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Вітальне слоВо

Дорогі співвітчизники!

Сьогодні, в день Соборності та Свободи України, я звертаюся до вас з 
почуттям великої віри в те, що ми разом — влада і громада — зможемо 
зміцнити єдність нашого народу. Лише наші спільні зусилля, наша від-
даність великій меті — побудові сильної України є гарантією того, що 
соборна незалежна Україна завжди буде належати до кола розвинених, 
перспективних і впливових держав світу. Таких держав, в яких грома-
дяни є господарями своєї землі, в яких забезпечені права і свободи 
людини.

Я переконаний: віру в ці цінності сповідує більшість нашого суспіль-
ства. Ми твердо і послідовно будемо йти цим шляхом. Я впевнений у 
мудрості нашого народу. Я знаю — наші зусилля увінчаються успіхом.

Бажаю всім миру, злагоди, єдності.

З Днем Соборності та Свободи, дорогі співвітчизники!

Президент України          В. Ф. Янукович

ЗВЕРНЕННя  
ПРЕЗИДЕНтА УКРАїНИ  

З НАГОДИ ДНя сОБОРНОсті 
тА сВОБОДИ



4
теорія інноВаЦіЙноГо роЗВИтКУ

стРУКтУРНА ОПтИміЗАція  
ФіНАНсОВОГО іНстРУмЕНтАРіЮ  

іННОВАційНОГО РОЗВИтКУ В УмОВАХ  
ФОРмУВАННя сОціАЛьНО ОРіЄНтОВАНОї  

ЕКОНОміКИ

Здійснено аналіз впливу інституційно-фінансового інструменту з урахуванням 
інноваційного процесу на формування ефективної соціально орієнтованої економіки. 
названо факторні складові соціально-економічної системи, які визначають специфі-
ку суспільства.

Ключові слова: соціально орієнтована економіка, інноваційний розвиток, 
фінансове регулювання, глобальна конкурентоспроможність

розгляд проблем застосування ефективного державно-фінансового 
інструментарію для розвитку соціально орієнтованої економіки потріб-
но здійснювати, зважаючи на вплив структурно-інституційних чинни-
ків у контексті питань забезпечення міжнародної конкурентоспромож-
ності економіки України та з урахуванням як глобальних тенденцій 
соціально-економічного й технологічного розвитку відкритих еконо-
мік, так і нагальних потреб вітчизняної економіки та наявних прак-
тичних способів позитивного впливу на національну економіку. нині 
логіка структурного поділу фінансових ресурсів зазнала змін: країни, 
які вкладають великі кошти в науку, освіту та прикладні розробки, в 
кінцевому підсумку виграють, підвищуючи свій соціально-економічний 
та інноваційний рівень, і перелік найуспішніших в глобально-конку-
рентному вимірі країн фактично збігається з переліком країн, котрі є лі-
дерами за обсягом витрат на ці галузі. 

Зазначимо, що на сучасному етапі глобальна конкурентоспромож-
ність базується на відносинах, які формують соціально-економічну сис-

УДк 330.342.146+330.341.1

В.М. Миленький

Викладач Київського національного університету теа-
тру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, кан-
дидат економічних наук

© В.М. Миленький, 2011
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тему в комплексі: соціально-економічних (визначають специфіку сус-
пільства, систему економічної й політичної влади, соціальну структуру); 
організаційно-виробничих (керують процесом створення матеріальних 
благ у суспільстві, ґрунтуються на діяльності виробничої структури, 
що забезпечує конкурентоспроможність); науково-технічних (відпові-
дають за інноваційний розвиток суспільства і становлять основу конку-
рентоспроможності). тому економічна конкурентоспроможність відхо-
дить у минуле, поступаючись місцем соціально-економічній, провідними 
чинниками якої є соціальні (людина, її потреби у суспільстві) [1].

У переважній більшості країн “відповідальність”, у тому числі й 
фінансова, розподіляється між державою, суспільним сектором та 
суб’єктами бізнесу, тобто приватним сектором. Причому конкретні 
суми та співвідношення витрат на освіту, наукові дослідження, науково-
технічні розробки визначаються відповідно до конкретних умов, тради-
цій та напрацьованих схем ефективного державного регулювання, що 
має відбуватися у повній взаємодії з бізнесовими структурами. частка 
приватного сектору в структурі загальних асигнувань на нДДкр є тра-
диційно високою в таких країнах, як Швейцарія, японія, сШа, Пів-
денна корея, німеччина, бельгія, нідерланди, Франція, Велика брита-
нія, люксембург, Швеція, а останнім часом також у китаї, де ця частка 
становить 60—83 % відповідних витрат. Зазначимо, що навіть до на-
веденого стислого переліку увійшли країни всіх типів за традиційною 
класифікацією. це пов’язано з реальною наявністю такого функціональ-
ного зв’язку: чим суттєвіші витрати на науку й освіту з боку державних 
інституцій, які опікуються створенням науково-технічного потенціалу 
країни, тим більше уваги розвитку науково-технічної сфери та іннова-
ційній діяльності приділяють великі й малі компанії та фірми, що здій-
снюють нДДкр, забезпечують кадрове зростання своїх працівників. 

однак в Україні, як і в більшості тих країн, котрим не вдалося по-
будувати ефективну ринкову структуру економіки й котрі орієнтували-
ся на примітивне сприйняття ринкових цінностей, фінансування науки 
на 80—96 % відбувається за рахунок коштів державного бюджету, а та-
кож інших централізованих фондів. Протягом останніх чотирьох років 
фінансування науки неухильно зменшувалось: 0,47 % ВВП у 2008 р., 
0,45 — у 2009 р., 0,43 — у 2010 р. і 0,38 % у 2011 р. Законом про Держав-
ний бюджет України на 2011 р. затверджено обсяги фінансування цієї 
сфери за загальним фондом у сумі 2,193 млрд грн, що становить лише 
64,5 % від її бюджетного запиту. До того ж кошти на реалізацію найваж-
ливіших бюджетних програм, пов’язаних з фундаментальними й при-
кладними дослідженнями, сумарно зменшено відносно аналогічних по-
казників 2010 р. на 45,3 млн грн [2].

Постає замкнене коло: необхідність державних асигнувань на науку 
й технологічний розвиток вступає в суперечність з інтересами соціаль-
ної підтримки населення, яка не має довгострокового виміру і перед-
бачає лише виплату грошей “з бідності” та інші види допомоги най-
менш забезпеченим верствам населення. Відтак фінансові можливості 
розвитку національного науково-технічного потенціалу звужуються, 
тоді як джерела акумулювання капіталів виснажуються, що на наступ-
них “витках” такої “мультиплікативної спіралі бідності” призводить до 
виникнення нових потреб у поточній соціальній фінансовій підтримці. 
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ситуацію погіршує й міжнародний фактор: національні фірми не здій-
снюють інвестицій в людину, що на тлі тенденції до зростання таких 
інвестицій з боку провідних корпорацій спричиняє міграцію населен-
ня, причому найкваліфікованішої його частини, за кордон. крім того, 
відсутність інвестицій у науку зумовлює відносне зниження рівня ка-
піталізації економіки країни, деградацію органічної будови суспільно-
го капіталу. 

одним з основних джерел забезпечення комплексної конкуренто-
спроможності сучасної держави на світовій арені є витрати на інновації 
як універсальний показник, що відображає не тільки принципову здат-
ність країни до інноваційної діяльності, наявний людський потенціал, 
а й фінансові можливості максимізації саме таких витрат. Потрібен 
ефективний механізм державного стимулювання підприємств, який 
сприяв би зацікавленості приватного бізнесу в реалізації інновацій, що 
дасть змогу розв’язати нагальні соціальні проблеми. Можливі різнома-
нітні способи фінансового забезпечення соціальних програм. У ланцюг 
“держава — фінансові ресурси (пільги) — соціальні програми” необхід-
но додати ланку інноваційного характеру, яка фінансується з коштів 
або державного чи місцевого бюджету, або приватних підприємств, і 
тоді ланцюг виглядатиме так: “держава — фінансові ресурси (пільги) — 
інвестиції в інновації — додатковий прибуток від інновацій — соціаль-
ні програми”[3].

цей ланцюг утворює механізм продуктивного вкладання коштів із 
позитивним соціальним ефектом. Держава має розробити ефективний 
механізм контролю за виконанням бізнесовими структурами зобов’язань 
щодо отриманих коштів (пільг) і реалізації відповідних соціальних 
програм. соціальними наслідками впровадження інновацій на підпри-
ємстві, спільними для споживачів і виробників, є покращення надання 
соціальних послуг і соціального забезпечення, задоволення нових со-
ціальних потреб, поліпшення екологічного стану довкілля. крім того, 
позитивним ефектом для споживачів є покращення умов життя, а для 
виробників — поліпшення умов праці. Встановлено відповідність між 
соціальними завданнями і соціальними наслідками інноваційного роз-
витку. на рівні суб’єктів господарювання мають значення якісний ка-
дровий склад працівників, величина витрат на нДДкр, ініціатива пра-
цівників у сфері інновацій, кількість отриманих власними силами та 
закуплених патентів (як усередині країни, так і за кордоном), якість 
дизайну і міжнародного маркетингу, рівень інформаційної культури 
підприємництва. Виконання цих умов можливе лише завдяки плано-
мірному впровадженню програмно-цільового підходу в державній ін-
ституційній моделі та тісній співпраці державних бюджетних і поза-
бюджетних фондів з фондами коштів підприємств. 

В умовах інформаційної економіки нову важливу соціальну роль 
відіграють банки та фінансово-кредитні заклади, котрі є обов’язковим 
елементом інноваційного процесу і котрі, з погляду суб’єктів господа-
рювання, зокрема новаторів, по суті, “створюють” гроші. У політеконо-
мічному сенсі можна говорити про перерозподіл потоку ресурсів як сус-
пільного капіталу, завдяки якому акумулюються кошти та здійснюється 
фінансування інновацій. 
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нарешті, предметом вивчення мають стати фінансові інструменти ре-
гулювання міжнародних торговельних потоків, котрі водночас є об’єктом 
особливої уваги зарубіжних виробників та урядів, спеціалізованих ін-
ституцій, що покликані сприяти проникненню власних виробників на 
ринки інших країн, у тому числі й на український. це — кредитування 
та субсидування, які фактично впливають на цінові параметри продукції 
та на можливості експортерів або виробників продукції, здатної конку-
рувати з імпортною здійснювати ефективні поставки на відкриті ринки. 
а особливо цікавим і корисним та водночас більш “легальним” інстру-
ментом підтримки є страхування, яке в Україні досі залишається недо-
оціненим. 

ефективна соціальна політика сучасної держави передбачає засто-
сування диверсифікованого фінансового інструментарію. До його скла-
ду, в широкому трактуванні, слід зараховувати бюджетну, податкову, 
грошово-кредитну, інвестиційну політику. тому фінансові інструменти 
інноваційного розвитку економіки України та можливості їх застосу-
вання, на наш погляд, доцільно розглядати саме в такій сукупності 
важелів і водночас сфер впливу. 

бюджетну політику слід вважати одним із основних інструментів 
програмно-цільового регулювання та соціально-економічного розвитку 
держави, глобально-конкурентної стратегії в цілому. це зумовлено 
тим, що реалізація цілей соціальної політики пов’язана з можливістю 
розпоряджатися коштами як суспільними, так і централізованими в 
межах державного бюджету. наявність державних фінансів, що утво-
рюють тканину бюджетного процесу, як феномена соціально-еконо-
мічного буття дає змогу здійснювати цілеспрямовані впливи на реальний 
сектор економіки та на соціальну сферу. отже, бюджетну політику слід 
розглядати як фактор структурної оптимізації економіки, акцентування 
пріоритетів розвитку на так званих точках економічного зростання за-
вдяки переорієнтації фінансових потоків на визначені суспільні пріори-
тети та як стимулятор інвестиційної активності. Практичними важеля-
ми при реалізації таких підходів є державні субсидії, дотації, а також 
субвенції. 

об’єктивні обмеження для витратних статей впливають на можли-
вість розв’язання численних завдань бюджетної політики, що актуалі-
зує проблематику управління державним боргом та бюджетним 
дефіцитом. 

якщо в цьому вимірі розглядати податкову політику, то слід зазна-
чити, що вона тісно пов’язана з бюджетним регулюванням, забезпечу-
ючи в умовах традиційної ринкової економіки основні надходження до 
бюджету та інших державних фондів. Передусім потрібно зважати на 
те, що надходження від оподаткування є основною прибутковою стат-
тею бюджету. За допомогою податків держава одночасно реалізує функ-
ції соціального перерозподілу (це відбувається завжди, з більшою або 
меншою ефективністю), впливу на структуру економіки й рівень кон-
курентоспроможності “власних” господарських агентів (фактично контр-
олюючи обсяг витрат підприємств, а також суму чистого прибутку через 
зміни величини податкового тягаря) тощо. 

безумовно, коли йдеться про соціальну роль податків, передусім 
слід згадати функцію перерозподілу вироблених благ. однак соціальна 
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роль податкової політики в сучасній економіці далеко не обмежується 
тільки розподільчою функцією податків. як зазначає В. новицький, 
ставлення до податків виключно як до чогось похідного від логіки ста-
тичного макроекономічного балансування, рутинного бюджетування або 
розв’язання конкретних соціальних завдань презюмує загальну функці-
ональну обмеженість інституційного апарату [4, с. 508]. Дедалі більшою 
мірою податкова політика набуває статус соціальної тоді, коли регуля-
тивна роль держави передбачає використання стимулювальної ролі по-
датків. інакше кажучи, сучасна система оподаткування виконує не тіль-
ки фіскальну, а й стимулювальну, структурооптимізувальну функції. 
отже, успіх у розвитку соціальної сфери при проведенні податкового ре-
гулювання досягається лише за умови комплексного та програмно-
цільового орієнтування податків, визначення пріоритетності цілей, до-
тримання критеріїв виваженості довгострокових і короткострокових 
завдань (наприклад, на макроекономічному рівні цілі заохочення розпо-
всюдження прогресивних технологій можуть “наражатися” на прагнен-
ня вдаватися до сьогочасних популістських рішень, а потреба навчання і 
перепідготовки кадрів на мікроекономічному рівні може суперечити ці-
лям здійснення інвестицій, які швидше окупляться, що також зумовлює 
необхідність державного втручання з метою полегшення податкового 
тиску на витрати, пов’язані з формуванням людського капіталу). 

грошово-кредитну політику в умовах традиційної ринкової еконо-
міки розглядають виключно в контексті макроекономічного регулю-
вання як засіб досягнення загального балансу господарської системи. 
Водночас занадто великий акцент саме на ендогенному інструментарії 
грошово-кредитної політики може зумовити демонетизацію економіки, 
що, фактично, є головною причиною глибокої кризи та відсутності пози-
тивних структурних зрушень в українській економіці. Проблема дефіци-
ту обігових коштів як у державних, так і у приватних підприємств за-
вжди потребує негайного вирішення, тому сьогодні з цією метою 
використовують інструменти коротко- й довгострокового фінансування, 
до яких належать: 

• Кредитування за програмами Європейського банку реконструкції 
та розвитку (ЄБРР) для малих і середніх підприємств. Довгострокове 
кредитування українських підприємств за цими програмами  має досить 
тривалу та позитивну історію на вітчизняному фінансовому ринку.

• Кредити від нерезидентів. кредити, позики, у тому числі поворот-
ну фінансову допомогу, в іноземній валюті резиденти України можуть 
одержувати від нерезидентів для використання за цільовим призначен-
ням, обумовленим договором.

• Фінансування довгострокових інвестиційних проектів із залучен-
ням експортно-кредитних агентств (ЕКА). 

• Кредитування за лінією Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку (МБРР). Українські банки, що мають відповідні угоди з 
Мбрр, готові надати українським підприємствам кредит у розмірі від 15 
тис. до 2,25 млн дол. сШа в межах кредитних ліній Мбрр на розвиток 
мікробізнесу, малого і середнього бізнесу в рамках державної програми 
структурної перебудови вугільної галузі.

• Овердрафт — інструмент короткострокового фінансування, який 
порівняно недавно здобув значну популярність серед українських під-
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приємств. Відтоді, коли вітчизняні банки почали надавати цю фінансову 
послугу на умовах, загальноприйнятих у фінансовому світі, минуло до-
сить небагато часу, тому застосування овердрафту в нашій країні поки 
що не дуже досконале.

• Кредитна лінія — це згода банку надавати кредит протягом певного 
періоду в обсязі, який не перевищує заздалегідь обумовленої суми. 

• Документарний акредитив — це зобов’язання банку, що відкрив 
акредитив за розпорядженням покупця (апліканта, імпортера), виплати-
ти продавцю (бенефіціару, експортеру) певну суму в обумовленій валюті 
після надання продавцем у зазначений термін документів, передбачених 
в акредитиві й тих, що підтверджують відвантаження товару (надання 
послуг).

• Операції з векселями допомагають у проведенні розрахунків з контр-
агентами підприємства без використання дорогих кредитних коштів, 
 дають змогу оптимізувати виробничий і фінансові процеси та отримува-
ти відстрочення податкових платежів. 

• Факторингові операції. До послуг кредитного характеру, що банки 
надають підприємствам, належить факторинг — система фінансування, 
за умовами якої підприємство — постачальник товарів здійснює переу-
ступлення короткострокових вимог за торговельними операціями комер-
ційному банку.

При формуванні інвестиційної політики державні інститути об’єк-
тивно є регуляторами товарно-грошових відносин між агентами націо-
нальної господарської системи, що досягається зусиллями законодав-
чої та виконавчої влади. національні інститути також стають прямими 
розпорядниками державних коштів, представниками держави як влас-
ника частини засобів виробництва (виробничих і соціальних об’єк тів, 
що перебувають у державній власності), а також тих коштів, котрі було 
централізовано в результаті бюджетної політики, збирання податкових 
доходів, надходжень до бюджету від діяльності об’єктів державної 
власності. 

тенденціями диверсифікації соціальної політики держави є не 
тільки надання допомоги та гарантій тим соціальним прошаркам і ка-
тегоріям громадян, які потребують соціального захисту (передусім не-
працездатному населенню, тим, хто навчається, тощо), а й послідовне 
піклування про можливості саморозвитку людини. Держава через свої 
інститути з відповідною компетенцією забезпечує виконання комп-
лексу таких важливих соціальних функцій, як розвиток освіти, про-
фесійної підготовки та перепідготовки, розширення та модернізація 
сфери інформаційних і телекомунікаційних послуг, охорона навко-
лишнього середовища та здоров’я. Причому за наявності традиційних 
“сфер відповідальності” особливого значення набуває питання про 
розширення доступності інформаційних послуг та інформаційних цін-
ностей взагалі. економісти зауважують, що розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій, в якому ключову роль відіграє держава, — 
це не розкіш, а інструмент підвищення конкурентоспроможності 
гро мадян, зокрема з обмеженими фізичними, матеріальними та інши-
ми можливостями [5]. 

У промисловому виробництві України, яке розвивається за екстен-
сивною моделлю, не застосовують виваженої фінансової стратегії, спря-
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мованої на достатньо масштабне проведення модернізації основних фон-
дів. найчастіше джерела фінансування інвестиційних процесів поділяють 
на бюджетні й позабюджетні. До бюджетних відносять кошти державно-
го та місцевих бюджетів, а до позабюджетних — власні ресурси підпри-
ємств, кредитування капітальних вкладень, інвестиційний податковий 
кредит, лізингове, форфейтингове, проектне й венчурне фінансування та 
ін. Важливою складовою стратегії формування інвестиційних ресурсів 
підприємства стає побудова оптимальної структури джерел фінансуван-
ня інвестиційної діяльності. є багато методів оптимізації та визначень 
етапів цього процесу, запропонованих різними авторами, тому керівни-
цтво підприємства, використовуючи різні підходи та ґрунтуючись на по-
казниках роботи підприємства, має вміти оптимізувати структуру інвес-
тиційних ресурсів, щоб якнайліпше вплинути на діяльність підприємства 
загалом. Процес визначення оптимальної структури джерел фінансуван-
ня інвестиційних процесів розгорнуто зображено на рисунку [6]. 

У відкритій економіці соціальна політика пов’язана із захистом 
 вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку, що має подвійне 
значення: по-перше, йдеться про систему заходів, спрямованих, зокре-
ма, на захист споживачів; по-друге, у такий спосіб забезпечуються інтер-
еси національних виробників, які, у свою чергу, мають подвійний “соці-
альний” статус: вони є громадянами країни і водночас працюють на 
досягнення добробуту її населення. 

крім того, доцільним уявляється запровадження інституційного 
контролю за доцільністю імпорту, але не в буквальному розумінні (шля-
хом нетарифних обмежень ввезення та різноманітних заборон), а кон-
тролю “динамічного”, пов’язаного зі встановленням можливих пільг на 
ввезення високотехнологічної продукції, яка потрібна для вдосконалення 
та підвищення інформаційної місткості національного виробництва. Зо-
крема, можна здійснювати контроль за ступенем економічної ефективнос-
ті машин та устаткування, задекларованих як потрібні для інноваційного 
процесу та вдосконалення технологій на території країни. 

система підтримки національних експортерів продукції на зовнішніх 
ринках також передбачає забезпечення добробуту “своїх” господарських 
агентів і сприяння покращенню макроекономічних показників через 
оптимізацію платіжного балансу, збільшення ВВП, валютних надхо-
джень тощо. 

