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про обов’язковість установлення слідчим причин й умов учинення конкрет-
ного злочину, складання відповідних процесуальних документів. Вважаємо, 
що це посилить роль слідчої профілактики усіх злочинів, включаючи кримі-
нальні правопорушення, передбачені ст. 199 КК України. 

Технічні заходи спеціально-кримінологічного запобігання фальшивомо-
нетництву стосуються передусім удосконалення якості захисту гривні від пі-
дробки. Ураховуючи, що найчастіше підробляються банкноти номіналом 50 
грн і 200 грн, НБУ пропонує, по-перше, розробити новий зразок цих банкнот, 
а, по-друге, урахувати низку технічних новацій, що застосовані при виготов-
ленні банкнот гривні нового зразка номіналом 100 і 500 грн: оптично-змінні 
ефекти, «віконна» (частково уведена у товщу паперу) захисна стрічка з яск-
раво вираженим кінематичним ефектом, елемент SPARK – зображення, на 
окремих ділянках якого спостерігаються поступові переходи від одного ко-
льору до іншого. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 

Загально відомо, що основною метою розвитку економіки будь якої дер-
жави є зростання ефективності її функціонування. В сучасних умовах існу-
вання важливим джерелом підвищення як економічної так і соціальної ефек-
тивності функціонування економіки є науково-технічний прогрес. Основною 
формою реалізації, використання досягнень науково-технічного прогресу, що 
безпосередньо сприяє економічному і соціальному розвитку суспільства, є 
інноваційна діяльність.  

Історичний огляд природи інноваційного процесу показує, що розвиток 
ішов від простих лінійних моделей до більш складних діалогових. 

Економічною основою інноваційної діяльності є фінансування. Фінан-
сування інноваційної діяльності базується на наступних засадах: 

1. швидка цільова орієнтація на швидке й ефективне впровадження су-
часних науково-технічних інновацій; 

2. різноманітність джерел фінансування; 
3. обґрунтованість та юридична захищеність методів акумуляції коштів; 
4. гнучкість системи; 
5. фінансування всіх етапів життєвого циклу інновацій. 
Дослідження світового досвіду показали, що основними джерелами фі-

нансування інноваційної діяльності є наступні: державні асигнування; власні 
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кошти суб’єктів господарювання; кредитні ресурси; приватні кошти; іноземні 
кошти; венчурний капітал. 

Аналіз сучасної світової практики довів, що взагалі фундаментальні до-
слідження здебільшого проводяться за рахунок державного бюджету на без-
поворотній основі. На другому етапі здійснюють дослідження прикладного 
характеру, що фінансуються як за рахунок бюджету(державні наукові про-
грами або на конкурсній основі), так і за рахунок замовників. Оскільки на 
цьому етапі виникає можливість високих втрат вкладених коштів, то інвести-
ції носять ризиковий характер, до фінансування долучається венчурний капі-
тал, який активно вкладає свої кошти на всіх етапах комерціалізації інновацій, 
але найбільше – на етапі створення і впровадження інновацій.  

На сучасному етапі в умовах глобалізації економіки великого значення на-
було корпоративне фінансування, адже фундаментальні дослідження здійсню-
ються і в лабораторіях транснаціональних корпорацій. Корпорації відкривають 
дослідницькі наукові підрозділи, щоб удосконалити продукцію компанії відпо-
відно до місцевих особливостей, розробити товари та технології для потреб мі-
сцевого ринку; підтримати і модернізувати технологічну базу компанії за кор-
доном, використати глобальний науково-дослідницький потенціал. 

Так, американські компанії мають близько 200 закордонних дослідниць-
ких організацій, перш за все в Японії, Великобританії, Канаді, Франції, Німеч-
чині. А серед нових індустріальних країн найбільша кількість цих організацій 
розміщена в Сінгапурі, на Тайвані, у Китаї та Індії. У свою чергу багато таких 
організацій відкривається і в США та інших високорозвинених країнах світу. 

На сьогодні, інноваційний тип економічного розвитку стає тим підґрун-
тям, що визначає економічну могутність країни та її місце у міжнародному 
поділі праці. Отже, впровадження в Україні інвестиційно-інноваційної моделі 
економічного зростання є об’єктивною необхідністю, альтернативою якій 
може стати занепад національної економіки. Саме тому активізація інвести-
ційного процесу є вирішальною умовою продовження соціально-економіч-
них перетворень.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Пізнання конкретних умов розвитку економічних явищ і процесів, самої 
економічної системи в їхній історичній послідовності від простих і абстракт-
них категорій до складніших і конкретних потребує удосконалення методів 




