвестиційно-інноваційного 
забезпечення інноваційного розвитку зводяться до 
внутрішніх фінансових резервів та зовнішніх джерел, 
що не пов’язані з основним видом діяльності. Ефек-
тивність інноваційних проєктів, як правило, багато 
в чому залежить від вартості залучення активів та 
якості їхньої структури, відповідності цілям розвитку 
інноваційного потенціалу. У табл. 2 наведено уза-
гальнену схему джерел фінансування інноваційного 
управління оновленням авіапідприємства.

Під час оновлення авіапідприємства з викорис-
танням інноваційних технологій управління також 
витрачаються фінансові ресурси, а тому потрібне 
економічне обґрунтування ефективності впровад-
ження адаптивних технологій. Ефективність адап-
тації ресурсної бази до запитів інноваційної полі-
тики авіапідприємства визначає динамічність та 
активність інноваційного розвитку.
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Висновки з проведеного дослідження. Ефек-
тивність інноваційних проєктів залежить від вар-
тості залучення активів та якості їхньої структури, 
відповідності цілям інноваційної політики. Аналіз 
вітчизняного та закордонного досвіду стимулю-
вання інноваційної активності показав обмеженість 
форм і відсутність у практичній діяльності еконо-
мічних можливостей для залучення державних 
ресурсів в інноваційні процеси модернізації авіа-
підприємств. Інноваційні проєкти, як правило, реа-
лізуються за рахунок накопичених власних інвести-
ційних активів. Запропоновані форми, джерела та 
заходи з адаптації наявної ресурсної бази до потреб 
інноваційної політики розширюють інструментарій 
мінімізації витрат, оптимізації вартості фінансу-
вання інноваційної діяльності підприємства.
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Таблиця 2
Форми та джерела фінансування розвитку інноваційної діяльності авіапідприємства

На макрорівні На рівні підприємств

Н
ац

іо
на

ль
ни

й 
ін

ов
ац

ій
ни

й 
по

те
нц

іа
л Кошти, що надходять, у результаті приватизації, акціону-

вання, паювання, внески засновників (акціонерний капітал)
Статутний (акціонерний, пайовий) капітал

В
ну

тр
іш

ні
 

дж
ер

ел
а

Додатковий та резервний капітал 
Власні фінансові ресурси суб’єктів господарювання (нероз-

поділений прибуток, амортизація, додатковий капітал, 
мобілізація внутрішніх ресурсів)

Нерозподілений прибуток, амортизація

Позичкові фінансові кошт (банківські  
та бюджетні кредити, облігаційні позики) Цільові державні кредити

Зо
вн

іш
ні

 д
ж

ер
ел

а

Кошти громадян і громадських організацій
Безоплатні та доброчинні внески юридичних осіб і громадян Позики банків та інших кредитних структур

За
ко

рд
он

ни
й 

іін
но

ва
ці

йн
ий

 
по

те
нц

іа
л

Прямі іноземні інвестиції Податковий інвестиційний кредит 
і реструктуризована заборгованість

Непрямі іноземні інвестиції Емісія облігацій та інших цінних паперів
Технічна допомога (гранти) Інвестиційні кошти

Кредити іноземних банків і позики  
міжнародних фінансових інституцій
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Кредитування, прямі інвестиції на підпри-
ємство, оновлення виробничих активів, 

активізація резервів
Форми фінансування
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