сьогодні в Україні виникає реальна можливість спрямувати достат-
ні кошти на стимулювання науково-технічного прогресу й упроваджен-
ня нових технологій. Причому, всупереч традиційним уявленням, це не 
спричинило б інфляцію, а навпаки, могло б стати антиінфляційним 
чинником. адже головний засіб боротьби з інфляцією — підвищення 
ефективності виробництва, створення нових якісніших товарів, що до-
сягається завдяки розвитку науки і знання. Взагалі необхідно забезпе-
чити використання всередині країни новітніх технологій, які мають 
стати результатом формування умов для підвищення інноваційної ак-
тивності, а також для реалізації громадянами своїх сил і талантів. тому 
потрібно конвертувати стабілізаційні фонди у бюджет розвитку, спря-
мувати кошти на створення можливостей для самореалізації особис-
тостей. 
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Рис. Алгоритм оптимізації структури джерел фінансування інвестицій
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Важливо здійснити переорієнтацію програм фінансової допомоги 
 різним категоріям громадян із проведення соціальних виплат на сти-
мулювання трудової активності людей, зокрема шляхом розроблення 
відповідних законодавчих актів та нормативної документації, що 
вста нов люватимуть особисту відповідальність і такі можливості пра-
цевлаштування, які зобов’яжуть реципієнтів соціальної допомоги 
працювати або проходити професійну перепідготовку з урахуванням 
сучасних вимог світового ринку і глобальної конкуренції, тенденцій 
інформатизації. 

Підсумовуючи вищезазначене, можемо підкреслити, що в рамках 
вдосконалення законодавчої бази фінансово-інвестиційного розвитку 
ефективної соціально орієнтованої економіки України потрібна мо-
дернізація законодавства про фінансові інструменти з урахуванням 
потреб сектору інформаційних технологій та інформаційних послуг, 
який зростає швидкими темпами. без цього значний сектор інвести-
ційної діяльності в Україні буде просто ізольовано від світових капіта-
лопотоків. також необхідно вдосконалювати механізми правоза-
стосування в дедалі ширшій сфері монетарної політики. Державне 
ре гулювання відкритої економіки та господарської діяльності загалом 
передбачає використання бюджетних важелів, тісно пов’язаних із 
 податковими механізмами та валютно-монетарним обігом, грошово-
кредитною, інвестиційною політикою держави. Держава повинна за-
безпечувати фінансування пріоритетних соціально-економічних про-
грам і виробничих заходів, інвестування в технологічний розвиток 
наявної виробничої бази та у формування бази відтворювальної діяль-
ності інформаційної економіки, а також узяти на себе зобов’язання 
щодо створення національних і регіональних резервних грошових 
фондів, які обслуговуватимуть поточні та стратегічні потреби модер-
нізації виробничої бази. 
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тенденЦії інноВаЦіЙноГо роЗВИтКУ

ОсОБЛИВОсті РОЗВИтКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАїНИ  
В ПЕРіОД тРАНсФОРмАції  

ФіНАНсОВИХ ВіДНОсИН У сВіті
У статті здійснено аналіз сучасного стану фондового ринку України і виявлено 

основні фактори, що впливають на нього, а також тенденції його розвитку. Запро-
поновано низку виважених заходів законодавчого, організаційного й інституційного 
характеру, спрямованих на перетворення фондового ринку в ефективний механізм 
накопичення та пропозиції інвестиційних ресурсів для національної економіки. Ви-
значено шляхи активізації вторинного обігу цінних паперів.

Ключові слова: Ключові слова: фондовий ринок, розвиток фондового ринку 
 Укра їни, корпоративні цінні папери, активізація вторинного обігу цінних паперів.

Вступ. Фондовий ринок — невід’ємна складова фінансової системи 
країн з ринковою економікою, що за своєю сутністю є специфічним 
середовищем, де відбувається трансформація сукупних заощаджень в 
інвестиції. Фондовий ринок відображає співвідношення попиту й про-
позиції на фінансові активи та збалансовує прямі й опосередковані від-
носини між учасниками ринку. рівень розвитку та ступінь досконалос-
ті фондового ринку суттєво впливає на ефективність фінансової системи, 
покращує мобілізацію та перерозподіл фінансових ресурсів, що позна-
чається на економічному зростанні та конкурентоспроможності націо-
нальної економіки. назрілі проблеми українського фондового ринку 
стримують розвиток цього важливого елемента економічної системи, 
негативно впливають на функціонування інших її структурних складо-
вих і, в результаті, на добробут громадян. саме тому вивчення стану фон-
дових ринків у світі є актуальним питанням, у контексті якого  
реалізація системного підходу до організації ринку цінних паперів в 
Україні, розроблення нових стратегій, спрямованих на збільшення об-
сягу інвестицій та на підвищення значущості фондового ринку в за-
гальній інфраструктурі економіки України набувають особливого прак-
тичного значення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. теоретичні пошуки роз-
в’язання зазначеної проблеми здійснено в чималій кількості праць, в 
яких аналізуються різні фактори розвитку фондового ринку та наслід-
ки їхнього впливу за тих чи інших економічних умов. так, на думку 
н.і. костіної та к.с. Марахової [12], держава повинна активізувати 
продаж контрольних пакетів акцій великих підприємств, залучивши 
висококваліфікованих фахівців у галузі інвестиційного менеджменту, 
що дасть новий імпульс розвитку національного фондового ринку. 
а. ко вальов і а. Путінцев вбачають перспективи розвитку фондового 
ринку в Україні в державному регулюванні або саморегулюванні шля-
хом передавання більшої частини повноважень об’єднанням професій-
них учасників ринку цінних паперів [13]. серед вітчизняних авторів, 
які досліджували перспективи інтеграції українського ринку цінних па-
перів у світові ринки, слід назвати М. алексєєва, В. Загорського,  
В. колесник, ю. кравченка, я. Міркіна, о. Мозгового, н. Мещерову, 
В. оскольського, б. стеценко, В. суторміну та ін. Проте деякі теоре-
тичні й практичні питання особливостей фондового ринку України в 
посткризовий період досі не розв’язані або потребують уточнення, тому 
їх буде розглянуто в цій статті.

Метою статті є аналіз сучасного стану фондового ринку України 
та виявлення основних тенденцій його розвитку, визначення системи 
виважених заходів законодавчого, організаційного й інституційного 
характеру, спрямованих на перетворення фондового ринку в ефектив-
ний механізм накопичення та пропозиції інвестиційних ресурсів для 
національної економіки. Згідно з метою статті автором поставлено такі 
завдання для розкриття теми: 

— розглянути особливості ринку державних цінних паперів;
— проаналізувати специфічні риси ринку корпоративних цінних 

паперів;
— запропонувати шляхи активізації вторинного обігу цінних па-

перів.
Виклад основного матеріалу. Дослідження розвитку фондового рин-

ку сприяє визначенню певних напрямів розбудови економіки, тому 
увага науковців до тенденцій функціонування фондових ринків взагалі 
та фондових ринків країн, що здійснюють перебудову своїх економік, 
зокрема є суттєвою. Максимальний щоденний обсяг торгів на Україн-
ській фондовій біржі у 2009—2011 рр. становив 456 168 496,00 грн, а 
середній щоденний обсяг торгів — приблизно 100—200 млн грн. Вод-
ночас середній обсяг щоденних торгів, проведених на токійській 
 фондовій біржі, оцінюється в 1,5 трлн єн (18 млрд дол. сШа), на Вар-
шавській фондовій біржі він дорівнює 300 млн дол. сШа, а на нью-
йорксь кій — 123,4 млрд дол. сШа. це свідчить про суттєву нерозвине-
ність та недостатню капіталізацію вітчизняного фондового ринку.

Детальне дослідження тенденцій міжнародного фондового ринку 
показало, що параметри розвитку вітчизняного ринку цінних паперів 
не відповідають аналогічним світовим показникам. До основних про-
блем фондового ринку України можна віднести такі:

— недостатньо розвинений ринок корпоративних облігацій та ак-
цій;
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— невідповідність особливостей біржової торгівлі світовим тенден-
ціям;

— відсутність єдиного центрального депозитарію;
— нерозвиненість вітчизняного ринку деривативів;
— недостатня прозорість українського фондового ринку;
— низька ліквідність, що зумовлено значною недовірою населення 

до вітчизняних інвестиційних управляючих та до українських “маніпу-
ляційних” бірж у цілому.

аналіз емісій міжнародних боргових зобов’язань свідчить, що основ-
ними їх емітентами є транснаціональні компанії та фінансові інституції 
(див. таблицю). світовий обсяг корпоративних облігацій у 2009 р. стано-
вив 23 942,8 млрд дол. сШа [4]. Збільшення обсягів емісії зазначених 
облігацій сприяє вирішенню проблем довгострокового інвестування та 
розвитку економіки.

Таблиця Обсяг боргових зобов’язань у світі залежно від емітента у 2007—
2009 рр., млрд дол. сШа

країна емітент боргових 
зобов’язань

рік

2007 2008 2009

Велика 
британія

Фінансові інституції 2183,1 2471,1 2830,3

Підприємства 273,5 268,8 293,5

Уряд 10,5 8,5 49,7

іспанія Фінансові інституції 1396,6 1441,7 1625,9

Підприємства 52,4 46,7 56,2

Уряд 84,4 94 142,2

італія Фінансові інституції 834,9 942,3 1063

Підприємства 78,6 71,4 94,6

Уряд 247,4 219 244,7

сполучені 
Штати 
америки

Фінансові інституції 4883,1 5124,9 5469,2

Підприємства 713,7 912,4 1232,2

Уряд 3,4 3,8 10,8

Франція Фінансові інституції 1260,4 1335,7 1560,8

Підприємства 304,9 307,2 400,5

Уряд 42,1 44,8 55,9

сучасний український ринок корпоративних облігацій перебуває на 
стадії становлення і не може конкурувати з відповідними ринками роз-
винених країн (рис. 1). У 2001 р. відбулося різке збільшення обсягу 
випуску корпоративних облігацій у результаті змін у податковому за-
конодавстві та стабілізації стану економіки України. наступне суттєве 
зростання емісії корпоративних облігацій було зафіксовано в 2005 р.: 
тоді її обсяг дорівнював 12 748,28 млн грн, що у 3,1 разу більше, ніж у 
попередньому році. різке збільшення кількості випущених облігацій по-
яснювалося очікуванням політичної стабілізації, розвитком товарного 
ринку та зростанням інвестиційних сподівань. У 2009 р. сукупний обсяг 
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емісії корпоративних облігацій порівняно з 2007 р. скоротився у 4,7 разу, 
що стало наслідком фінансової кризи. таким чином, на динаміку випус-
ку корпоративних облігацій впливають зміни в інвестиційному середо-
вищі, тобто зміни в монетарній і валютній політиці, нестабільність зако-
нодавчої бази та інфляційні очікування, а головним фактором є недовіра 
до вітчизняного реального сектору економіки з боку інвесторів — як ре-
зидентів, так і нерезидентів.

Рис. 1. Обсяг випуску корпоративних облігацій в Україні у 2000—2009 рр.

станом на 2011 р. в нашій країні функціонують три депозитарії: Ват 
“Міжрегіональний фондовий союз”, Ват “національний депозитарій 
України” та національний банк України. слід зазначити, що ці інститу-
ції застосовують різні технологічні підходи до обліку прав власності за 
цінними паперами та мають невідповідності у діяльності зберігачів та 
реєстраторів власників іменних цінних паперів. В Україні ринок похідних 
цінних паперів зовсім не розвинений (його частка становить менш як 1 % 
від загального обсягу виконаних договорів), що перешкоджає запрова-
дженню додаткових інструментів хеджування фінансових ризиків та 
збільшенню можливостей для прогнозування майбутньої ситуації на то-
варному, фондовому й валютних ринках. Законодавчо неврегульованим 
залишається питання обігу похідних цінних паперів.

обов’язковою умовою ефективного функціонування ринку цінних па-
перів, успішної інвестиційної та професійної діяльності на ньому є про-
зора система розкриття інформації про учасників фондового ринку. Всі 
учасники цього ринку потребують точних і змістовних даних про ситуа-
цію на ньому. Відомо, що фондовий ринок відображає нову інформацію, 
реакцію на неї учасників ринку та їхні очікування стосовно майбутніх 
подій. система розкриття інформації на фондовому ринку надає можли-
вість інвесторам та іншим зацікавленим особам оцінювати ефективність 
управління інвестиційними процесами і створює передумови для добросо-
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вісної конкуренції між емітентами цінних паперів. Проте на фондовому 
ринку України наявні такі проблеми з розкриття інформації:

— інвестиційна громадськість не завжди має повний доступ до необ-
хідної інформації та не завжди вчасно її отримує; 

— учасники фондового ринку недостатньо усвідомлюють важливість 
систематичної й комплексної публікації інформації, що призводить до 
дефіциту регулярної, достовірної, повної й актуальної інформації на 
ринку;

— національні положення (стандарти) фінансової звітності, розроблені 
на основі міжнародних стандартів фінансової звітності (МсФЗ) з урахуван-
ням вітчизняних особливостей, містять значні відмінності від МсФЗ;

— якість аудиту публічної фінансової звітності емітентів потребує 
поліпшення.

З метою збільшення інформаційної прозорості фондового ринку 
України передбачається практичне впровадження електронного доку-
ментообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в до-
кументах.

Динаміку обсягу торгів на фондовому ринку України у 2007—2011 рр. 
показано на рис. 2 і 3. 

обсяг торгів облігаціями внутрішньої державної позики (оВДП), акціями 
та муніципальними цінними паперами в січні 2011 р. зріс порівняно з анало-
гічним періодом 2010 р. більше ніж у 2,7 разу і становив понад 4,8 млрд грн (у 
січні 2010 р. — майже 1,8 млрд грн). Підвищення відбулося за рахунок суттє-
вого зростання обсягів торгів оВДП. У січні 2011 р. порівняно з аналогічним 
періодом 2010 р. обсяг торгів мав таку динаміку:

— за оВДП він збільшився у 2,3 разу і становив 3530,92 млн грн (у 
січні 2010 р. — 1507,10 млн грн);

— за акціями зріс в 1,4 разу і дорівнював 294,71 млн грн (у січні 2010 
р. — 212,70 млн грн);

— за муніципальними цінними паперами підвищився в 15,2 разу і 
сягнув 7,52 млн грн (у січні 2010 р. — 0,49 млн грн).

це є свідченням того, що якісні показники розвитку ринку цінних па-
перів, котрі відображають спроможність масштабно формувати справед-
ливі ринкові ціни на фінансові інструменти, й досі залишаються на 
 низькому рівні. Передусім це зумовлено майже повною відсутністю ор-
ганізованого сегмента ринку цінних паперів та єдиної мережі організова-
ної торгівлі цінними паперами. недостатня розвиненість ринку держав-
них цінних паперів заважає подальшому розвитку корпоративного сег-
мента фондового ринку. так, на первинному ринку оВДП протягом 
поточного року спостерігаються незначні позитивні зрушення, проте вто-
ринний ринок оВДП залишається недостатньо розвиненим. крім того, по-
трібно враховувати той факт, що, незважаючи на зростання темпів емісії 
корпоративних облігацій, їхні обсяги все ще є незначними для вітчизня-
ної економіки, а у структурі випуску цінних паперів переважають закриті 
емісії, які мають обмежений обіг і не можуть розглядатися як повноцін-
ний фінансовий інструмент. Врегулювання низки питань функціонування 
фондового ринку на законодавчому рівні надалі забезпечить вирішення 
наявних проблем, сприятиме економічному розвитку країни в цілому, під-
вищенню конкурентоспроможності вітчизняної економіки та поліпшенню 
інвестиційного іміджу України у світі. 
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Рис. 2. Динаміка обсягу торгів цінними паперами на фондовому ринку 
 України у 2007—2010 рр. (за організаторами торгівлі), млн грн
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Загальний обсяг торгів 35149,73 37759,78 36014,02 131199,56
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Рис. 3. Обсяги торгів акціями та облігаціями підприємств і місцевих органів 
влади на фондовій біржі “ПФтс” у 2007—2011 рр.

основними проблемами вітчизняного фондового ринку, які потребу-
ють розв’язання, є:

— активізація вторинного обігу цінних паперів. У світі державні 
цінні папери є найбільш надійними та ліквідними фінансовими інстру-
ментами. В Україні 80—95 % обігу оВДП протягом 2003—2009 рр. 
відбувалося поза біржею. це не сприяє ні ліквідності самого інструмен-
ту, ні формуванню його справедливої ціни. Міністерством фінансів по-
будовано систему первинного розміщення оВДП через банки — пер-
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винні дилери, а вторинний обіг обмежується операціями рефінансування 
комерційних банків з боку національного банку України. лише в цьо-
му й полягає участь держави. Зосередження вторинного обігу оВДП на 
біржовому ринку завдяки модернізації депозитарної системи та реалі-
зації послідовної політики Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (ДкцПФр) і нбУ саме на цьому ринку приведе, по суті, 
до появи нового високоліквідного біржового інструменту. Приклад ро-
сії показує, що створення високоліквідного біржового ринку для обслу-
говування державного боргу може стати “локомотивом” збільшення лік-
відності біржового ринку взагалі;

— перегляд підходів до лістингових вимог. особливу актуальність 
проблеми лістингових вимог зумовлюють масштабні перетворення со-
тень компаній у публічні акціонерні товариства, акції яких відповідно 
до положень Закону України “Про акціонерні товариства” підлягають 
обов’язковому проходженню процедури лістингу хоча б на одній фон-
довій біржі. При цьому лістингові вимоги передбачають наявність у 
емітентів досить високих за українськими стандартами фінансових по-
казників і хоча суттєво поступаються лістинговим вимогам провідних 
світових бірж, але все одно не завжди відповідають стану розвитку 
української економіки, в якій ще немає достатньої кількості високодо-
хідних та висококапіталізованих підприємств. однак лістингові вимо-
ги мають стимулювати вирішення саме тих проблем національного 
фондового ринку, через наявність яких емітенти й не зацікавлені у ви-
ході на ринок капіталу: вкрай низької ліквідності та, відповідно, 
 неможливості залучення інвестицій.

Варто зазначити, що підвищення вимог до лістингу з боку регуля-
тора, яке спостерігається в останні роки, на жаль, не привело до бажа-
них результатів: 

1) “сміттєві” цінні папери продовжують перебувати в обігу, а на 
зменшення їхніх обсягів вплинула навіть не стільки системна співпраця 
ДкцПФр та Державної податкової адміністрації України (ДПаУ) щодо 
недопущення реєстрації та обігу таких цінних паперів, скільки криза. За 
даними ДПаУ, обсяг транзакцій зі “сміттєвими” цінними паперами ста-
новив: 210 млрд грн у 2007 р., 175 млрд грн у 2008 р., 130 млрд грн за три 
квартали 2009 р., тобто відповідно 29, 18 та 20 % номінального ВВП 
України. навіть цей, виявлений ДПаУ, обіг таких цінних паперів у 4—6 
разів перевищує обсяги біржової торгівлі в Україні;

2) норма про укладання договорів виключно з емітентами за умови 
незацікавленості останніх у такому лістингу просто зменшує кількість 
цінних паперів на організованому ринку і не сприяє підвищенню кон-
куренції між біржами. із зазначених проблем, пов’язаних із внесенням 
цінних паперів у лістинг виключно з ініціативи емітента, випливає 
простий висновок: ринок (власники цінних паперів) має право сам ви-
рішувати, які папери йому цікаві, і має власні механізми забезпечення 
прозорості інформації про емітентів та підтримки ліквідності — інсти-
тут маркет-мейкерів. тому на нинішньому перехідному етапі доцільні-
ше було б у такому випадку використати досвід розвинених країн, бір-
жова практика яких передбачає внесення цінних паперів у лістинг 
насамперед маркет-мейкером.
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Для вирішення зазначених проблем потрібно переглянути підходи до 
лістингових вимог, а саме:

— відредагувати з урахуванням українських реалій ринкові вимоги 
до фінансових показників, що обумовлюють допуск цінних паперів у 
лістинг; 

— дозволити допуск цінних паперів з ініціативи маркет-мейкера; 
— дозволити включення цінних паперів у лістинг за результатами 

їхнього обігу на інших фондових біржах світу, не вимагаючи регуляр-
них торгів протягом щонайменше півроку (так званий крос-лістинг); 

— посилити вимоги до маркет-мейкера та його відповідальність.
Внесення цінних паперів у лістинг бірж учасниками біржових тор-

гів (маркет-мейкерами) протидіятиме штучному обмеженню кількості 
цінних паперів в обігу на біржах, надасть можливість професійним 
учасникам ринку торгувати на організованому ринку не будь-якими, а 
цікавими саме для ринку інструментами, гарантуватиме підтрим - 
ку брокерами ліквідності цінних паперів із самого початку їхнього 
обігу. 

такий підхід є вимушеною необхідністю, певним етапом у розвитку 
фондового ринку. Передусім сам емітент повинен вживати необхідних 
заходів щодо постійного виконання лістингових вимог і вимог стосовно 
розкриття інформації та відповідності стандартам корпоративного 
управління. однак на сучасному етапі переважна більшість вітчизняних 
емітентів не настільки цікавиться ринком обігу своїх цінних паперів, 
щоб залишати їх єдиними, одноосібними ініціаторами включення цін-
них паперів до біржового реєстру.

Проте розглянуті новації будуть доцільними лише за умови, якщо 
цінні папери не просто перебуватимуть у лістингу, а й братимуть участь 
у торгах. тому варто було б ввести такі обмеження щодо процедур лістин-
гу і делістингу на фондових біржах:

1) якщо протягом певного проміжку часу (наприклад місяця або 
кварталу) торгів за цінним папером не зафіксовано, такий цінний па-
пір підлягає вилученню з лістингу;

2) варто обумовити перебування паперів у лістингу наявністю 
маркет-мейкера на фондовому ринку.

ці заходи у стислий термін позбавлять фондовий ринок, принаймні 
організований його сегмент, від фіктивних цінних паперів: навряд чи 
торговець цінними паперами візьме на себе безумовне зобов’язання 
щодо купівлі “сміттєвих” цінних паперів.

крім того, названі обмеження забезпечать хоча б мінімальну ліквід-
ність для цінних паперів у портфелях недержавних пенсійних фондів  
та інститутів спільного інвестування, яка визначатиметься за обсягом га-
рантованого викупу такого папера маркет-мейкером.

необхідно переглянути лістингові вимоги у бік збільшення ліквід-
ності та створення умов для спрощення крос-лістингу українських цін-
них паперів як у межах України, так і в рамках взаємодії з іноземними 
біржами.

Висновок. Український фондовий ринок перебуває на стадії розвитку, 
про що свідчать зміни в законодавчій, інформаційно-аналітичній базі та 
активізація торгівлі цінними паперами. Проте він поки що не набув тих 
необхідних якостей, котрі відповідають розвиненій ринковій економіці. 
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Для вітчизняного фондового ринку характерні відсутність ліквідності 
цінних паперів, незначні обороти торгів та низька капіталізація, неповні 
інформаційна прозорість і відкритість. Взагалі значний прогрес у підви-
щенні ліквідності світового біржового ринку, пов’язаний із загостренням 
конкуренції внаслідок появи альтернативних електронних бірж, котрі 
конкурують із традиційними біржами за рахунок простоти та низької 
вартості доступу до торгів, технологічності та мінімізації вартості тран-
закцій, став можливим насамперед тому, що на електронних біржах пе-
ребувають в обігу численні цінні папери, які вже пройшли лістинг на ін-
ших біржах з тривалішою історією. 

на жаль, більшість національних емітентів-експортерів залучають 
великий капітал не на українських біржах, а на іноземних ринках, які 
є ефективнішими та характеризуються більшою ліберальністю та 
ліквідністю.

Вітчизняний ринок цінних паперів на нинішньому етапі його ево-
люції є низькоефективним через наявність низки невирішених питань. 
тому для подальшого ефективного розвитку фондового ринку в Україні 
слід здійснити такі заходи: 

а) забезпечити зосередження торгівлі цінними паперами тільки на 
організаційно оформлених біржовому та позабіржовому ринках, спри-
яти централізації торгівлі та об’єднанню українських бірж; 

б) розширити сферу діяльності інвесторів в Україні шляхом удоско-
налення нормативної бази роботи інститутів спільного інвестування, 
державних і недержавних пенсійних фондів, вітчизняних та іноземних 
портфельних інвесторів; 

в) удосконалити систему спеціалізованих організацій інфраструкту-
ри фондового ринку, зокрема національного депозитарію, зберігачів 
цінних паперів та розрахунково-клірингових установ; 

г) створити сприятливі умови для обігу цінних паперів іноземних емі-
тентів на території України й цінних паперів резидентів за її межами та 
зобов’язати вітчизняні корпорації при виході на зарубіжні фондові май-
данчики частину акцій розміщувати на Українській фондовій біржі; 

д) покращити механізм залучення вільних коштів суб’єктів госпо-
дарювання через систему внутрішніх місцевих позик; 

е) удосконалити законодавчу й нормативну базу оподаткування опе-
рацій із цінними паперами на первинному та вторинному ринках; 

є) запобігти виникненню неорганізованих паралельних ринків, що 
зашкоджують ліквідності централізованого ринку, який єдиний ство-
рює можливості для попиту і пропозиції. 

також зазначимо, що до найістотніших інституційних факторів, 
які можуть справити вплив на фондовий ринок у середньостроковій 
перспективі — до 2014 р., можна віднести: 

— нестабільність внутрішньополітичної ситуації в Україні, нероз-
виненість демократичних інститутів, принципу верховенства права та 
значна корумпованість державного сектору;

— повторні кризові явища, а також рецесія у світовій економіці;
— зобов’язання України перед міжнародними партнерами (єс, рФ, 

сот та ін.);
— розвиток інститутів спільного інвестування;
— прихід до України зарубіжних фондових бірж;
— вихід українських емітентів на зарубіжні фінансові ринки.
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ВЕЛИКИй КИїВсьКИй ЕКсПЕРИмЕНт —  
НОВИй НАПРям іННОВАційНОї ПОЛітИКИ ДЕРЖАВИ

Висвітленно проблематику використання моделі розвитку промислового комплек-
су києва як напряму інноваційної політики держави. автор розкриває зміст поняття 
“технополіс” та наголошує, що технополіс може розглядатися як сучасна форма тери-
торіальної інтеграції науки і високорозвиненого виробництва (як різновид вільної еко-
номічної зони), що забезпечує безперервність інноваційного циклу. наводяться резуль-
тати експерименту, що стосувався перспектив формування київського технополісу.

Ключові слова: інновації, технополіс, муніципальний розвиток, інновацій-
на активність

економічні перетворення мають ґрунтуватися на реальних можли-
востях і наявному потенціалі прогресивних сил суспільства з урахуван-
ням національних особливостей України.

інноваційна діяльність (введення новинок, нововведення) — це ді-
яльність, спрямована на використання й комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкуренто-
спроможних товарів і послуг.

У монографії “Формування інноваційної політики підприємства в 
перехідний період” автор статті, врахувавши певною мірою результати 
проведених раніше досліджень, розглянув проблеми формування новіт-
ньої інноваційної політики підприємств у перехідний період та здій-
снив аналіз цього переходу з наукових позицій [1]. Зокрема, багато 
уваги приділено висвітленню досвіду використання моделі розвитку 
промислового комплексу києва як напряму інноваційної політики 
держави.

В Україні практика регулювання інноваційної діяльності базується 
на двох основних постулатах:

1) інноваційна активність зумовлена непередбаченими проривами у 
сфері наукових знань;
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2) зміна економічної кон’юнктури викликає відповідні зміни іннова-
ційної активності.

У столиці України інноваційний розвиток розпочався під гаслами 
науково-технічного прогресу (нтП) на основі науково-технічної програ-
ми розвитку промислового виробництва. Програма розвитку нтП києва 
дала позитивні практичні результати, але вони були недосконалими вна-
слідок ігнорування економічних методів управління.

історично склалося так, що серед промислових центрів України 
концентрація чиновників інноваційної сфери найбільшою є в києві. 
За період економічних реформ кияни мали змогу неодноразово пере-
конатися в ефективності впровадження інноваційних наукових роз-
робок і технологій на підприємствах столиці. інноваційний шлях 
розвитку промисловості києва як система прискорення науково-
технічного прогресу є єдиним правильним вибором у світлі сучасних 
реалій.

необхідно зауважити, що найпоширенішим у розвинених країнах 
економічним інструментом прискорення нтП є технополісна концен-
трація розвитку.

технополіс — це найважливіший елемент сучасної ринкової систе-
ми. така організаційна форма розроблена для поєднання підприємств, 
інноваційних компаній, вищих навчальних закладів, консультаційних 
та інших фірм з метою реалізації інноваційної стратегії державних і міс-
цевих органів управління.

технополіс може розглядатися нами як сучасна форма територіаль-
ної інтеграції науки і високорозвиненого виробництва (тобто як різно-
вид вільної економічної зони), що забезпечує безперервність інновацій-
ного циклу на основі наукових досліджень та їх впровадження, або як 
форма адміністративного розвитку, котра полягає у створенні спеціалі-
зованих структур, спрямованих на організацію й забезпечення взаємо-
дії бізнесу, виробництва, науки і місцевої влади.

У технополісі формується правове й економічне середовище для ді-
яльності венчурних (ризикових) підприємств, що дає змогу відбирати 
конкурентоспроможні проекти для створення нової техніки і техноло-
гій, готувати досвідчені кадри, проводити прикладні дослідження і 
промислове освоєння новацій, створювати підприємницькі структури 
відповідно до певних напрямів науково-технічного прогресу. Втім, рі-
вень використання новацій в окремих країнах світу й регіонах неодна-
ковий і залежить від здатності соціально-економічного середовища до 
споживання новацій. японія є типовим прикладом країни, що обрала 
інноваційний шлях розвитку. Використання інноваційного потенціалу 
в японії сягає 85 %, у сШа — 60, у росії — понад 5 %, а в Україні 
цей показник менший ніж 3 %.

Зважаючи на зазначене вище, можемо зробити висновок, що інно-
ваційний шлях розвитку промисловості києва доцільно ґрунтувати на 
стратегії технополісної концепції. Формування київського технополісу 
має здійснюватися на економічній основі в умовах рівноправного парт-
нерства всіх вхідних ланок. необхідність негайного вжиття заходів 
державного регулювання, спрямованих на створення системи ресурсів, 
інституту управління й ринку власності, зумовлена критичною ситуа-
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цією, що загрожує національній безпеці України: ймовірністю втрати 
економічного потенціалу інтелектуальних ресурсів, який міститься у 
фундаментальних дослідженнях і прикладних розробках, виконаних 
науковою елітою України за роки існування Урср та в останні 
десятиріччя.

киянам слід подолати протиріччя між обсягами завдань, котрі кож-
ному великому місту потрібно вирішувати на шляху до екологічно стало-
го розвитку, та можливостями їх своєчасного розв’язання за рахунок ак-
тивізації інноваційного фактора та реалізації інвестиційної політики, 
яка може це забезпечити.

З одного боку, міський розвиток вимагає досить великої кількості 
інновацій, передусім для технологічної модернізації промисловості, 
транспорту, міського господарства, житлово-комунального комплексу, 
захисту міського та природного середовища тощо. З іншого — упро-
довж останнього десятиріччя науково-технічний потенціал України, і 
києва зокрема, руйнується і втрачає функціональні якості. Причина 
цього полягає в недостатності фінансування та дефіциті державних, 
регіональних і міських замовлень на нДДкр, результати яких могли б 
технологічно й організаційно забезпечити перехід до інноваційної мо-
делі розвитку за принципами екологічної сталості. на цьому тлі інно-
ваційний бізнес розвивається вельми повільно, оскільки не має належ-
ної підтримки з боку держави і міста у вигляді відчутних стимулів, 
пільг тощо.

розвиток міста за суттю є процесом новоутворень (організаційних, 
технологічних, матеріально-технічних, соціальних). Заміна у виробни-
цтві та побуті старого новим підвищує ефективність міських підсистем, 
покращує якість міського життя для все більшої кількості городян. 
розвиток міста може бути повільним або швидким, спонтанним чи впо-
рядкованим, розбалансованим або збалансованим залежно від того, як 
формується потік та характер інновацій, що засвоюються та експлуату-
ються міськими підсистемами. суттєво важливо, в якій послідовності 
створюються і впроваджуються інновації, а також чи є вони окремими 
актами або комплексами взаємоузгоджених нововведень, що модерні-
зують кілька взаємопов’язаних технологій. Усе це дає підстави виді-
лити як окремий вид творчої діяльності та напрям міської політики 
інноватику — теорію і практику створення, розповсюдження, засвоєн-
ня та використання інновацій з метою вирішення нагальних проблем 
життєдіяльності сучасного міста.

активна інноваційна політика означає, що інноватика має охоп-
лювати всі системи життєзабезпечення міста та його зовнішні функції 
— промисловість, науку, освіту, транспорт, зв’язок, управління, ін-
формаційну і природоохоронну діяльність тощо. Для кожної сфери 
потрібно підготувати відповідну програму розроблення та засвоєння 
інновацій, через які підвищується ефективність основних, допоміж-
них і сервісних технологічних процесів. головним інструментом ак-
тивної інноваційної політики є своєчасні замовлення з боку міської 
влади на наукові й технологічні розробки, потрібні для вдосконалення 
технологій у міському господарстві, закладах соціальної інфраструк-
тури, управлінні містом. Для обґрунтування соціального й технічного 
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змісту таких замовлень необхідні перманентні аналітичні та прогноз-
ні дослідження функціонування і розвитку міста, нових можливостей, 
що випливають з новітніх нДДкр та інформаційно-ком п’ютерних 
технологій.

За час проведення київського експерименту було створено методики, 
структури, фінансовий механізм використання досягнень науки для роз-
витку виробництва, у тому числі й для поліпшення основних показників 
наукової діяльності. наукове опрацювання результатів цього велико-
масштабного експерименту дало можливість зафіксувати незвичайні 
факти, пояснити їх, встановити закономірності інноваційної діяльності, 
зробити її високоефективною. Відкриті закономірності дістали такі 
назви:

1. Київський фінансовий парадокс. У деяких випадках в умовах 
необмеженого фінансування було з’ясовано, що збільшення обсягів фі-
нансування призводить до зменшення показників економічної ефек-
тивності інновацій. Причиною цього економічного парадоксу вважаємо 
відсутність гармонізації розвитку освіти, культури та інноваційної 
сфери.

2. Закон критичної наукомісткості виробни цтва. Виробництву 
потрібен тільки певний обсяг узгоджених між собою наукових ін-
новацій, інакше вони зруйнують старе ви робництво. За відсутності фа-
хівців з відповідною освітою інновації неефективні. 

3. Закон гармонізації структур. У певних випадках спостерігався 
розпад структур на функціональну й організаційну складові, неузго-
дженість яких спричиняє негативні наслідки.

4. Закон вібрації структур. Зміни, що ведуть до руйнування, часто 
починаються з вібрації структур, пору шення соціальних ритмів. 

5. Закон критичної маси інтелектуальної власності, встановле-
ний німецькими еко номістами: якщо частка інтелекту альної власності 
в основних фондах вироб ництва менша від 12 %, то підприємство при-
речене на банкрутство в ринкових умовах. 

Досвід київського експерименту по казав, що нехтування цими зако-
нами в інноваційній діяль ності призводить до негативних наслідків.  

Висновки. аналіз інноваційної діяльності в госпо дарських структу-
рах києва, на нашу думку, доводить, що завдяки високому іннова-
ційному потенціалу підприємство може опе ративно реагувати на зміни 
зовнішнього середовища, вести інноваційний пошук і набагато якісні-
ше виконувати свої функції. Водночас низький потенціал не забезпечує 
такої можливості, а коли новації впроваджуються регу лярно, то під-
приємство перестає зазнавати труднощів зі збутом продукції. іннова-
ційні рішення у та кому випадку є ефективними. 

інноваційна політика підприємства, управління ним мають бути 
результатом глибокого дослідження ринку, постійно го моніторингу 
дій конкурентів, спиратися на сучасні науково-технічні до сягнення 
у відповідній галузі та ефективне використан ня інтелектуального і 
творчого потенціалу працівників. це даватиме змогу вищому ме-
неджменту розробляти оптимальні інно ваційні стратегії, які форму-
ватимуть стра тегічні переваги підприємства у довгостро ковій перс-
пективі.
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В.м. Богдан. Великий киевский эксперимент — новое направление инновацион-
ной политики государства

осуществляется проблематика использования модели развития промышленного 
комплекса киева как направления инновационной политики государства. автор 
раскрывает содержание понятия технополис и подчеркивает, что технополис мо-
жет рассматриваться как современная форма территориальной интеграции науки и 
высокоразвитого производства (как разновидность свободной экономической зоны), 
которая обеспечивает непрерывность инновационного цикла. Приводятся результаты 
эксперимента, касавшегося перспектив формирования киевского технополиса.

Ключевые слова: инновации, технополис, муниципальное развитие, инновацион-
ная активность

Bogdan V.M. Great Kyiv’s experiment – new direction of the innovative state policy
In the article author pays attention to elucidation the problems of using the model of 

development Kiev’s industrial complex as a direction of state innovative policy. Author 
states the term “techno polis” and emphasizes that techno polis can be a modern form of 
territorial integration of science and high-technologies (as a free economic zone), which 
provides the continuity of innovative cycle. The results of experiment which relates to 
forming Kiev techno polis are stated.

Keywords: innovations, techno polis, municipal development, innovative activity
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держаВне реГУлюВання інноВаЦіЙноГо роЗВИтКУ

ПРО ДЕяКі сУПЕРЕЧЛИВі ПОЛОЖЕННя ЗАЛіКОВОї 
сИстЕмИ ОБЧИсЛЕННя тА сПЛАтИ ДО БЮДЖЕтУ 

ПОДАтКУ НА ДОДАНУ ВАРтість
Проведено аналіз основних відмінностей залікової системи нарахування податку 

на додану вартість від методів його прямого обчислення та сплати до бюджету. Пока-
зано, що залікова система створює умови для різних зловживань у процесі її практич-
ного застосування. обґрунтовано необхідність відмови від використання залікової сис-
теми й переходу до одного з методів прямого обчислення і сплати до бюджету ПДВ.

Ключові слова: непрямі податки, податок на додану вартість, база опо-
даткування, податкова ставка, податкове зобов’язання, податковий кредит

Постановка проблеми. Податок на додану вартість (ПДВ) є одним з 
найпоширеніших і найважливіших податків для наповнення бюджетів. 
Відомо, що нині він практикується майже в 150 країнах. З розвинених 
держав ПДВ не застосовують лише сШа і японія, де замість нього діє 
податок з продажу [1]. Характерно, що зарубіжні публікації (окрім 
тих, які належать авторам з країн снД) практично не містять критики 
стосовно податку на додану вартість, натомість в Україні періодична 
преса та інтернет переповнені вкрай негативними думками про нього. 
За висловом одного з керівників держави, податок на додану вартість 
перетворився в нашій країні на “один з найбільш криміналізованих ви-
дів податків”, з яким пов’язано понад 50 % податкових злочинів [2]. 
Зокрема, це виявляється у створенні шахрайських схем незаконного 
відшкодування експортерам ПДВ з державного бюджету1. наприклад, 
у 1997 р. держава отримала від цього податку 62 млрд грн, а відшкодова-
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1 найпростіша схема незаконного повернення ПДВ є такою: спочатку створю-
ють мережу фіктивних фірм, що перепродають одна одній товар, збільшуючи тим 
самим його ціну, в кінці ланцюжка товар із завищеною ціною потрапляє до фірми, 
яка його експортує і подає заявку на відшкодування з бюджету необґрунтовано 
великої суми, а одержавши її, переводить у готівку і після цього зникає [3].
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но було 68 млрд грн. таким чином, ПДВ, по суті, став не прибутковою, а 
витратною статтею бюджету [3]. Узагальнити негативний вплив цього 
податку можна, скориставшись словами заголовка однієї анонімної стат-
ті з інтернету: “ПДВ — податок, який руйнує нашу державу” [4]. Харак-
терно, що дуже схожу назву має стаття, опублікована в російській газеті 
“рбк daily”: “коррупционный налог: нДс как тормоз для экономики 
россии” [5]. наголошують також на складності й затратності адміністра-
тивного обслуговування ПДВ. При цьому слід мати на увазі, що залікова 
методика, за якою цей податок обчислюється в Україні та в інших краї-
нах снД, кардинально відрізняється від методик, використовуваних у 
всіх інших державах світу. тому актуальною є проблема аналізу особли-
востей застосовуваної в нашій країні залікової системи стягування по-
датку на додану вартість. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Податок на додану вартість 
відповідно до наявної класифікації належить до групи непрямих подат-
ків. на відміну від прямих податків, які сплачують безпосередньо 
суб’єкти господарської діяльності (наприклад, із фірми стягується пода-
ток на одержаний нею прибуток), платником непрямого податку є поку-
пець. Він купує товар за ціною, що перевищує ціну реалізації на суму 
податку, і таким чином оплачує виробникові чи продавцю цей податок 
[6, с. 398]. особливо наочною є така інтерпретація непрямих  податків: 
“При запровадженні непрямих податків виробники (продавці) товарів і 
послуг продають їх за цінами й тарифами з урахуванням податкової над-
бавки, яку потім передають державі. таким чином, виробники і продавці 
виступають у ролі збирача податків, уповноваженого державою, а поку-
пець стає платником цього податку” [7, c. 342]. 

однак не всі покупці є платниками непрямих податків. суб’єкти гос-
подарської діяльності, котрі купують продукцію як сировину для спожи-
вання на всіх стадіях виробництва, включають її вартість разом із сума-
ми податку в собівартість і ціну виробленої продукції. Після реалізації 
продукції їм повертаються і витрати на придбання матеріальних ресур-
сів, і сплачені непрямі податки. лише покупці кінцевої продукції, тобто 
споживачі, є справжніми платниками непрямих податків, лише вони за-
знають безповоротних втрат при купівлі споживчих товарів. тому, як 
стверджує одне з найпопулярніших у світі енциклопедичних видань, 
“податок на додану вартість правильніше було б назвати податком на 
споживання у приватному секторі” [8]. 

базою оподаткування для ПДВ слугує, звичайно, додана вартість. ен-
циклопедичний словник габлера визначає додану вартість як “вартість 
реалізованої продукції за вирахуванням вартості виробів (мате ріалів), 
куплених і використаних для її виробництва. Додана вартість дорівнює 
виручці, що включає заробітну плату, орендну плату, процент і прибу-
ток” [9, с. 182].

Для обчислення ПДВ застосовують різні методи, і найпоширенішими 
з них є такі [10, с. 377]:

прямий адитивний, або бухгалтерський, метод:

 ПДВ = R(v + m), (1)
де R — податкова ставка; v — сума виплаченої заробітної плати; m — маса 
одержаного прибутку; (v + m) — додана вартість;
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непрямий адитивний метод:

 ПДВ = Rv + Rm; (2)
метод прямого віднімання:

 ПДВ = R(B – P), (3)
де В — вартість проданої продукції; P — вартість закуплених ресурсів.

найпростішим із цих методів є, безумовно, прямий адитивний: бух-
галтерія виробника (продавця) на основі даних первинного бухгалтер-
ського обліку підраховує загальну суму складових доданої вартості, 
після чого ПДВ обчислюється як добуток податкової ставки на суму 
реалізованої доданої вартості. непрямий адитивний метод відрізняєть-
ся від прямого більшою кількістю обчислювальних операцій, оскільки 
величина загального ПДВ розраховується як сума податків для кожно-
го окремого елемента доданої вартості. складнішим є метод прямого 
віднімання, за яким додана вартість обчислюється як різниця між вар-
тістю проданої виробником (продавцем) продукції й вартістю закупле-
них ресурсів, використаних для виготовлення цієї продукції. 

Усі ці методи застосовують у країнах єс та в інших зарубіжних 
державах (за винятком країн — учасниць снД).

крім трьох названих методів обчислення ПДВ є ще четвертий — ме-
тод непрямого віднімання, або заліковий метод за рахунками:

 ПДВ = RB – RP.  (4)
Заліковий метод за рахунками принципово відрізняється від усіх 

розглянутих вище способів обчислення ПДВ. його використовують 
лише у країнах — учасницях снД, і зокрема в Україні. цілком при-
родним буде припущення, що всі негативні наслідки застосування по-
датку на додану вартість так чи інакше пов’язані з використанням 
методу непрямого віднімання, або залікового методу за рахунками, для 
обчислення та сплати ПДВ до бюджету. 

Мета статті — проаналізувати основні відмінності застосовува-
ної в нашій країні для стягування податку на додану вартість залікової 
системи від адитивних методів і методу прямого віднімання.

Виклад основного матеріалу. Заліковий метод за рахунками  карди-
нально відрізняється від інших методів передусім способами визначен-
ня обсягів доданої вартості. спільною для названих вище методів (1—3) 
є необхідність попереднього визначення величини доданої вартості: або 
шляхом безпосереднього обчислення на основі даних первинного бух-
галтерського обліку, або прямим відніманням від вартості реалізованої 
продукції вартості закуплених ресурсів. Звичайно, базою оподаткування 
при цьому слугує встановлена способів будь-яким зі згаданих методів 
сума доданої вартості. У методі непрямого віднімання на відміну від ін-
ших методів як базу оподаткування використовують не додану вартість, 
а всю вартість реалізованої продукції. це положення зафіксовано у від-
повідній статті Податкового кодексу України: “база оподаткування опе-
рацій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної 
(контрактної) вартості … з урахуванням загальнодержавних податків та 
зборів [11]”. кількісне  визначення бази ПДВ буде таким: “базою подат-
ку на додану вартість є фактична ціна товару чи послуги. <..>. розраху-
нок бази оподаткування = собівартість + прибуток + податки і збори” 
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[12]. отже, згідно з вітчизняним законодавством базу оподаткування для 
ПДВ потрібно обчислювати за схемою розрахунку податку з обороту. це 
відображено й у формулі (4), де RВ — це податок з обороту, тобто з усієї 
реалізованої продукції, а RP — податок на закуплені ресурси, використа-
ні для її виробництва. таким чином, згідно з формулою (4) ПДВ обчислю-
ється як різниця між податком з обороту і податком на закуплені ресур-
си. оскільки вартість реалізованої продукції вища від вартості закуплених 
для її виготовлення ресурсів, то після обчислення ПДВ неминуче вия-
виться певний залишок.

Проілюструємо це на тривіальному прикладі. нехай вартість усієї 
реалізованої фірмою продукції дорівнює 350 тис. грн, а вартість закуп-
лених для її виробництва ресурсів становить 150 тис. грн. За податкової 
ставки 20 % обчислимо ПДВ методами:

прямого віднімання:

ПДВ = R(B – Р) = 0,2 ⋅ (350 – 150) = 0,2 ⋅ 200 = 40 тис. грн;
непрямого віднімання (заліковим методом за рахунками):

ПДВ = RВ + RР = 0,2 ⋅ 350 – 0,2 ⋅ 150 = 70 – 30 = 40 тис. грн.
і в першому, і в другому випадках величина ПДВ становить 40 тис. 

грн. але при обчисленні за формулою залікового методу в залишку вия-
вилось 30 тис. грн. як можна трактувати цей залишок? якщо базою по-
датку на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України слу-
гує вартість реалізованої продукції, то в наведеному вище прикладі 
ПДВ = 350 ⋅ 0,2 = 70 тис. грн, з яких 40 тис. грн (70 – 30) мають надійти 
до бюджету, а 30 тис. грн залишаються нерозподіленими. цей зали-
шок — одне з найсуперечливіших положень залікової системи обчислен-
ня, і тому не може не викликати припущень щодо можливостей його ко-
рупційного використання.

інша суперечність методу непрямого віднімання порівняно з пря-
мими методами обчислення ПДВ пов’язана з особливостями сплати 
ПДВ до бюджету. якщо при застосуванні прямих методів кожний 
суб’єкт господарської діяльності сам сплачує до бюджету податок на 
реалізовану ним додану вартість, то залікова система стягування 
ПДВ зумовлює участь у цьому процесі двох суб’єктів господарської 
діяльності, пов’язаних між собою в єдиному технологічному лан-
цюжку.

При застосуванні залікової системи підприємство нараховує з вар-
тості всієї реалізованої продукції ПДВ (що фактично є податком з обо-
роту), величину якого прийнято називати податковим зобов’язан - 
ням. ПДВ, сплачений до бюджету фірмами, котрі у звітному періоді 
продали зазначеному підприємству ресурси, — це податковий кредит. 
сума податку, яку підприємство має сплатити до бюджету, обчислю-
ється як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що 
виникли у зв’язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) про-
тягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту у звітному пе-
ріоді [13].

Проаналізувати механізм нарахування і сплати до бюджету ПДВ 
з використанням залікового методу можна на такому прикладі 
(табл. 1).
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Таблиця 1. Нарахування і сплата до бюджету ПДВ методом заліку за 
 рахунками для тристадійного процесу виробництва (гіпотетичні дані), 
тис. дол. сШа

№ 
пор. Показник Видобуток 

залізної руди
Виробництво

сталі тракторів

1 Продаж (без урахування ПДВ) 200 400 500

2 купівля (без урахування ПДВ) 0 200 400

3 ПДВ з продажу (20 % від п. 1) 40 80 100

4 Представлений залік на ПДВ з 
купівлі (20 % від п. 2)

0 40 80

5 сплачено ПДВ (п. 3 – п. 1) 40 40 20

Джерело: [14].

У табл. 1 наведено дані про три умовні підприємства, технологічно 
пов’язані між собою виробництвом кінцевої продукції — тракторів. Вва-
жатимемо також, що всі ці підприємства купують і використовують про-
дукцію тільки одне одного, а ПДВ обчислюють за єдиною ставкою 20 %. 
як видно з табл. 1, підприємство з видобутку залізної руди (перше в тех-
нологічному ланцюжку) виробило продукції на суму 200 тис. дол., а 
оскільки воно не купувало ресурсів в інших підприємств, то вартість усієї 
виробленої й реалізованої продукції є тут доданою вартістю, і вся нарахо-
вана з неї сума ПДВ (40 тис. дол.) надійшла до бюджету. Друге підпри-
ємство (виробник сталі) виготовило й реалізувало продукцію на суму 
400 тис. дол., ПДВ з якої становить 80 тис. дол. однак до загальної вар-
тості сталі входить вартість закупленої залізної руди — 200 тис. дол., з 
яких, як уже зазначалось, підприємством-постачальником перераховано 
до бюджету 40 тис. дол. ПДВ. тому виробник сталі вносить до бюджету ПДВ, 
обчислений як різниця між сумою податку на всю реалізовану продукцію 
і сумою ПДВ, сплаченого продавцем залізної руди: 80 – 40 = 40 тис. грн. 
За такою самою схемою обчислює ПДВ, перерахований до бюджету, третє 
підприємство — виробник тракторів: 100 – 80 = 20 тис. грн. отже, всього 
до бюджету сплачено 100 тис. дол. ПДВ (40 + 40 + 20).

Проте нараховано ПДВ було на значно більшу суму. рядок 3 табл. 1 
називається “ПДВ з продажу”, хоча, як уже наголошувалось, фактично 
це податок з обороту. Вся сума нарахованого так званого ПДВ (ПДВ з про-
дажу) дорівнює: 40 + 80 + 100 = 220 тис. дол. якщо із цієї суми відняти 
ПДВ, внесений до бюджету, то нерозподілений залишок податку стано-
витиме: 220 – 100 = 120 тис. дол.

тому виникають запитання: яку інформацію містить цей “ПДВ”, 
обчислений не з доданої вартості, а з вартості всієї реалізованої про-
дукції? чи є він величиною віртуальною, тобто суто розрахунковою, 
необхідною для виокремлення з неї реальної величини ПДВ? чи це на-
справді цілком реальна величина — податок з обороту, який лише 
 називається “податком на додану вартість”, а якщо так, то куди поді-
лась різниця між сумою податкових зобов’язань і сумою податкових 
кредитів другого і третього  підприємств (відповідно: 80 – 40 = 40 тис. 
дол.; 100 – 20 = 80 тис. дол., що разом становить 120 тис. дол.)?  Поставлені 
запитання за нинішнього стану поінформованості прореальні шляхи  
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зазначених податкових фінансових потоків залишаються суто рито-
ричними. 

У розглянутій ситуації податкове зобов’язання перевищує подат-
ковий кредит. однак при обчисленні ПДВ методом непрямого відні-
мання, або заліку за рахунками, можливий і такий випадок, коли по-
датковий кредит перевищує податкове зобов’язання. як чинити в 
зазначеній ситуації? Щодо цього наявне таке роз’яснення: “якщо за 
результатами звітного періоду різниця між загальною сумою податко-
вих зобов’язань, що виникли у зв’язку з будь-яким продажем товарів 
(робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кре-
диту звітного періоду має від’ємне значення, то така сума (як надміру 
сплачена) підлягає відшкодуванню платнику податку з Державного 
бюджету України [13]”. аналогічне тлумачення наведено й в іншій 
публікації: “бюджетне відшкодування ПДВ — сума, що підлягає по-
верненню платнику податку з бюджету у зв’язку з надмірною сплатою 
податку [12]”.

Положення про відшкодування “надміру” сплаченого ПДВ свідчить 
про зумисне перекручення вітчизняним законодавством самої суті цього 
податку. Про яку надмірну сплату ПДВ може йти мова, коли податок на 
додану вартість, як і всі непрямі податки, після сплати включається до со-
бівартості продукції та повертається виробникам (продавцям) у вартості 
реалізованої продукції (робіт, послуг). іншими словами, покупці (спожи-
вачі) відшко довують виробникам (продавцям) сплачений ними до бюдже-
ту ПДВ2. 

При застосуванні залікової системи стягування податку на додану 
вартість практикується ще й повне звільнення підприємств окремих га-
лузей промисловості від сплати ПДВ до бюджету, тобто від сплати подат-
ку звільняють тих, хто фактично його не платить3.

основні відмінності залікового методу стягування ПДВ від інших 
 методів можна подати у формі такої таблиці (табл. 2).

Висновки і пропозиції: 
1. Залікова система нарахування і стягнення податку на додану вар-

тість не має нічого спільного з методами його прямого обчислення та 
сплати до бюджету і суперечить самій суті непрямих податків, до яких 
належить ПДВ. 

2. Залікова система обчислення та сплати до бюджету ПДВ побудова-
на на засадах, які створюють умови для різних зловживань у процесі її 
практичної реалізації. 

2 Прикметно, що це добре розуміють, наприклад, білоруські податківці. на-
чальник управління бюджетно-податкової політики Міністерства економіки 
республіки білорусі т. образкова пише: “Передусім необхідно врахувати, що 
ПДВ фактично сплачують не підприємства й організації, а кінцеві споживачі — 
фізичні особи. ПДВ — це податок на споживача, як, власне, будь-який інший 
різновид податку з обороту. кожного разу, купуючи продукти, одяг, інші 
споживчі товари та послуги, саме населення сплачує всі суми ПДВ, включені 
в ціни цих товарів і послуг, хоча перераховують їх до бюджету підприємства й 
організації [15]”.

3 Механізм реалізації вигід, отриманих внаслідок звільнення виробників 
(продавців) від сплати ПДВ до бюджету, потребує окремого дослідження.
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Таблиця 2. Основні відмінності між заліковим та іншими методами обчис-
лення та сплати до бюджету податку на додану вартість

Характеристика

Методи стягування податку на додану вартість

Прямий і непрямий 
адитивні методи, 

метод прямого  
віднімання

Метод непрямого віднімання,  
або метод заліку за рахунками

база оподатку-
вання

сума реалізованої 
доданої вартості

базою оподаткування вважається вартість 
реалізованої продукції (як при обчисленні 
податку з обороту)

спосіб обчис-
лення

ПДВ обчислюється 
як добуток подат-
кової ставки на 
суму реалізованої 
доданої вартості 

ПДВ обчислюється як різниця між добут-
ком податкової ставки на вартість реалі-
зованої продукції й добутком податкової 
ставки на вартість закуплених ресурсів

особливості 
сплати ПДВ  
до бюджету

Платник податку 
сам сплачує до 
бюджету всю суму 
податку, нара-
ховану пропорцій-
но до реалізо ваної 
протягом звітного 
періоду доданої 
вартості

Платник податку сплачує до бюджету різ-
ницю між добутком податкової ставки  
на вартість усієї реалізованої продукції 
(податковим зобов’язан ням) і заліком на 
ПДВ з купівлі ресурсів, сплачений до бю-
джету підпри ємством — продавцем цих 
ресурсів (податковим кредитом).

Внаслідок застосування залікової системи 
стягування ПДВ зазвичай виникає одна з 
двох ситуацій: 

1) податкове зобов’язання перевищує по-
датковий кредит, тобто з’явля ється над-
лишок нарахованого податку, подальше 
використання якого законодавчо не регла-
ментовано; 

2) податковий кредит перевищує податко-
ве зобов’язання, і тоді від’ємна різниця 
відшкодовується (виплачується) підпри-
ємству — продавцю ресурсів із державно-
го бюджету

наслідки 
звільнення від 
сплати ПДВ

Звільнення від 
сплати ПДВ здій-
снюється в інтере-
сах покупців кінце-
вої продукції, коли 
виробник (прода-
вець) не має права 
включати суму 
сплаченого податку 
в собівартість і ціну 
реалізованої про-
дукції

Звільнення від сплати ПДВ здійснюється 
в інтересах виробників (продавців) про-
дукції, і вони мають можливість включа-
ти суму несплаченого податку в собівар-
тість і ціну реалізованої продукції

3. автори численних публікацій у періодичній пресі пропонують за-
мінити податок на додану вартість іншим податком. наприклад, нами 
обґрунтовано доцільність заміни ПДВ податком з обороту, що дало б змо-
гу за рахунок встановлення для останнього податкової ставки, нижчої 
від застосовуваної нині для податку на додану вартість, забезпечити  
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істотне збільшення податкових надходжень до бюджету і значно полег-
шити фінансове становище покупців кінцевої продукції на споживчому 
ринку [16]. Проте слід визнати, що в сучасних умовах замінити ПДВ 
будь-яким іншим податком нереально, оскільки від усіх країн, які всту-
пають до єс, обов’язково вимагають запроваджувати податок на додану 
вартість, і цю вимогу керівництво нашої держави в жодному разі не 
проігнорує.

4. Заслуговує на увагу підхід до вирішення проблеми з ПДВ, засто-
сований у російській Федерації. там спеціально для зміни чинної системи 
нарахування податку на додану вартість створено загальноросійську гро-
мадську організацію “Ділова росія”, якою вже обґрунтовано відповідні 
пропозиції. як податкову базу для обчислення ПДВ запропоновано вико-
ристовувати створену на підприємстві додану вартість, визначену прямим 
розрахунком на основі даних бухгалтерського обліку (сума доходу, оплати 
праці, прибутку, податків та амортизації), тобто обчислювати ПДВ пря-
мим адитивним (бухгалтерським) методом, відмовившись від залікового 
методу за рахунками. Пропонується включити до звітних показників під-
приємства показник “Додана вартість”, а ПДВ розраховувати множенням 
доданої вартості на задану податкову ставку. У внутрішніх операціях при 
обчисленні ПДВ для сплати до бюджету не потрібно використовувати 
рахунки-фактури, а також слід вилучити книги купівлі та продажу з пере-
ліку обов’язкових документів, і тоді відшкодування з державного бюдже-
ту стане непотрібним, оскільки кожне підприємство сплачуватиме до бю-
джету ПДВ пропорційно до створеної на ньому доданої вартості. При 
постачанні продукції на експорт вирішено залишити чинний порядок на-
рахування ПДВ з використанням рахунків-фактур [17]. 

5. розроблені в російській Федерації пропозиції щодо змін системи 
нарахування податку на додану вартість цілком придатні й для україн-
ських реалій. Проте практичне втілення їх можливе лише за умови, що 
на це буде політична воля найвищого керівництва держави.
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Шморгун Л.Г. О некоторых противоречивых положениях зачетной системы 
исчисления и уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость

Проведен анализ основных отличий зачетной системы исчисления налога на до-
бавленную стоимость от методов его прямого расчета и уплаты в бюджет. Показано, 
что зачетная система создает условия для различных злоупотреблений в процессе ее 
практического применения. обосновывается необходимость отказа от использования 
зачетной системы и перехода к одному из методов прямого исчисления и уплаты в 
бюджет нДс.

Ключевые слова: косвенные налоги, налог на добавленную стоимость, база нало-
гообложения, налоговая ставка, налоговое обязательство, налоговый кредит 

Shmorgun L.G. Some inconsistent features of the set-off system of added value tax 
calculation and payment to it into the budget

In the article author analyses differences between set-off system of calculation of 
added value tax and methods of direct calculation of value added tax and payment it into 
the budget. It is shown that set-off system when used in practice creates opportunities 
for malfeasance. The necessity to refuse from using set-off system is grounded. It is 
proposed to use one of the methods of direct calculation of value added tax and payment 
it into the budget.

Keywords: indirect taxes, value added tax, taxation base, tax rate, tax liability, tax 
credit
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ОціНКА РЕЗУЛьтАтіВ НАУКОВОї ДіяЛьНОсті  
В УКРАїНі:  НОРмАтИВНО-ПРАВОВИй АсПЕКт

У статті запропоновано концептуальні засади організації та здійснення процеду-
ри оцінювання результатів наукової діяльності в Україні. Визначено форми резуль-
татів наукових досліджень, основні принципи та критерії їх оцінювання. 

Ключові слова: наукова діяльність, фундаментальні і прикладні досліджен-
ня, оцінювання наукових результатів, концепція, форми визнання наукових ре-
зультатів, принципи та критерії оцінювання

Постановка проблеми. Характерні особливості сучасного етапу від-
творення глобальної економічної системи актуалізували для більшості 
країн необхідність суттєвого вдосконалення застосовуваної системи 
державного регулювання в частині посилення спрямованості останньої 
на максимально ефективне створення, використання й поширення но-
вих знань як найбільш креативного на сьогодні ресурсу розвитку еко-
номіки. інтенсивне продукування, зокрема, невтіленої форми цього ре-
сурсу постає завданням, виконання якого для окремих країн зводиться 
лише до кроків у напрямі реформування науки, що здебільшого вичер-
пується або цілковитим нівелюванням ролі та значення академічного 
сектору як такого, або його функціонуванням в умовах максимально 
формалізованого, суто кількісного виміру ефективності здійснених 
 наукових досліджень. тобто фактично йдеться про переведення фунда-
ментальної й прикладної академічної науки на засади оцінювання ре-
зультативності діяльності її установ виключно з позиції рентабельності 
виконуваних ними наукових досліджень. таким чином, на наш погляд, 
відбувається цілковита підміна сутності принципово різних етапів реа-
лізації інноваційного циклу, адже відсутність (або ж щонайбільше 
низький рівень) у суб’єктів господарювання інноваційної спроможності 
залучати новації неможливо компенсувати хоч би яким високим рів-
нем наукової активності. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. актуальні проблеми рефор-
мування академічної науки та вимірювання результативності наукової 
діяльності свого часу стали предметом низки праць російських і україн-
ських вчених [1—11]. автори аргументували власне бачення  особливостей 
зазначених процесів, окреслювали перспективи реалізації ймовірних 
сценаріїв подальшого розвитку подій у пострадянському варіанті прове-
дення реформ у науковій сфері. Водночас вкрай актуальними завдання-
ми для вітчизняної практики залишаються вироблення та узгодження 
чітких рекомендацій щодо правових засад унормування процедури оці-
нювання результативності наукової діяльності в Україні на законодавчо-
му рівні.

отже, метою написання цієї статті було встановлення та виклад у 
формі проекту відповідної концепції основних складових процедури оці-
нювання результатів наукової діяльності в Україні, визначення і тлума-
чення форм результатів наукових досліджень, вихідних засад, принци-
пів та критеріїв здійснення їх оцінювання.

Виклад основного матеріалу

Проект Концепції оцінювання результатів  
наукової діяльності 
концепція визначає правові й організаційні засади оцінювання ре-

зультативності наукової діяльності, встановлює принципи, критерії та 
показники такого оцінювання.

Проект концепції розроблено відповідно до основних положень чин-
ної нормативно-правової бази України у сфері наукової діяльності, зо-
крема Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 
13 грудня 1991 р. № 1977-XII, постанови кабінету Міністрів України 
“Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на 
проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструктор-
ських робіт за рахунок коштів державного бюджету” від 25 серпня 2004 р. 
№ 1084, постанови Президії нан України “Про затвердження Порядку 
формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень 
в національній академії наук України” від 28 січня 2005 р. № 24, ДстУ 
3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. структура і пра-
вила оформлення”, який був затверджений наказом Державного коміте-
ту України по стандартизації, метрології та сертифікації від 23 лютого 
1995 р. № 58 і набрав чинності з 1 січня 1996 р.

Загальні положення
1. Метою концепції є визначення та систематизація інструментарію 

об’єктивного оцінювання результатів наукової діяльності, узагальнення 
наукової і практичної (соціальної, економічної, екологічної) цінності ви-
конаних наукових досліджень.

2. оцінюванню підлягають результати науково-дослідних та дослід-
но-конструкторських робіт у рамках фундаментальних та прикладних 
досліджень, здійснених відповідно до державних цільових науково-
технічних (економічних) програм, окремих договорів, контрактів та 
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 завдань, що фінансуються за рахунок коштів державного чи місцевого 
бюджетів.

3. Загальне оцінювання результатів завершених фундаментальних і 
прикладних наукових досліджень за певний період є однією зі складо-
вих аналізу діяльності наукової установи. 

4. результати оцінювання може бути використано при прийнятті 
рішень щодо продовження (або припинення) фінансування робіт, пов’я-
заних з наступним етапом виконання наукових досліджень. 

Засади, принципи, критерії, показники  
оцінювання результатів наукової діяльності
5. Процес оцінювання результатів наукової діяльності базується на 

таких основних засадах:
— унікальність, оригінальність, вагомість отриманих результатів 

науково-дослідної роботи (нДр) у частині сприяння подальшому розвит-
ку певної галузі науки як в Україні, так і у світі;

— проведення цілеспрямованих фундаментальних наукових дослі-
джень, результати яких сприяють започаткуванню важливих приклад-
них науково-технічних проектів в інтересах національної економіки; 

— виконання нДр з участю визнаних наукових шкіл, фахівців 
 провідних університетів та науково-дослідних установ (вітчизняних й 
іноземних);

— організація і проведення виконавцями досліджень всеукраїн-
ських та міжнародних наукових і науково-практичних конференцій;

— залученість установи, що здійснює нДр, у національне та світо-
ве наукове співробітництво, участь у спільних наукових проектах, 
отримання міжнародних грантів;

— підготовка при виконанні досліджень наукових кадрів вищої 
кваліфікації (кандидатів і докторів наук);

— залучення до виконання досліджень обдарованої молоді з вищих 
навчальних закладів та науково-дослідних установ.

6. основними принципами оцінювання результатів наукової діяль-
ності є:

— перспективність;
— актуальність та узгодженість з пріоритетними напрямами роз-

витку (у сфері науки і техніки, інноваційної діяльності);
— наукова новизна та інноваційна спрямованість;
— практична цінність;
— світова інтегрованість.
7. Підсумок діяльності наукового колективу характеризується чіт- 

ко встановленим переліком результатів у сфері фундаментальних і 
 прикладних досліджень. Зокрема, результати фундаментальних дослі-
джень передбачають, що:

— здійснено відкриття;
— виявлено нове явище або нову властивість уже вивченого раніше 

явища;
— підготовлено доповідь;
— висунуто та обґрунтовано наукову гіпотезу;
— розроблено концепцію;
— сформульовано теорію;
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— узагальнено способи розв’язання часткових наукових завдань;
— систематизовано раніше відомі підходи щодо застосування теорій 

і використання винаходів у практиці.
результати прикладних досліджень характеризуються розробленням 

проектів: 
— нормативно-правового акта;
— програми, стратегії;
— методики (методичних рекомендацій, методології);
— нормативів.
8. Форми визнання наукових результатів фундаментальних і при-

кладних досліджень поділяються на основні, додаткові й особливі. 
Основні форми:
— публікація наукових статей (у вітчизняних та іноземних фахових 

виданнях);
— видання навчального посібника, підручника, наукової монографії 

(розділів у колективних наукових монографіях), наукової доповіді;
— затвердження підсумкового наукового звіту про результати вико-

нання нДр вченою радою установи.
Додаткові форми: 
— прийняття до розгляду органами виконавчої й законодавчої   

влади (центральними, регіональними; міністерствами, відомствами, ко-
мі тетами);

— організація громадських наукових заходів (круглого столу, кон-
ференції, навчального семінару).

Особливі форми:
— присудження нагороди (державної, міжнародної);
— присудження почесного вченого звання (вітчизняною чи інозем-

ною науковою або освітньою установою).
9. критерії оцінювання результатів наукової діяльності поділяються 

на дві групи. 
До першої групи входять критерії:
— новизни (ознака — наявність у результатах нових наукових знань; 

рівень — від уже відомого до абсолютно нового масиву знань; показники 
— підтверджені експертними висновками відкриття у сфері фундамен-
тальних досліджень, запатентовані винаходи та об’єкти промислової 
власності у галузі прикладних досліджень);

— значення для науки і практики (ознака — масштаб впливу ре-
зультатів наукових досліджень на науку, економіку, соціальну сферу, 
екологію; у галузі фундаментальних досліджень характеризується діа-
пазоном показників від розповсюдження вже відомих знань і передово- 
го досвіду до докорінних змін у науці, техніці, економіці, у сфері при-
кладних досліджень — від використання на окремому підприємстві до 
застосування в межах національного господарства в цілому, в інновацій-
ній сфері — від реалізації виробів на місцевому ринку до виходу на світо-
вий ринок);

— об’єктивності (ознака — ступінь обґрунтованості результату 
 наукового дослідження; рівень — від невідповідності до повної відповід-
ності оцінки результату);



42 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 3

— доказовості (ознака — характер використовуваної інформації, 
методи її оброблення, способи отримання);

— точності (переважно для прикладних досліджень: ознака — від-
повідність моделі, дослідного зразка стандартам).

названі критерії знаходять відображення у системі не лише якісних 
(рівень новизни, відповідність отриманих результатів світовому науково-
технічному рівню), а й кількісних показників, а це:

— кількість державних і міжнародних премій, нагород, почесних 
звань, отриманих інститутом або його співробітниками;

— кількість організованих наукових заходів (конференцій, семінарів, 
конгресів, симпозіумів) та опублікованих за результатами їх проведення 
тез наукових доповідей;

— кількість наукових статей, наукових доповідей, наукових 
монографій, підручників, навчальних посібників;

— визнання наукових досягнень міжнародною науковою спільнотою 
(включення результатів наукових досліджень (нД) у міжнародні ен ци-
клопедичні видання тощо);

— чисельність докторантів та аспірантів, котрі беруть участь у 
виконанні нД, а також підготовлених у процесі здійснення нД;

— виконання роботи в рамках міжнародного проекту на конкурсній 
основі; 

— наявність позитивних експертних висновків та рецензій на 
отримані результати нД; 

— кількість заявок на одержання охоронних документів про право 
інтелектуальної власності.

До другої групи належать такі критерії оцінювання результатів 
 наукової діяльності: 

— теоретико-методологічний (визначає ступінь впливу цих резуль-
татів на систему знань про суспільство);

— суспільно-практичний (встановлює ступінь впливу результатів на 
суспільну практику);

— ціннісно-культурний (визначає ступінь впливу результатів на 
культуру соціуму).

Показниками оцінювання за теоретико-методологічним критерієм є:
1) зміцнення й розвиток уже наявних теоретичних традицій;
2) поява нових теоретичних побудов (новизна останніх передбачає, 

що вони пояснюють нові суспільні явища, постають джерелом нових 
схем, підходів, методів, мають прогностичний потенціал і стають базою 
для формулювання нових гіпотез, є засобом перевірки, підтвердження й 
удосконалення теорій, які вже існують).

Показники оцінювання за суспільно-практичним критерієм:
1) внесок у зміцнення й захист соціального порядку шляхом удоско-

налення вже наявних соціальних технологій і стратегій;
2) внесок у забезпечення виважених і поступових соціальних перетво-

рень через розроблення нових соціальних технологій та стратегій.
Показники оцінювання за ціннісно-культурним критерієм:
1) унікальність результатів дослідження;
2) внесок у зміцнення традиційних ціннісних засад суспільного жит-

тя (їх збереження і розвиток шляхом культурних та ідеологічних 
інновацій).
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Прикінцеві положення
10. Запровадження загальнодержавної процедури оцінювання 

результатів наукової діяльності передбачає розроблення та затвер-
дження на законодавчому рівні інформаційно-аналітичної системи 
здійснення постійного моніторингу результативності наукових до сл-
і джень. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи 
викладене вище, зазначимо, що вітчизняна нормативно-правова ос-
нова оцінювання результативності наукової діяльності потребує вива-
женого й однозначного регламентування цього процесу в частині тлу-
мачення форм результатів наукових досліджень, а також пропонованих 
для подальшого використання критеріїв та показників здійснення 
безпосереднього оцінювання. Унормування як методологічних реко-
мендацій щодо процедури оцінювання результатів наукової діяльнос-
ті, так і організаційного механізму його реалізації унеможливить роз-
гляд та обговорення тих підходів до реформування наукової галузі, 
поява яких зумовлена виключно політико-еко номічною кон’юнк-
турою. 
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Одотюк И.В. Оценка результатов научной деятельности в Украине: норма тивно-
правовой аспект

В статье предложены концептуальные основы организации и осуществления 
процедуры оценки результатов научной деятельности в Украине. определены формы 
результатов научных исследований, главные принципы и критерии их оценки.

Ключевые слова: научная деятельность, фундаментальные и прикладные иссле-
дования, оценка научных результатов, концепция, формы признания научных ре-
зультатов, принципы и критерии оценки

Odotuyk I.V. Evaluation of the results of scientific activity in Ukraine: legal aspect
In article conceptual positions of the organization and realization of procedure of 

an estimation of results of scientific activity in Ukraine are offered. Forms of results 
of scientific researches, the main bases, principles and criteria of their estimation are 
defined.

Keywords: scientific activity, fundamental and applied researches, evaluation of 
scientific results, concept, forms of scientific results’ acknowledgement, principles and 
criteria of evaluation
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РОЛь ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛіННя В РЕГУЛЮВАННі  
іНВЕстИційНОї ДіяЛьНОсті В УКРАїНі

У статті аналізується державне регулювання інвестиційної діяльності на терито-
рії України в умовах необхідності залучення іноземного капіталу та захисту еконо-
мічного суверенітету. наведено пропозиції стосовно внесення змін до інвестиційного 
законодавства нашої країни.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, регулювання інвестицій, інвести-
ції, загроза економічній безпеці

інвестиційна діяльність потребує глибокого дослідження, оскільки 
є важливим фактором впливу на економіку будь-якої держави, у тому 
числі й України. У різні часи ставлення до інвестицій змінювалось, але 
нині зрозуміло, що приплив іноземного капіталу сприяє економічному 
розвитку країни. Проте для забезпечення економічної незалежності 
України, а також створення належних умов для стимулювання інозем-
них інвестицій контролювати інвестиційну діяльність має держава. 
тому дослідження проблеми державного регулювання інвестиційної ді-
яльності в умовах необхідності залучення іноземного капіталу та недо-
пущення втрати економічного суверенітету становить неабиякий нау-
ковий інтерес.
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особливу увагу питанням інвестиційної діяльності у своїх працях 
приділили і.к. бланк, н.В. Дацій, В.М. коссак, і.й. Малий, В.с. Мар-
цин, а.В. омельченко, а.Ф. Павленко, а.а. Пересада, а.с. сте па-
ненко.

Зокрема, а.В. омельченко в основу державного регулювання інвес-
тиційної діяльності покладає принципи:

— послідовної децентралізації інвестиційного процесу;
— збільшення частки внутрішніх (власних) коштів суб’єктів госпо-

дарювання у фінансуванні інвестиційних проектів; 
— перенесення центру ваги з безповоротного бюджетного фінансу-

вання у виробничій сфері на кредитування; 
— виділення бюджетних коштів за адресним принципом, переваж-

но для реалізації державних пріоритетів, програм (проектів), спрямо-
ваних на структурну перебудову економіки; 

— здійснення відповідними державними органами контролю за ці-
льовим використанням централізованих інвестицій;

— розширення змішаного фінансування інвестиційних проектів;
— удосконалення нормативно-правової бази з метою збільшення об-

сягів залучених інвестицій;
— впровадження системи страхування інвестицій [1, c. 25].
Погоджуючись із цим підходом, зазначимо, проте, що незважаючи 

на велику кількість публікацій, присвячених питанням державного ре-
гулювання, саме напрям державного регулювання інвестицій все-таки 
залишається недостатньо вивченим. 

інвестиційні процеси в Україні мають суттєвий вплив на розвиток 
ринкових відносин. Визначення сутності інвестицій та інвестиційної 
діяльності є важливою передумовою ефективності державного управ-
ління інвестиційним процесом у країні [2, c. 7].

а.а. Пересада підкреслює, що в економічній літературі інвестиції 
розглядаються як довгострокові вкладення капіталу в різні галузі еко-
номіки, інфраструктуру, соціальні програми, охорону довкілля з метою 
розвитку виробництва, соціальної сфери, підприємництва, отримання 
прибутку [3, c. 7], тобто вони спрямовані на досягнення як індивіду-
альних цілей інвестора, так і позитивного соціального ефекту [4, c. 7].

Закон України “Про інвестиційну діяльність” визначає інвестиції 
як “усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються 
в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект” [5]. це 
правове (нормативне) визначення, проте воно невдале: уточнення по-
требує словосполучення “інших видів діяльності”, оскільки, за загаль-
ними правилами, правові приписи мають якомога докладніше й повні-
ше визначати правила поведінки, унеможливлювати різне тлумачення 
та різне застосування у практиці. крім того, прибуток і дохід — це 
різні за змістом категорії, тому їх фактичне ототожнення помилкове 
[3, c. 7]. 

В умовах інтеграції до світового економічного простору надходжен-
ня прямих іноземних інвестицій має такі позитивні наслідки для 
України:

— політичний (підвищення політичної довіри до країни, встанов-
лення і розширення політичних зв’язків);
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— економічний (економічне зростання за рахунок розвитку та інтен-
сифікації процесів у галузях народного господарства);

— соціальний (підвищення рівня добробуту і соціальної захищенос-
ті громадян країни за рахунок розвитку суспільства);

— правовий (розвиток нормативно-правового поля відповідно до 
світових стандартів, взаємодія з міжнародними системами);

— культурний (взаємозбагачення культур, можливість популяриза-
ції своїх традицій, звичаїв, релігії);

— науковий (прискорення наукового поступу країни завдяки інте-
грації носіїв національних знань у міжнародну наукову спільноту для 
здійснення спільних досліджень, випробувань, відкриттів);

— технічний (покращення технічного стану народного господарства, 
зростання його продуктивності й потужності);

— технологічний (можливість одержання нових високих і передо-
вих технологій, які є екологічно безпечними);

— екологічний (зниження негативного впливу на довкілля й 
здоров’я населення за рахунок використання новітніх технологій та 
передового устаткування і техніки);

— загальні (наближення до групи розвинених країн, поліпшення 
іміджу держави, підвищення конкурентоспроможності, можливість 
міжнародного співробітництва) [6, с. 76].

Проте проникнення іноземного капіталу в національний економіч-
ний простір може також створити низку загроз національній економіч-
ній безпеці країни-реципієнта. При цьому слід зазначити, що в пере-
важній більшості випадків такі загрози не є зумисними, а стають 
наслідком реалізації основної функції іноземних інвестицій — забез-
печення максимальної прибутковості використання активів. 

отже, залучення іноземних інвестиційних ресурсів має як позитив-
ний, так і негативний вплив на розвиток економіки України [7, с. 51]. 
В умовах глобалізації світогосподарських процесів серед усіх компо-
нентів економічної безпеки домінує саме інвестиційна безпека, адже ін-
вестиції як складова економічної безпеки перетворюються на фактор екс-
пансії економічних інтересів та створення загроз національній безпеці 
[8, с. 3]. Взагалі, дискусія щодо доцільності чи недоцільності залучення 
значних обсягів прямих іноземних інвестиційних ресурсів у національну 
економіку нині є досить активною.

Фактично, всі наявні в українській інвестології погляди на цю про-
блему можна поділити на дві групи.

До першої належать ті підходи, в яких наголошується на досить 
важливій ролі прямих іноземних інвестицій в економічному житті 
України, проведенні ринкових реформ, становленні демократичного 
суспільства, досягненні соціальних стандартів західноєвропейських 
країн, стабілізації економічної ситуації та створенні умов для еконо-
мічного зростання. 

До другої групи слід віднести діаметрально протилежні погляди 
щодо сутності та значення іноземних інвестицій: їх трактування як 
чинника поглинання внутрішнього ринку західним капіталом, своєрід-
ної форми експансії транснаціональних корпорацій на територію пост-
соціалістичних країн, засобу поширення глобалізації, котру вважають 
інструментом перерозподілу світового багатства на користь високороз-
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винених держав шляхом виснаження й викачування трудових, природ-
них та інтелектуальних ресурсів усіх інших країн [7, с. 51].

розгляд питань нормативного регулювання інвестиційної діяльнос-
ті дає підстави сказати, що, хоча вітчизняна правова система перебуває 
на стадії активної законотворчості, а інвестиційний процес у країні ре-
гулюють понад десять відповідних спеціалізованих законів, активної ві-
тчизняної й зарубіжної інвестиційної діяльності в Україні не спостеріга-
ється [9, с. 32].

серед нормативно-правових актів, які регулюють зазначену сферу, 
основними є: закони України “Про інвестиційну діяльність” вiд 18 ве-
ресня 1991 р., “Про режим іноземного інвестування” вiд 19 березня 
1996 р., “Про захист іноземних інвестицій на Україні” вiд 10 вересня 
1991 р., затверджене Указом Президента України від 12 травня 2011 р. 
Положення про Державне агентство з інвестицій та управління націо-
нальними проектами України, постанови кабінету Міністрів України 
“Про концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринко-
вої трансформації економіки” вiд 1 червня 1995 р., “Про затвердження 
Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні” 
вiд 2 лютого 2011 р. та “Про затвердження Положення про порядок дер-
жавної реєстрації іноземних інвестицій” вiд 7 серпня 1996 р. 

При цьому слід наголосити, що в чинній нормативно-правовій базі 
не застосовано системний підхід, тому, на нашу думку, було б доцільно 
прийняти кодифікований акт у сфері інвестування — інвестиційний 
кодекс України. 

також потрібно звернути особливу увагу на порядок державної реє-
страції іноземних інвестицій, яка в нашій країні продовжує залишати-
ся надзвичайно документомісткою та вимагає від інвесторів суттєвих 
затрат часу, а також часто навіть призначення уповноваженої особи 
для реєстрації інвестицій на території України. нині відповідно до по-
станови кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення 
про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій” та Закону 
України “Про режим іноземного інвестування” державну реєстрацію 
іноземних інвестицій здійснюють рада міністрів автономної республі-
ки крим, обласні, київська та севастопольська міські державні адміні-
страції протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення [10]. 
на нашу думку, уповноважувати саме названі вище органи реєструвати 
інвестиції в грошовій формі не дуже раціонально. набагато доцільніше 
використовувати із цією метою банківську систему, причому саме ко-
мерційні банки, в яких уже відкрито рахунки суб’єктів інвестиційної 
діяльності, а не нбУ, як це відбувалося нещодавно, коли інвесторів 
змушували відкривати рахунки, спричиняючи таким чином для них 
додаткові витрати. Ще однією перевагою реєстрації інвестицій комер-
ційними банками є те, що в них уже наявна більша частина тієї інфор-
мації, яку вимагають надавати нинішні органи реєстрації, і, отже, це 
зменшить кількість документів, потрібних при реєстрації іноземних 
інвестицій. 

Завдяки участі комерційних банків буде легше розробити механізм, 
який дозволить інвесторам, котрі не перебувають на території України, 
реєструвати інвестиції, уникаючи посередників. Проте, звичайно, ко-
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мерційні банки повинні будуть звітувати перед нбУ про зареєстровані 
інвестиційні надходження.

на нашу думку, недоцільно також встановлювати строк реєстрації 
іноземних інвестицій, як це було закріплено постановою Правління 
національного банку України “Про врегулювання питань щодо здій-
снення та реєстрації іноземних інвестицій” від 23 грудня 2009 р., котра 
в цій частині вже втратила чинність, і ще й досі регламентовано Зако-
ном України “Про режим іноземного інвестування” та постановою ка-
бінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок 
державної реєстрації іноземних інвестицій” незалежно від виду інвес-
тицій. адже у зв’язку з тим, що незареєстровані іноземні інвестиції не 
дають права на одержання пільг та гарантій повернення, інвестори ма-
ють вагомий стимул для здійснення реєстрації, а встановлення строку, 
тим більше такого короткого, як три дні, викликає у них побоювання, 
що їм не вдасться зареєструвати інвестиції й це може спричинити непо-
вернення останніх. це, звичайно, аж ніяк не спонукає здійснювати 
 інвестиції в економіку України. 

отже, враховуючи зазначене вище, вважаємо за доцільне внести 
зміни до ст. 13 Закону України “Про режим іноземного інвестування” 
та викласти її в такій редакції: “Державна реєстрація іноземних інвес-
тицій здійснюється урядом автономної республіки крим, обласними, 
київською та севастопольською міськими державними адміністрація-
ми, крім інвестицій у грошовій формі, котрі реєструються комерційни-
ми банками з подальшою передачею даних про здійснення реєстрації 
іноземних інвестицій національному банку України. незареєстровані 
іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, пе-
редбачених цим Законом”.

Загалом, ситуація, яка нині склалася в Україні щодо прямих іно-
земних інвестицій, не надто втішна. це зумовлено передусім тим, що 
органи державного управління не мають ефективної стратегії із залу-
чення прямих іноземних інвестицій.

серед чинників, які об’єктивно стоять на заваді організації інвести-
ційної діяльності в Україні, можна назвати такі:

— законодавча нестабільність;
— значний податковий і адміністративний тиск на об’єкти підпри-

ємництва;
— зниження для громадян цінності грошових доходів у формі диві-

дендів і відсотків унаслідок дії інфляційних чинників;
— неврегульованість питань захисту прав власності інвесторів;
— високий рівень корумпованості в органах державної влади;
— нестабільність роботи фінансової системи країни;
— неготовність підприємств здійснювати реальні ефективні інвес-

тиції навіть у конкурентоспроможні інноваційні проекти, що дають 
високий стійкий дохід, достатній для виплати великих дивідендів;

— незначні обсяги фондового ринку;
— низький рівень платоспроможності у країні;
— підвищення ризиків інвестування через політичні спекуляції 

щодо перегляду результатів приватизації державного майна та поши-
рення процесів судового розгляду минулих приватизаційних справ;
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— зміна структури розподілу фінансових результатів вітчизняних 
підприємств на користь поточного споживання; 

— різка зміна умов оподаткування та порушення державою низки 
зобов’язань перед іноземними інвесторами; 

— зменшення інвестиційної складової бюджетних видатків;
— спрямування приросту заощаджень населення насамперед на 

споживання, а не на інвестування через нерозвиненість фінансових 
ринків;

— різке підвищення обсягів вилучення чистого прибутку держав-
них підприємств, що суттєво знизило інвестиційну спроможність під-
приємств державного сектору економіки;

— недостатній розвиток ринку цінних паперів та інших фінансових 
інструментів, системи захисту прав акціонерів, що не дає змоги біль-
шості підприємств залучати фінансові ресурси через механізми фінан-
сового ринку;

— відсутність чітко визначеної державної політики щодо відносин 
з приватними інвесторами при реалізації суспільних проектів [11, с. 68; 
12, с. 20—21].

Вважаємо, що до цього переліку було б доцільно додати ще  й такий 
чинник, як надзвичайно громіздка система реєстрації державних інвес-
тицій, без якої не можливе повернення інвестором свого капіталу.

Усі перераховані вище чинники свідчать про недостатньо ефективну 
інвестиційну політику органів державного управління, відсутність чіт-
кої державної стратегії щодо залучення інвестицій, низький рівень 
управлінської діяльності в умовах глобалізації та світової економічної 
кризи.

Важливо зазначити, що пожвавлення економічних процесів в Укра-
їні, прагнення якомога краще реалізувати її соціально-економічний по-
тенціал у рамках інноваційно-інвестиційної моделі розвитку залежить 
передусім від ефективності державної політики в контексті залучення 
таких іноземних інвестицій, що справлятимуть конструктивний вплив 
на розвиток економіки України, наявності сприятливого інвестиційно-
го клімату та високої інвестиційної привабливості.

Зважаючи на це, держава має відігравати активну роль у формуван-
ні сприятливого інвестиційного клімату, спрямовувати прямі іноземні 
інвестиції на забезпечення позитивних соціально-економічних зрушень 
у країні, гарантувати дотримання паритетних умов між іноземними та 
національними інвесторами на внутрішньому ринку [13, с. 102]. 

інвестиційний клімат визначається низкою чинників, які можна 
поділити на три групи:

1) інституційні (внутрішньо- й зовнішньополітична стабільність, на-
ціональне законодавство в цілому та політика держави щодо іноземних 
інвестицій, господарське і фінансове право, міцність державних інсти-
тутів, особливості українського менталітету, ступінь державного втру-
чання в економіку, культура);

2) економічні (загальні особливості економіки, місткість внутріш-
нього ринку, вартість робочої сили, податки й тарифи, характерні риси 
банківської системи та її послуг, стабільність національної валюти, 
ринкова й інвестиційна інфраструктура, інформаційне забезпечення, 
доступ до ринків факторів виробництва тощо);
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3) соціально-психологічні (соціальний рівень розвитку суспільства 
та соціальні умови, рівень кваліфікаційної підготовки робочої сили, 
ступінь національної згуртованості суспільства, активність населення 
тощо) [9, с. 17].

В Україні з метою залучення іноземних інвестицій створено систему 
державних гарантій їх захисту, яка передбачає: встановлення право-
вого режиму інвестиційної діяльності, гарантії у разі зміни законодав-
ства, гарантії проти примусових вилучень, а також незаконних дій дер-
жавних органів та їхніх посадових осіб, компенсацію і відшкодування 
збитків іноземним інвесторам, гарантії в разі припинення інвестицій-
ної діяльності, гарантії переказу прибутків, одержаних внаслідок здій-
снення іноземних інвестицій.

однак, незважаючи на вищеназвані гарантії, в сучасних умовах очі-
кувати великого припливу іноземного капіталу в нашу країну не до-
водиться, оскільки інвестиційний клімат залишається несприятливим 
[14, с. 147] через політичну й економічну нестабільність, високий рі-
вень криміногенності підприємницької діяльності, що змушує інозем-
них інвесторів здійснювати обережну політику у сфері інвестиційного 
співробітництва з Україною. 

отже, необхідні додаткові заходи щодо зменшення впливу нега-
тивних чинників на інвестиційний клімат в Україні, зокрема досяг-
нення згоди між різними соціальними групами, політичними партія-
ми з приводу вирішення загальнонаціональної проблеми — виходу 
України з економічної кризи; вирівнювання економічних показників 
та зниження інфляції; розроблення правової бази інвестування; ради-
калізація боротьби зі злочинністю; створення конкретного механізму 
надання податкових пільг банкам, іноземним інвесторам на довго-
строкові інвестиції з метою компенсації втрат через уповільнення обо-
роту капіталу [12, с. 21].

Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності —  це 
система організаційно-правових, економічних, грошово-кредитних та 
регулюючих державних заходів, які впливають на інвестиційну діяль-
ність у країні з метою досягнення очікуваних економічних, соціальних 
та інших результатів. серед організаційно-правових методів державно-
го регулювання інвестиційної діяльності основними є розроблення від-
повідної законодавчої бази, створення державних норм та стандартів в 
інвестиційній сфері, ліцензування інвестиційної діяльності. 

У системі економічних методів державного регулювання інвестицій-
ної діяльності чільне місце відведено системі оподаткування. 

основними інструментами державної грошово-кредитної політики 
щодо регулювання інвестиційної діяльності є встановлення нормативів 
обов’язкових резервів, які банки зобов’язані створювати для покриття 
ймовірних ризиків, операції з державними цінними паперами на від-
критому ринку, політика облікової ставки нбУ [14, с. 148]. 

У розвинених країнах світу значна частина інвестиційних та іннова-
ційних проектів фінансується за рахунок кредитних ресурсів. однак 
 надто великі ризики довгострокового кредитування таких проектів із не-
відомим заздалегідь результатом, порівняно висока інфляція та загальна 
макроекономічна нестабільність разом зумовлюють надмірний (з погля-
ду товаровиробника) рівень реальної відсоткової ставки за кредитами. 
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Можливості банківської системи щодо фінансового забезпечення нових 
видів економічної діяльності реалізуються нині недостатньо.

як переконує зарубіжний досвід, одним з ефективних інструментів 
залучення доступних кредитів для вирішення завдань прискорення 
розвитку підприємств пріоритетних галузей і подальшої структурної 
модернізації економіки є створення та підтримка функціонування Дер-
жавного банку розвитку.

У зв’язку з цим пропонуємо викласти ст. 10 Закону України “Про 
інвестиційну діяльність” у такій редакції: “інвестиційна діяльність 
може здійснюватись за рахунок:

— власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні 
відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, гро-
шові накопичення і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);

— позикових фінансових ресурсів інвестора (облігаційні позики, 
банківські й бюджетні кредити, кредити Державного банку розвитку);

— залучених фінансових ресурсів інвестора (кошти, одержані від 
продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб); 

— бюджетних інвестиційних асигнувань; 
— безвідплатних і благодійних внесків, пожертвувань організацій, 

підприємств і громадян”.
нині фінансово-кредитна система України не спроможна забезпечити 

потенційних інвесторів доступними (за відсотковою ставкою, порівнян-
ною з індексом інфляції) кредитними ресурсами. комерційному банкові 
вигідніше здійснювати спекулятивні й короткострокові операції між 
суб’єктами та посередниками фінансово-кредитного ринку і таким чи-
ном гарантувати собі дохід на рівні норми, що існує.

З метою сприяння подальшому розвитку інвестиційного кредиту-
вання корпоративного сектору економіки органам державного управ-
ління доцільно вжити заходів з модернізації вітчизняної банківської 
системи. однак слід зазначити, що доцільно повернутися до ідеї ство-
рення кредитної інституції, котра б забезпечувала доступне довгостро-
кове кредитування високотехнологічного сектору економіки, — Дер-
жавного банку розвитку, за допомогою якого можлива реалізація 
масштабних завдань модернізації економіки і підвищення темпів її 
зростання. такі банки є практично в усіх розвинених та багатьох ін-
ших зарубіжних країнах, зокрема в німеччині діє банк реконструкції 
та розвитку Фрн, у Мексиці — національна фінансова корпорація, у 
китаї — Державний банк розвитку, у бразилії — національний банк 
економічного і соціального розвитку, у чилі — корпорація розвитку, у 
Перу — Фінансова корпорація розвитку, у колумбії — інститут про-
мислового розвитку, і роль цих установ у державі дуже важлива. 

Діяльність українського банку розвитку має бути спрямовано на 
підтримку і фінансування капіталомістких інфраструктурних проектів 
із тривалим строком окупності, сприяння створенню великих імпорто-
замінних виробництв, забезпечення якісного прориву у сфері виробни-
чого інвестування. найважливішими умовами для виконання цих за-
вдань є наявність достатнього капіталу, надійних державних гарантій, 
чітка організація інвестування й суворий контроль за цільовим вико-
ристанням коштів.
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Значного досвіду в розвитку системи довгострокового кредитування 
набуто в японії, де сьогодні діють три спеціалізовані банківські устано-
ви, які забезпечують довгострокове кредитування: індустріальний банк 
японії, банк японії з довгострокового кредитування, японський кре-
дитний банк.

цікавим є досвід цієї країни й щодо відновлення сталого економіч-
ного розвитку на основі схеми фінансування пріоритетних виробництв, 
відповідно до якої капітал концентровано спрямовувався у так звані 
базові галузі промисловості. наступним кроком стало розміщення ін-
вестиційними банками японії тимчасово вільних казначейських кош-
тів. Зазначені заходи дали змогу здійснити інноваційну модернізацію 
японської економіки та забезпечити лідерство у багатьох галузях ви-
щих технологічних укладів.

У німеччині банки розвитку надають допомогу низькорентабель-
ним корпоративним структурам, розвиток яких має стратегічне зна-
чення для економіки, а також кредитують експортні виробництва. У 
нідерландах особливістю організації банків розвитку є участь держав-
них структур у їх створенні та фінансуванні, а орієнтовані ці банки на 
розвиток депресивних територій.

неабиякий інтерес викликають і процеси посилення державної 
участі у банківських системах провідних індустріальних країн. напри-
клад, наприкінці XX ст. в республіці кореї з метою пріоритетного фі-
нансування проектів модернізації промислового й аграрного секторів 
було створено корейський банк розвитку та сільськогосподарський 
банк кореї як спеціалізовані державні кредитні установи, де джерелом 
капіталізації банків стали бюджетні кошти, а також тимчасово вільні 
кошти державних корпорацій. Пізніше кількість подібних банків збіль-
шилася, їхні можливості розширилися, і нині вони мають змогу фінан-
сувати як довгострокові, так і короткострокові проекти, спираючись на 
принципи селективного підходу. Мережу кредитних установ доповню-
ють інвестиційно-фінансові та ощадні фонди, які спроможні мобільно 
реагувати на поточні виклики й полегшують доступ середнього та ма-
лого бізнесу до фінансових джерел інвестицій [15, c. 201—204].

отже, в Україні потрібно з урахуванням міжнародного досвіду ство-
рити банк розвитку, що ефективно діятиме.

на наш погляд, Україна потенційно може стати однією з провідних 
країн із залучення іноземних інвестицій завдяки наявності величезно-
го внутрішнього ринку. Проте цьому перешкоджають політична неста-
більність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та 
соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, че-
рез що Україну віднесено до групи країн з найбільшим інвестиційним 
ризиком.

Потенційних інвесторів, особливо іноземних, також відштовхує не-
налаштованість бюджетного процесу на солідарне інвестування велико-
масштабних проектів, і особливо ризикових наукомістких високотех-
нологічних інновацій. Залучаючи приватні інвестиції в економіку 
України, важливо постійно демонструвати, що держава не стоїть осто-
ронь, а також здійснює інвестиції, вимагаючи адекватної економічної 
віддачі [12, с. 21—22]. 
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аналіз державних бюджетів 2010—2012 рр. дає підстави сказати, що 
попри існування певних перешкод ситуація в інвестиційній сфері має 
тенденцію до покращення, однак, на нашу думку, державне фінансуван-
ня все ще залишається недостатнім. 

так, у 2010 р. Державне агентство України з інвестицій та іннова-
цій отримало з державного бюджету 24 771,8 тис. грн, проте навіть ця 
незначна сума була спрямована на адміністративні потреби органу. на-
ціональному агентству України з іноземних інвестицій та розвитку 
було надано 4434,0 тис. грн, з них на заходи щодо формування пози-
тивного інвестиційного іміджу України — 2483,3 тис. грн [16].

У 2011 р. видатки державного бюджету в цій сфері дещо збільши - 
лись (навіть з урахуванням впливу інфляційних чинників). так, 
 Державне агентство України з інвестицій та розвитку отримало  
926 599,2 тис. грн, з яких видатки на державну підтримку інноваційних 
та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через механізм 
здешевлення кредитів становили 765 200,0 тис. грн, а на державну під-
тримку інвестиційних проектів у реальному секторі економіки на умовах 
співфінансування — 134 800,0 тис. грн. Державне агентство України з 
управління національними проектами отримало 122 295,3 тис. грн, з них 
на заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу Украї-
ни — лише 17 282,0 тис. грн [17].

У бюджеті на 2012 р. для Державного агентства з інвестицій та 
управління національними проектами України, в яке було реорганізо-
вано Державне агентство України з управління національними проек-
тами та Державне агентство України з інвестицій та розвитку, перед-
бачено меншу суму, ніж у 2011 р., а саме 186 159,1 тис. грн, проте 
частка коштів на заходи щодо формування позитивного інвестиційного 
іміджу України дещо збільшилась і становить 47 282, 0 тис. грн [18].

світовий досвід показує, що для країн з незадовільним інвестицій-
ним кліматом одним з найбільш реальних і важливих шляхів залучення 
інвестицій є функціонування спеціальних (вільних) економічних зон.

іноземні інвестори, природно, зацікавлені в новому плацдармі для 
отримання прибутку за рахунок значного за обсягом внутрішнього рин-
ку України, її природних багатств, кваліфікованої й дешевої робочої 
сили, досягнень вітчизняної науки та техніки і навіть її екологічної 
“безтурботності”. тому перед нашою державою постає складне і доволі 
делікатне завдання: залучити в країну іноземний капітал, не позбавля-
ючи його власних стимулів та спрямовуючи заходами економічного ре-
гулювання на досягнення суспільних цілей.

отже, створення сприятливого інвестиційного клімату, який визна-
чається сукупністю політичних, соціально-економічних, фінансових, 
соціокультурних, організаційно-правових, географічних чинників, є 
одним з першочергових завдань на нинішньому етапі інтеграції Украї-
ни у світовий простір.

створення позитивного клімату передбачає подолання побоювань 
іноземних інвесторів, котрі оцінюють міру ризику вкладень в економі-
ку України, зумовленого нестабільністю законодавства, яку зарубіжні 
спостерігачі пов’язують з недосконалістю системи державного управ-
ління країною, але більшою мірою — з недоліками в економічній по-
літиці та нерішучістю при проведенні економічних перетворень.
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Ще одним чинником, що впливає на рішення інвестора, є податки, 
пільги та система стимулів. серйозним недоліком при розробленні за-
ходів із вирішення зазначеної проблеми стають слабкі аргументація 
та опрацювання системи пільг, яка функціонує на території вільної 
економічної зони, зокрема податкових, митних та інших їх різновидів 
[12, с. 22].

також, на нашу думку, у вітчизняному законодавстві доцільно пе-
редбачити низку пільг не лише для інвестицій, спрямованих у вільні 
економічні зони, а й для тих інвесторів, які вкладають капітал у роз-
виток пріоритетних галузей економіки нашої країни поза територією 
вільних економічних зон. Зокрема, пропонуємо ст. 160.2 Податкового 
кодексу України вiд 2 грудня 2010 р. № 2755-VI, котра стосується 
сплати податку на прибуток підприємств, викласти в такій редакції 
“резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на 
користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного 
представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з 
доходу, джерелом походження якого є Україна, отриманого таким не-
резидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на 
рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім дохо-
дів, зазначених у пунктах 160.3—160.6 цієї статті, зобов’язані утриму-
вати з таких доходів, зазначених у пункті 160.1 цієї статті, податок за 
ставкою 15 відсотків від їхньої суми, а в пріоритетних сферах економі-
ки — за ставкою 3 відсотки від їхньої суми та за їхній рахунок, що спла-
чується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено по-
ложеннями чинних міжнародних договорів України з країнами 
резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати”.

Проте варто зазначити, що дуже значні пільги з оподаткування та 
правові гарантії можуть і не створити для іноземних інвесторів достат-
ніх стимулів для інвестування в економіку України, але натомість дис-
кримінувати вітчизняних підприємців, які дедалі активніше будуть 
висловлювати невдоволення надто вже привілейованим статусом іно-
земців у власній країні [19, с. 43]. 

Важливим чинником оцінювання інвестиційного клімату країни є 
також обґрунтованість вибору території, на якій створено вільну еконо-
мічну зону. адже часто такі території не мають відповідних об’єктив- 
 них передумов: зручного розташування, достатньо розвиненої транспорт-
ної системи (портів, аеропортів, залізниць, перехресть, автомобільних 
шляхів тощо), ресурсного потенціалу, необхідного для розвитку ВеЗ, 
та забезпеченості об’єктами інфраструктури, потрібними для функціо-
нування вільної економічної зони [12, с. 22—23].

отже, на нашу думку, стратегічним завданням вітчизняних органів 
державного управління сьогодні є залучення в економіку України іно-
земного капіталу і спрямування його на забезпечення національних 
інтересів.

як переконує зарубіжний досвід, побудова інноваційного суспіль-
ства можлива лише в умовах активної державної підтримки.

також слід наголосити, що перспектива інтеграції України до між-
народного інвестиційного ринку значною мірою залежатиме від рівня 
взаєморозуміння між українським урядом і міжнародними економіч-
ними організаціями. таке співробітництво вимагає здійснення струк-
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турної перебудови економіки, створення привабливого інвестиційного 
клімату, впровадження кращого світового досвіду у вітчизняну практи-
ку господарювання, залучення та належного використання іноземних 
капіталів, інтеграції у світовий економічний простір [20, с. 166—167].

Погіршення економічної ситуації у світі вимагає від органів держав-
ної влади звертати значну увагу на формування сприятливих умов для 
інвесторів. на наш погляд, діяльність  обласних і районних державних 
адміністрацій слід більшою мірою спрямовувати на залучення інвести-
цій в регіони та створення нових робочих місць.

Зрозуміло, що суттєвіші інвестиції, то більший внутрішній ринок і 
менша залежність від зовнішнього світу, тобто ті країни, які мають по-
тужний внутрішній ринок та відповідний попит, зазнають набагато мен-
шого впливу кризи. і поліпшити рівень життя населення України, другої 
за бідністю країни в європі, можна лише за допомогою реформ. 
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Охотникова Е.Н., Панчук м.Ю. Роль государственного управления в регулирова-
нии инвестиционной деятельности в Украине

В статье анализируется государственное регулирование инвестиционной деятель-
ности на территории Украины в условиях необходимости привлечения иностранного 
капитала и защиты экономического суверенитета. Приведены предложения, касаю-
щиеся внесения изменений в инвестиционное законодательство нашей страны. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, регулирование инвестиций, ин-
вестиции, угроза инвестиционной безопасности 

Ohotnikova O.M., Panchuk M.Y. Role of state administration in adjusting of 
investment activity in Ukraine

In this article government control of investment activity is analysed on territory 
of Ukraine, under the conditions of obligatory involvement of foreign capital and non-
admission of losing economic sovereignty. Also present suggestion concerning making 
alteration in the investment legislation of our country.

Keywords: investment activity, investment regulation, investments, threats to 
investment safety
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НОРмАтИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННя  
сИстЕмИ УПРАВЛіННя ВИщОЮ ШКОЛОЮ

розглянуто організаційну структуру управління вищим навчальним закладом 
на прикладі Волинського національного університету імені лесі Українки. Подано 
характеристику основних нормативно-правових актів, використовуваних структур-
ними підрозділами та працівниками університету в управлінні навчальною, іннова-
ційною, науковою, виховною й економічно-господарською сферами діяльності на-
вчального закладу.

Ключові слова: 
__________-

організаційна структура управління — це форма системи управлін-
ня, яка визначає склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів 
(виробничих і управлінських підрозділів) [1, с. 215]. різноманітність 
суб’єктів господарювання породжує велику кількість організаційних 
структур. так, організаційною структурою підприємства вважають взає-
мо зв’язки, які існують між підрозділами підприємства та його працівни-
ками, спосіб і форму об’єднання людей для досягнення спільних ви-
робничих і соціальних цілей [2, с. 638]. Перефразувавши наведене 
ви значення, можна сказати, що організаційна структура вищого на-
вчального закладу (ВнЗ) — це взаємозв’язки, які існують між його 
підрозділами та працівниками, спосіб і форма об’єднання людей для 
досягнення спільних освітніх і соціальних цілей.

якщо менеджмент є наукою про управління, то, відповідно, ефек-
тивний менеджмент вищої школи полягає у виконанні на високому 
рівні всіх управлінських функцій: аналізу, обліку, планування, про-
гнозування, контролю та регулювання — на основі певних нормативно-
правових актів. У сфері освіти це конституція України, кодекси, за-
кони України, накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
(МонМс) України, накази Вищої атестаційної комісії (Вак) України, 
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постанови кабінету Міністрів України (кМУ), внутрішні документи на-
вчальних закладів та інші документи.

Питанням інформаційного забезпечення сфери освіти присвятили 
низку робіт такі вітчизняні науковці, як В. Виноградня, і. савченко 
[3, 4] та ін. Зокрема, вони визначили напрями розвитку системи інфор-
маційного забезпечення управління ВнЗ [3] і дослідили особливості 
інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку професійно-техніч-
ної освіти [4].

однак у згаданих публікаціях увагу здебільшого було зосереджено 
на впровадженні інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній 
процес та їх використанні в управлінні різноманітними навчальними 
закладами і не проводився поглиблений огляд законодавчих актів у 
сфері освіти.

Метою цієї статті є аналіз нормативно-правового забезпечення сис-
теми управління вищою школою, для чого потрібно розв’язати такі 
завдання:

— розглянути організаційну структуру управління вищим навчаль-
ним закладом на прикладі Волинського національного університету 
імені лесі Українки (далі — ВнУ ім. лесі Українки);

— охарактеризувати основні нормативно-правові акти, використо-
вувані в управлінській діяльності структурними підрозділами та пра-
цівниками цього ВнЗ.

організаційна структура управління кожним окремо взятим на-
вчальним закладом унікальна, але обов’язково містить підрозділи і 
працівників, котрі здійснюють управління навчальною, інноваційною, 
науковою, виховною та економічно-господарською сферами. Відобрази-
мо верхні рівні організаційної структури управління закладом вищої 
освіти на прикладі ВнУ імені лесі Українки (рис. 1), тобто наведемо 
тільки ті посади та відділи, які здійснюють загальне керівництво на-
вчальною установою. Далі перейдемо до детальної характеристики їх 
нормативно-правового забезпечення (переважна більшість документів 
доступна у [5—8]). якщо кілька підрозділів використовують у своїй ді-
яльності той самий документ, задля уникнення повторів зазначатиме-
мо його тільки раз.

Робота навчального відділу університету спирається на такі основні 
нормативно-правові акти:

1) Закон України “Про вищу освіту” вiд 17 січня 2002 р. № 2984-III, 
що регулює суспільні відносини у галузі навчання, виховання, професій-
ної підготовки громадян України, встановлює правові, організаційні, фі-
нансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює 
умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства й 
держави у кваліфікованих фахівцях;

2) Закон України “Про освіту” вiд 23 травня 1991 р. № 1060-XII, який 
регулює суспільні відносини у галузі навчання, виховання, професій-
ної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України;

3) Положення про організацію навчального процесу у вищих навчаль-
них закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 
2 червня 1993 р. № 161, що забезпечує організацію та здійснення на-
вчального процесу у ВнЗ України;
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Рис. 1. Організаційна структура управління вищим навчальним закладом 
(на прикладі ВНУ ім. Лесі Українки)

4) Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), 
затверджене постановою кМУ від 20 січня 1998 р. № 65, яке містить ха-
рактеристику таких освітньо-кваліфікаційних рівнів (окр), як кваліфі-
кований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст та 
магістр.

В основу інформаційного забезпечення навчально-методичного від-
ділу з ліцензування та акредитації покладено:

1) Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, за-
тверджений постановою кМУ від 8 серпня 2007 р. № 1019, яким встанов-
лено загальні вимоги до ліцензування діяльності з надання освітніх 
послуг та визначено процедуру самооцінки спроможності суб’єктів 
освітньої діяльності щодо надання освітніх послуг, проведення ліцен-
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зійної експертизи, прийняття рішень та їх оформлення, видачі й пере-
оформлення ліцензій, видачі їх дублікатів, а також ухвалення рішень 
про обмеження діяльності суб’єктів у сфері освіти;

2) Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеці-
альностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних учили-
щах, затверджене постановою кМУ від 9 серпня 2001 р. № 978, що регу-
лює акредитацію ВнЗ і вищих професійних училищ незалежно від форми 
власності та підпорядкування, які здійснюють підготовку (перепідготов-
ку) фахівців за певними спеціальностями певних окр на підставі ліцен-
зії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

3) Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахів-
ців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
спеціаліста і магістра, затверджений постановою кМУ від 27 серпня 
2010 р. № 787, котрий містить шифри й найменування галузей знань, 
найменування та коди спеціальностей.

До нормативно-правової бази, яка регламентує роботу центру інно-
ваційних технологій і комп’ютерного тестування, належать:

1) Закон України “Про інноваційну діяльність” вiд 4 липня 2002 р. 
№ 40-IV, що визначає правові, економічні та організаційні засади дер-
жавного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює 
форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований 
на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом;

2) Положення про проведення державної атестації вищих навчаль-
них закладів ііі—іV рівнів акредитації у частині наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності та Методика рейтингового оціню-
вання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих 
навчальних закладів ііі—IV рівнів акредитації Міністерством освіти і 
науки (Мон) України, затверджені наказом Мон України від 30 березня 
2010 р. № 277, якими визначено систему показників наукової, науково-
технічної та інноваційної діяльності ВнЗ, процедуру їх формування, 
методику встановлення загальної інтегральної оцінки (рейтингу) та 
систему контролю;

3) Положення про ранжування факультетів (інститутів) ВнУ ім. лесі 
Українки (внутрішній документ);

4) Положення про ранжування кафедр ВнУ ім. лесі Українки 
(внутрішній документ);

5) Положення про організацію і проведення підсумкового контролю 
у формі комп’ютерного тестування (внутрішній документ).

Науково-дослідна частина використовує такі основні нормативно-
правові акти:

1) Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” вiд 
13 грудня 1991 р. № 1977-XII, що визначає правові, організаційні та 
фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери, 
створює умови для наукової й науково-технічної діяльності, забезпе-
чення потреб суспільства та держави у технологічному розвитку;

2) Положення про організацію наукової, науково-технічної діяль-
ності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, затвер-
джене наказом Мон України від 1 червня 2006 р. № 422, яке регла-
ментує наукову й науково-технічну діяльність ВнЗ III—IV рівнів 
акредитації, підпорядкованих МонМс України.
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В основу інформаційного забезпечення відділу аспірантури, докто-
рантури і наукових стажувань покладено:

1) Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових ка-
дрів, затверджене постановою кМУ від 1 березня 1999 р. № 309, яке 
 регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і нау-
кових кадрів та є обов’язковим для всіх ВнЗ і наукових установ України 
незалежно від їх підпорядкованості та форми власності;

2) Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій 
на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, прису-
дження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затверджений 
наказом Вак України від 23 червня 2005 р. № 377, що містить назви 
відповідних галузей науки, груп спеціальностей, окремих спеціальнос-
тей та їхні шифри;

3) Положення про стажування викладачів вищих навчальних за-
кладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах та на-
вчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України 
від 11 трав ня 1993 р. № 132, яке регламентує питання стажування викла-
дачів ВнЗ;

4) Положення про стажування аспірантів, докторантів, наукових і 
науково-педагогічних працівників віком до 35 років у провідних ви-
щих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кор-
доном, затверджене постановою кМУ від 23 вересня 2009 р. № 1015, 
що визначає механізм організації та проходження стажування у про-
відних українських і закордонних ВнЗ та наукових установах аспіран-
тів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників віком 
до 35 років, які проводять фундаментальні та/або прикладні наукові 
дослідження;

5) постанову кМУ “Про затвердження умов, тривалості, порядку 
 надання та оплати творчих відпусток” від 19 січня 1998 р. № 45, котра 
регламентує надання творчих відпусток працівникам підприємств, уста-
нов та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їх-
ньої роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата або доктора наук, для написання підручника, монографії, до-
відника тощо.

До нормативно-правової бази, на яку спирається робота відділу між-
народних зв’язків, входять:

1) Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без грома-
дянства” вiд 4 лютого 1994 р. № 3929-XII, що визначає правовий ста-
тус, закріплює основні права, свободи й обов’язки іноземців та осіб без 
громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і 
встановлює порядок вирішення питань, пов’язаних з їхнім в’їздом в 
Україну або виїздом з України;

2) постанова кМУ “Про навчання іноземних громадян в Україні” 
від 26 лютого 1993 р. № 136, яка має на меті сприяти здійсненню між-
народних програм у галузі освіти, розвитку навчання на компенсацій-
ній основі;

3) Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на на-
вчання до вищих навчальних закладів, затверджене постановою кМУ 
від 5 серпня 1998 р. № 1238, що регулює надання посередницьких по-
слуг з набору іноземців та осіб без громадянства на навчання до ВнЗ;
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4) Порядок набору іноземців на навчання в Україні та Порядок ви-
дачі іноземцям запрошень на навчання в Україні, затверджені наказом 
Мон України від 12 серпня 2003 р. № 544.

Відділ молодіжної політики та соціальної роботи використовує у 
своїй діяльності такі основні нормативно-правові акти:

1) Закон України “Про музеї та музейну справу” вiд 29 червня 
1995 р. № 249/95-Вр, що регулює суспільні відносини у сфері музейної 
справи, визначає правові, економічні, соціальні засади створення й 
 діяльності музеїв у нашій країні та особливості наукового формування, 
вивчення, обліку, зберігання, охорони й використання Музейного фонду 
України, його правовий статус;

2) Примірне положення про студентський гуртожиток вищого на-
вчального закладу, затверджене наказом Мон України від 13 листо-
пада 2007 р. № 1004, яке регламентує функціонування студентських 
містечок і гуртожитків ВнЗ, встановлює порядок надання житлової 
площі в гуртожитках, умови проживання, правила внутрішнього роз-
порядку;

3) Положення про студентське самоврядування у вищих навчаль-
них закладах, затверджене наказом Мон України від 3 квітня 2001 р. 
№ 166, що регулює самостійну громадську діяльність студентів із 
 реалізації функцій управління ВнЗ, котра визначається ректоратом 
(адміністрацією), деканатами (відділеннями) і здійснюється студента-
ми відповідно до мети і завдань, які стоять перед студентськими колек-
тивами.

В основу інформаційного забезпечення відділу постачання покладено:
1) господарський кодекс України вiд 16 січня 2003 р. № 436-IV, що 

відповідно до конституції України встановлює правові засади господар-
ської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності 
суб’єктів господарювання різних форм власності;

2) цивільний кодекс України вiд 16 січня 2003 р. № 435-IV, що 
регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), 
які ґрунтуються на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майно-
вій самостійності їх учасників;

3) Закон України “Про здійснення державних закупівель” вiд  
1 червня 2010 р. № 2289-VI, що встановлює правові й економічні засади 
проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

До нормативно-правової бази, яка регламентує роботу відділу капі-
тального ремонту та реконструкції, входять:

1) Державні будівельні норми України;
2) Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів робо-

тодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, затверджений постановою кМУ від 
22 грудня 2010 р. № 1170, що містить переліки виплат, які здійсню-
ються у грошовій формі та які надаються в натуральній або грошовій 
формі;

3) листи і накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України;

4) збірник офіційних документів та роз’яснень “ціноутворення у 
будівництві”.
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Планово-економічний відділ використовує такі основні нормативно-
правові акти:

1) інструкцію про оплату праці та розміри ставок заробітної плати 
професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, за-
тверджену наказом Міністерства освіти України від 2 квітня 1993 р. 
№ 90, що регламентує державні гарантії мінімальних рівнів оплати 
праці професорсько-викладацького складу, який перебуває у трудових 
відносинах з ВнЗ усіх форм власності, при додержанні встановленої 
законодавством про працю тривалості робочого часу та виконанні пра-
цівником посадових обов’язків (норм праці);

2) наказ Мон України “Про затвердження норм часу для плануван-
ня і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 
наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів” від 7 серпня 2002 р. № 450;

3) інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників 
освіти, затверджену наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 
1993 р. № 102, яка містить назви посад і тарифні розряди працівників 
освіти;

4) постанову кМУ “Про затвердження нормативів чисельності сту-
дентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів нау-
кового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординато-
рів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих 
навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних 
закладах післядипломної освіти державної форми власності” від 17 серп-
ня 2002 р. № 1134, що містить шифри напряму підготовки, перелік на-
прямів підготовки (спеціальностей), значення нормативів;

5) постанову кМУ “Про оплату праці працівників на основі єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників уста-
нов, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 30 
серпня 2002 р. № 1298, яка містить єдину тарифну сітку, схеми тариф-
них розрядів посад, ставки погодинної оплати праці.

Діяльність бухгалтерії спирається на:
1) Податковий кодекс України вiд 2 грудня 2010 р. № 2755-VI, який 

регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і 
зборів;

2) Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування” вiд 8 липня 2010 р. 
№ 2464-VI, який визначає правові й організаційні засади забезпечення 
збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування, умови й порядок його нарахування та сплати, пов-
новаження органу, що здійснює його збір та ведення обліку;

3) Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений 
постановою кМУ від 8 лютого 1995 р. № 100, який застосовують у ви-
падках надання працівникам щорічної відпустки, творчої відпустки, 
службових відряджень тощо.

роботу відділу кадрів регламентують:
1) конституція України вiд 28 червня 1996 р. № 254к/96-Вр — 

основний Закон України;
2) кодекс законів про працю України вiд 10 грудня 1971 р. № 322-VII, 

що визначає правові засади і гарантії реалізації громадянами України 
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права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої 
праці;

3) Положення про обрання та прийняття на роботу науково-пе да-
гогічних працівників вищих навчальних закладів III і IV рівнів акре-
дитації, затверджене наказом Мон України від 24 грудня 2002 р. № 744, 
яке визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади 
науково-педагогічних працівників ВнЗ III і IV рівнів акредитації, а саме: 
завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викла-
дачів, асистентів.

Юридичний відділ використовує у своїй діяльності такі основні нор-
мативно-правові акти:

1) Закон України “Про відпустки” вiд 15 листопада 1996 р. № 504/ 
96-Вр, що встановлює державні гарантії реалізації права на відпустки, 
визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для від-
новлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання ді-
тей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, усебічно-
го розвитку особистості;

2) Положення про академічні відпустки та повторне навчання в ви-
щих закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти Украї-
ни і Міністерства охорони здоров’я України від 6 червня 1996 р. 
№ 191/153, яке встановлює порядок надання студентам ВнЗ академіч-
них відпусток, а також регламентує порядок проходження студентами 
повторного курсу навчання;

3) Положення про порядок переведення, відрахування та поновлен-
ня студентів вищих закладів освіти, затверджене наказом Міністерства 
освіти України від 15 липня 1996 р. № 245, що регулює питання пере-
ведення студентів, які навчаються за окр молодшого спеціаліста та 
бакалавра, а також питання відрахування та поновлення студентів, ко-
трі навчаються за окр молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста 
та магістра у ВнЗ незалежно від підпорядкування та форм власності.

В основу нормативного забезпечення загального відділу покладено:
1) Закон України “Про звернення громадян” вiд 2 жовтня 1996 р. 

№ 393/96-Вр, який регулює питання практичної реалізації українськи-
ми громадянами наданого їм конституцією України права вносити на 
розгляд органів державної влади, об’єднань громадян відповідно до їх-
нього статуту пропозиції щодо поліпшення їхньої діяльності, викрива-
ти недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і гро-
мадських органів;

2) інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах дер-
жавної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власнос-
ті, в засобах масової інформації, затверджену постановою кМУ від 
14 квітня 1997 р. № 348;

3) Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо забез-
печення реалізації та гарантування конституційного права на звернен-
ня до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” 
вiд 7 лютого 2008 р. № 109/2008, що забезпечує реалізацію й гаранту-
вання закріплених конституцією України права на звернення до орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування і права громадян на 
участь в управлінні державними справами, а також покликаний спри-
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яти підвищенню ефективності роботи органів державної влади та міс-
цевого самоврядування зі зверненнями громадян з урахуванням не-
обхідності об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень гро- 
 мадян.

До нормативно-правової бази, яка регламентує роботу приймальної 
комісії, належать:

1) Умови прийому до вищих навчальних закладів України, затвер-
джені наказом Мон України від 19 жовтня 2010 р. № 961;

2) Правила прийому до ВнЗ (кожен університет розробляє їх окре-
мо на основі Умов прийому до вищих навчальних закладів України).

Вчений секретар керується такими основними нормативно-право-
вими актами:

1) Законом України “Про державні нагороди України” вiд 16 берез-
ня 2000 р. № 1549-III, який встановлює державні нагороди для відзна-
чення громадян за особисті заслуги перед Україною;

2) Порядком присвоєння вченого звання професора і доцента, за-
твердженим постановою кМУ від 27 грудня 2008 р. № 1149, що регла-
ментує присвоєння вчених звань професора і доцента;

3) постановою кМУ “Про внесення змін до Порядку присвоєння 
вченого звання професора і доцента” від 23 червня 2010 р. № 507;

4) Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства 
освіти і науки України, затвердженим наказом Мон України від 
13 липня 2007 р. № 605, що регулює нагородження такими відзнака-
ми, як почесна грамота МонМс України, нагрудні знаки “Відмінник 
освіти України”, “Василь сухомлинський”, “софія русова”, “о.а. За-
харенко”, “і.г. ткаченко”, “а.с. Макаренко”, “Петро Могила”, “За нау-
кові досягнення”.

слід зауважити, що представництво і захист різноманітних прав та 
інтересів трудового колективу вищого навчального закладу здійснює 
представницький профспілковий орган. схему його підпорядкування 
зображено на рис. 2.

Федерація професійних спілок України 

Представницький профспілковий орган працівників вищого навчального закладу 

Обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України 

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України 

 

Рис. 2. структура підпорядкування представницького профспілкового ор-
гану працівників ВНЗ

В основу інформаційного забезпечення представницького профспіл-
кового органу працівників ВНЗ покладено:

1) Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії ді-
яльності” вiд 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV, що визначає особливості 
правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності 
професійних спілок;



67Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 3

2) Закон України “Про об’єднання громадян” вiд 16 червня 1992 р. 
№ 2460-XII, який забезпечує реалізацію права громадян на свободу 
об’єднання;

3) генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм 
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Укра-
їні на 2010—2012 роки від 9 листопада 2010 р., що координує діяль-
ність, пов’язану з колективно-договірним регулюванням соціально-
економічних і трудових відносин та вдосконаленням соціального 
діалогу;

4) галузеву угоду між Міністерством освіти і науки, молоді та спор-
ту України та центральним комітетом Профспілки працівників освіти 
і науки України на 2011—2015 роки;

5) статут Профспілки працівників освіти і науки України від 
11 січня 2000 р., що регулює здійснення представництва та захисту 
трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів цієї проф-
спілки;

6) колективний договір (внутрішній документ).
як бачимо, нормативно-правове забезпечення системи управління 

вищою школою можна розділити на три основні групи:
1) загальнодержавні акти (конституція України, кодекси, закони 

України, укази Президента України);
2) документи у галузі освіти й науки (накази Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України, Вищої атестаційної комісії України, 
постанови кабінету Міністрів України);

3) внутрішні документи (положення, умови прийому, колективний 
договір тощо).

оскільки ці нормативні акти регулюють навчальну, інноваційну, 
наукову, виховну та економічно-господарську сфери освітньої діяль-
ності, то знання і дотримання їх є обов’язковим для підрозділів та 
працівників, які здійснюють управління вищим навчальним закла-
дом. З огляду на те, що до таких документів періодично вносяться 
зміни, а деякі з них втрачають чинність, то моніторинг такої інфор-
мації є обов’язковим елементом управлінської діяльності у вищій 
школі.
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рассматривается организационная структура управления высшим учебным за-
ведением на примере Волынского национального университета имени леси Украин-
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ЭКОНОмИЧЕсКАя ИНтЕГРАцИя  
В КОНтЕКстЕ ЭНЕРГЕтИЧЕсКОй БЕЗОПАсНОстИ  

НАцИОНАЛьНОй ЭКОНОмИКИ
По мнению авторов статьи, диверсификация энергопоставок — один из наибо-

лее действенных инструментов обеспечения энергетической безопасности Украины 
за счет уменьшения рисков и снижения политического давления стран, являющихся 
монопольными поставщиками энергоносителей. Предложены альтернативные пути 
сотрудничества в энергетической сфере (ес, каспийский регион, оПек).

Ключевые слова: безопасность, возобновляемые источники энергии, дивер-
сификация, зависимость, энергоснабжения, собственная добыча, сотрудни че-
ство

интеграционные процессы предусматривают сращивание нацио наль-
ных рынков и формирование целостного рыночного пространства с единой 
правовой системой и тесно скоординированной внутренней и внешней 
экономической политикой государств. Поэтому основное противоречие, 
возникающее в мировом хозяйстве на этапе экономической глобализации, 
вызвано взаимодействием процессов интеграции. особенно это справедли-
во для современных интеграционных проблем Украины.
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объективная сущность интеграции заключается в переплетении и 
взаимопроникновении экономических процессов, что обеспечивает бо-
лее эффективное взаимодействие между странами. интеграционное со-
трудничество дает хозяйствующим субъектам более широкий доступ к 
разного рода ресурсам (финансовым, трудовым, материальным), овей-
шим технологиям, а также позволяет производить продукцию с расчетом 
на более емкий рынок. кроме того, интеграционное взаимодействие спо-
собствует решению наиболее острых проблем социального и 
экономического характера.

однако в контексте обеспечения энергетической безопасности (Энб) 
Украины решение таких проблем становится не следствием интеграци-
онных процессов, а причиной возникновения последних. Заместитель 
генерального директора генерального директората европейской комис-
сии по внешним связям Хью Мингарелли, выступая 7 апреля 2011 г. на 
заседании комитета по вопросам иностранных дел европарламента, со-
общил о невозможности для Украины одновременно вступить в 
таможенный союз с россией, беларусью и казахстаном и создать зону 
свободной торговли  с ес [1]. Поэтому если наша страна отдаст предпо-
чтение тому или иному вектору интеграции, то должна будет решить, 
как обеспечить свою энергетическую безопасность.

При определении интеграционных приоритетов главной задачей для 
Украины является достижение сбалансированного и устойчивого раз-
вития на основе участия в мировых экономических процессах, что 
неразрывно связано с созданием необходимых условий для формирова-
ния в стране привлекательной среды для сотрудничества в различных 
сферах, в частности в энергетической, стабильного энергоснабжения, 
создания имиджа надежного транзитера и обеспечения Энб. Поэтому це-
лью данной статьи является изучение путей диверсификации энерго-
снабжения как основного фактора обретения Украиной независимости в 
вопросах выбора интеграционных приоритетов и обеспечения Энб, что 
должно способствовать дальнейшему эффективному вхождению нашей 
страны в глобальную экономику.

Диверсификацию источников энергоресурсов можно осуществить 
благодаря сотрудничеству с разными странами-экспортерами, посколь-
ку это ослабит монопольное положение россии на отечественном 
энергетическом рынке и освободит Украину от необходимости выполнять 
обременительные условия по созданию таможенного союза с рФ и зоны 
свободной торговли с ес. основные направления развития сотрудниче-
ства в данной сфере схематически показаны на рис. 1.

сегодня геополитическое окружение Украины продолжает ослож-
нять реализацию ее собственных интересов, и со временем эта ситуация 
только ухудшается. несмотря на традиционно “спокойную” внешнюю 
политику, правительство нашей страны не смогло установить надежные, 
равноправные, взаимовыгодные отношения ни по одному из ключевых 
направлений сотрудничества. нереализованность многовекторной внеш-
ней политики и периодические отклонения в сторону “Востока” или 
“Запада” вследствие изменения политических приоритетов власти де-
лают невозможным дальнейшее эффективное сотрудничество со всеми 
партнерами и ведут к постепенному уходу Украины с геополитической 
арены.
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Рис. 1. Направления развития сотрудничества Украины в сфере диверсифи-
кации энергоснабжения

Проекты диверсификации в энергетическом секторе Украины. наша 
страна находится в монопольной зависимости от поставок энергоноси-
телей из российской Федерации. Эта ситуация особенно усугубилась в 
последнее время, поскольку в 1990-х годах Украина имела также прямые 
контракты на поставки газа из стран центральной азии, получала на 
переработку нефть из казахстана (20 %), а сейчас импортирует россий-
ские энергоносители — газ, нефть и ядерное топливо. одной из главных 
причин, мешающих продвижению проектов диверсификации, является 
наличие в Украине на различных уровнях государственной власти 
влиятельных групп, лоббирующих интересы россии. 

Значительное внимание диверсификационным мерам в топливно-
энергетическом комплексе (тЭк) уделяется в Энергетической стратегии 
Украины до 2030 года, где подчеркнута необходимость наличия “не 
менее трех источников по каждому виду энергоресурсов с 25—30-про-
центным обеспечением от общего объема” [2]. Данная стратегия была 
утверждена в 2007 г., однако ее цели до сих пор не реализованы на 
практике, вследствие чего украинский тЭк стремительно теряет потен-
циал, необходимый не только для развития, но и даже для поддержа-
ния существующего положения. 

В последние годы текущие и стратегические энергетические интересы 
Украины иногда вступали в противоречие при реализации тех или 
иных мероприятий в сфере энергетических российско-украинских отно-
шений. В то же время ес и россия, между которыми в энергетическом 
секторе существуют определенные проблемы, предлагают проекты, 
выгодные прежде всего им, пренебрегая при этом интересами нашей 
страны. но Украина как энергетический посредник между ес и рос-
сией не только не должна быть причиной конфликтов, но, напротив, 
должна объединять и учитывать интересы всех сторон. 

кроме того, хотя диверсификационная политика Украины направ-
лена прежде всего   на ослабление энергетической зависимости от рос-
сии, последняя была, есть и должна оставаться в дальнейшем стратеги-
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ческим партнером Украины почти по всем энергетическим вопросам. Эти 
отношения являются взаимовыгодными: Украина получает энерго ре-
сурсы, а россия их реализует и использует украинские тран зитные 
трубопроводы. 

Международное сотрудничество в энергетической сфере, в частности 
диверсификация энергоснабжения, — это один из действенных инстру-
ментов нейтрализации угроз и гарантирования Энб.  целями диверси-
фикации источников и путей поставок газа в евразии как фактора обес-
печения Энб являются уменьшение рисков на всей цепи энергоснабже- 
 ния, формирование конкурентного рынка для урегулирования отношений 
между экспортерами и импортерами, уменьшение политического влия-
ния стран — монопольных поставщиков и транзитеров.

рассмотрим возможные векторы диверсификации энергопоставок 
для Украины.

1. Европейский Союз является одним из крупнейших импортеров 
энергоносителей в мире — его зависимость от импорта составляет при-
мерно 53 %. Диверсификация рассматривается как общая задача всех 
членов ес, потому что солидарность в вопросах энергетической безо-
пасности является базовым принципом членства. таким образом, со-
трудничество в сфере Энб для ес основывается:

— на распределении рисков и совместном использовании объеди-
ненного влияния ес в международных отношениях, что более эффек-
тивно, чем воздействие отдельных государств-членов;

— на стратегическом подходе к решению проблем Энб (комплек-
сность мероприятий, долгосрочная перспектива);

— на гибкости в рассмотрении экономических и политических аргу-
ментов при обосновании выбора диверсификационного проекта.

Преимущества развития сотрудничества с ес:
— сходство показателей обеспеченности ресурсами, зависимость от 

поставок природного газа из россии, общее стремление упрочить Энб 
 делает сотрудничество с ес крайне привлекательным для Украины;

— либерализация энергетического рынка в соответствии с европей-
скими требованиями, повышение конкуренции, создание равных усло-
вий для проектов поставок;

— получение дополнительного финансирования энергетических 
проектов;

— формирование качественной перспективной энергетической по-
литики;

— обмен опытом использования возобновляемых  источников энер-
гии (ВиЭ), в частности, в процессе сотрудничества с германией;

— разработка энергосберегающих программ и импорт энергосбе ре-
гающих технологий.

Недостатки европейского вектора развития сотрудничества:
— вследствие отсутствия общего законодательства, регламентирую-

щего диверсификацию источников поставок ядерного топлива, и из-за 
кардинально противоположных подходов разных стран ес к ядерной 
энергетике Украина не получит существенных рекомендаций по этому 
вопросу, хотя полезным является сотрудничество с Францией — лидером 
в данной сфере;
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— заинтересованность ес в сотрудничестве с Украиной только как с 
посредником в транзите природного газа из россии может привести к 
пренебрежению интересами украинской стороны и заключению конт-
рактов, взаимовыгодных только для россии и ес;

— наличие незначительного потенциала для импорта энергоресурсов 
из стран ес.

2. Россия. Диверсификационная политика россии имеет точечный 
характер: она основана на крупных инфраструктурных проектах и   при-
обретает системный характер в вопросах минимизации или полного 
исключения участия транзитных стран в проектах новых нефтяных и 
газовых трубопроводов.

россия часто воспринимает проекты ес по диверсификации источ-
ников поставок энергоносителей как угрозу собственной Энб и в ответ 
разрабатывает контрпроекты с целью срыва европейских. результатом 
“гонки диверсификационных проектов” между ес и россией является 
нагнетание взаимного недоверия. Позиция Украины между двумя “си-
лами” является пассивной, т. е. наша страна не может повлиять на их 
решение.

Во взаимоотношениях с россией необходимо учитывать историчес-
кие аспекты и предыдущий опыт сотрудничества с целью снижения 
зависимости. Учитывая, что построить украинско-российские отноше-
ния на принципах равноправного партнерства двух суверенных госу-
дарств проблематично, Украине следует искать другие пути взаимо-
выгодного сотрудничества для ослабления напряженности данных 
отношений, обусловленной почти полной зависимостью. Для этого нуж-
но прежде всего снизить уровень конфликтности украинско-российских 
отношений в других сферах общественной и экономической жизни, а 
также координировать свои шаги с ес, максимально защищая соб-
ственные национальные интересы [3].

несмотря на определенное урегулирование “газового конфликта”, 
есть много факторов, которые могут в любой момент способствовать его 
возобновлению, преимущественно по инициативе россии. Во избежа-
ние этого Украина должна разработать эффективную и прозрачную 
энергетическую политику, направленную на развитие таких отноше-
ний с россией и странами ес, которые обеспечат национальную 
энергетическую безопасность и окажут положительное влияние на Энб 
европы. начальным и наиболее важным этапом регулирования должно 
стать гарантирование надежности цепи энергоснабжения — от добычи 
через куплю-продажу и транспортировку к потреблению энергоресур-
сов — с оптимальным учетом интересов всех участников этих отно-
шений.

Диверсификация источников и путей поставок природного газа име-
ет особенности, обусловленные его физическими и технологическими 
свойствами (использование трубопроводов). Это одна из главных причин, 
определяющих проблематику формирования мирового и региональных 
газовых рынков.

Поддержание и развитие газовой инфраструктуры требует бльших 
капиталовложений, чем инфраструктура нефтепроводов, поэтому для 
минимизации рисков при значительном инвестировании взаимоотно-
шения в газовой промышленности базируются на долгосрочных обяза-



74 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 3

тельствах потребителя, что, в свою очередь, может привести к длитель-
ной зависимости от поставщика.

Преимущества развития сотрудничества с россией:
— поставка трех главных природных энергоресурсов, обеспечиваю-

щих работу тЭк Украины;
— длительные, исторически сложившиеся отношения между страна-

ми, которые в прошлом входили в состав единого государства — ссср;
— финансовые поступления от услуг по транзиту российских при-

родного газа и нефти в страны ес.
Недостатком развития сотрудничества в данном направлении явля-

ется существенная угроза Энб Украины, обусловленная почти пол - 
ной зависимостью от импорта из россии, что приводит к монопольному 
положению последней на украинском энергетическом рынке в сфере 
энергоснабжения и может повлечь за собой игнорирование национальных 
интересов Украины, навязывание своих правил и условий, полную 
манипуляцию.

3. Каспийский регион. туркменистан обладает вторыми по объемам 
запасами природного газа в снг и на сегодня имеет соглашения, каса-
ющиеся поставок этого энергоносителя в ес, россию, иран, Пакистан 
и индию, а также в китай (ведутся переговоры).

напряженные отношения с россией способствовали активизации 
усилий туркменистана и ес по продвижению проекта строительства 
газопровода “набукко” в обход россии. Правительство туркменистана 
и немецкий концерн “RWE AG” подписали меморандум о долгосрочном 
сотрудничестве, предусматривающий прямые закупки природного газа, 
продажу и передачу немецких технологий, поддержку в развитии гео-
логоразведочных работ [4].

интересы туркменистана в области газоснабжения заключаются в 
развитии газового сектора, диверсификации потребителей газа по раз-
ным направлениям, снижении зависимости от россии в экспорте соб-
ственного природного газа, а также в стремлении выйти из междуна-
родной изоляции за счет многонационального сотрудничества в газовом 
секторе и привлечь иностранные инвестиции.

азербайджан сегодня является нетто-экспортером газа собственных 
месторождений и намерен превратиться из регионального поставщика 
природного газа в европейского. существует много проектов покупки 
азербайджанского газа: газопроводы Моздок — кази-Магомед (в рос-
сию) проектной мощностью 10 млрд куб. м в год, турция — греция — 
италия и “набукко” [4].

В сфере газоснабжения азербайджан заинтересован в укреплении 
экспортных позиций, диверсификации потребителей газа по различным 
направлениям (в том числе в ес) и формировании транзитных по-
токов.

Узбекистан — крупный региональный экспортер и транзитер при-
родного газа. его интересы в газоснабжении — приоритетное развитие 
газового сектора, увеличение доходов от транзита, усиление региональ-
ного влияния на страны центральной азии.

казахстан имеет значительные запасы природного газа, является 
важным транзитером, однако фактически остается “придатком” рос-
сии, поэтому заинтересован  в продолжении общей политики с россией и 
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привлечении транзитного туркменского газа (для транспортировки в 
россию и китай).

Преимущества развития сотрудничества со странами каспийского 
региона:

— это существенный шаг в диверсификации источников поставок 
энергоресурсов, связанный с увеличением количества стран — постав-
щиков одного вида топлива (с одной до четырех), что способствует 
укреплению Энб страны;

— преодоление монопольного положения россии на энергетическом 
рынке Украины по поставкам природного газа и нефти, снижение 
энергозависимости, что позволит избежать манипулирования и полити-
ческого давления;

— расширение транзитных возможностей, увеличение доходов от 
транспортировки природного газа через территорию Украины в стра-
ны ес.

Недостатки развития сотрудничества в данном направлении:
— повышение цен на энергоресурсы;
— ухудшение отношений с россией из-за сокращения поставок;
— дополнительные расходы на развитие газотранспортной системы, 

модернизацию трубопроводов;
— длительное ожидание введения проектов в действие.
4. ОПЕК. одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации яв-

ляется сотрудничество не только с ес и странами снг, но и с самой мощ-
ной международной организацией экспортеров природных энерго-
ресурсов — оПек. Эта организация была создана на конференции в 
багдаде в 1960 г., и с 2007 г. в ее состав входят 12 стран — мировых 
лидеров по добыче и экспорту нефти [5].

Взаимоотношения Украины со странами оПек пока не настолько 
активны, чтобы говорить о четких проектах и соглашениях о постав-
ках. однако определенное сотрудничество уже осуществляется. так, 
 например, в 2010 г. Украина стала посредником в транспортировке  
80 тыс. т венесуэльской нефти на Мозырский нПЗ в белоруссии. а в 
апреле 2011 г. состоялась встреча посла Венесуэлы в Украине с замести-
телем министра экономического развития и торговли Украины, во время 
которой обсуждалось соглашение о двустороннем торгово-экономичес-
ком сотрудничестве. однако такие договоры необходимо заключать не 
только с Венесуэлой, а прежде всего со странами Персидского залива 
из-за географической близости и значительного потенциала поставок 
нефти [6].

Преимущества развития сотрудничества со странами оПек:
— диверсификация поставок нефти и, соответственно, снижение за-

висимости от импорта этого энергоресурса из россии;
— расширение транзитных возможностей, увеличение доходов от 

транспортировки.
Недостатки развития сотрудничества в данном направлении:
— необходимость налаживания отношений почти “с нуля”;
— для обеспечения качественного транзита требуются значительные 

инвестиционные вложения в модернизацию украинских нефте про во дов;
— возможное недоверие экспортеров к новому посреднику.
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Для более эффективной оценки целесообразности сотрудничества 
Украины по вопросам диверсификации поставок энергоносителей мож-
но использовать систему соответствующих критериев (рис. 2).

Рис. 2. Критерии оценки целесообразности сотрудничества

Внутренняя диверсификация. Переход на возобновляемые источни-
ки энергии вместо углеводородов и атомной энергетики является на-
столько привлекательным по экономическим, социальным и эколо ги-
ческим эффектам, что возникает вопрос, почему он до сих пор не 
осуществлен. колебания цен на нефть и другие традиционные энерго-
носители, стремительное исчерпание энергоресурсов и необходимость 
защиты окружающей среды побуждают к использованию ВиЭ. на сегод-
ня доля ВиЭ в мировом энергобалансе составляет 13 %, в то время как на 
нефть приходится 34 %, на уголь — 24, а на природный газ — 21 % [7].

Преимущества ВиЭ:
— неисчерпаемость (по прогнозам, разведанных запасов нефти, при-

родного газа и урана хватит на 50 лет, а энергия ветра и солнца неис-
тощима);

— экологическая безопасность (отсутствие вредных выбросов);
— сравнительно дешевая эксплуатация (для генерирующих станций 

на ВиЭ не требуются периодический ремонт и постоянное присутствие 
обслуживающего персонала);

— автономность (возможность использования на расстоянии от ли-
ний электропередач).

Недостатками являются:
— малая мощность (установленные мощности и кПД “зеленых” 

электростанций не сопоставимы с традиционными);
— необходимость значительных капиталовложений;
— зависимость от внешних факторов (снижение эффективности про-

изводства электроэнергии при неблагоприятных погодных условиях);
— значительная площадь (для электростанций на ВиЭ требуются 

большие территории).
особого внимания, по нашему мнению, заслуживает использование 

энергии ветра. целесообразность развития ветроэнергетики обусловле - 
на прежде всего значительными территориальными и инфраструктур-
ными возможностями Украины.

 Критерии оценки 

Политические 
• политическое 
давление; 
• коррупцион-
ные схемы; 
• исторически 
сложившиеся 
отношения 

Технические 
• трансфер тех-
нологий; 
• наличие соот-
ветствующего 
опыта; 
• качество топ-
лива 

 

Социальные 
• потребление 
энергии на душу 
населения; 
• программы 
энергосбереже-
ния 

 

Экономические 
• объемы поста-
вок; 
• изменение цен; 
• привлечение 
инвестиций; 
• энергетическая 
эффективность 
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В решении данного вопроса Украина может получить значительную 
поддержку и рекомендации стран ес, и с некоторыми из них сотрудни-
чество в этой сфере уже развивается. так, в начале 2007 г. португаль-
ский холдинг “Martifer Group” стал стратегическим инвестором про-
екта “ноВа-Эко” — компании, которая занимается строительством 
двух ветряных электростанций в ар крым) [8]; в рамках организации 
черноморского экономического сотрудничества созданы совместные 
предприятия по внедрению энергосберегающих технологий и производ-
ству оборудования для ветроэнергетики на базе оао “Пневматика” 
(г. симферополь), стоимость проекта — 1 млн долл. сШа, а срок его 
реализации — 4 года; институт возобновляемой энергетики нан 
Украины установил контакты с научно-исследовательскими центрами 
возобновляемой энергетики германии, Дании, сШа и др.

Разработка собственных энергоресурсов. В настоящее время без 
привлечения крупных компаний-инвесторов нефтегазовый сектор 
Украины не сможет реализовать свои возможности по добыче этих 
полезных ископаемых и будет обречен на дальнейшую деградацию.

несмотря на наличие в Украине залежей газа, достаточных для 
обеспечения отечественных потребителей, из-за отсутствия финансиро-
вания геологоразведочных работ уменьшаются объемы его добычи, а 
возможности и ресурсы шельфа черного моря не используются. Место-
рождения нефти истощены на 85—90 %, а средства на новые геолого-
разведочные работы не выделяются. технология переработки нефти на 
украинских заводах является устаревшей и неэффективной, что приво- 
дит к значительным потерям. ресурсы отечественной нефти составляют  
850 млн т, а объемы ее добычи за 2009 г. — всего 3,6 млн т [7].

определенные сдвиги в разработке шельфа черного моря уже име-
ются. так, в 2007 г. фирма “Vanco International” (дочерняя компания 
американской “Vanco Energy Company”) получила лицензию на гео-
логическое изучение Прикерченского участка и исследовательско-про-
мышленную добычу нефти, природного газа и газоконденсата в его пред-
елах. реализация совместных проектов с компаниями “Chevron” (сШа) 
и “Shell” (нидерланды — Великобритания) по добыче сланцевого газа и 
разработке шельфа черного моря позволит за пять-семь лет увеличить 
добычу природного газа в Украине почти вдвое. иностранные компа нии 
готовы инвестировать в создание технологий добычи ископаемых 
энергоносителей около 2 млрд долл. сШа. интерес к украинскому шель-
фу проявляют также турция и китай, с последним подписано соглаше-
ние о совместной разработке нефтегазовых ресурсов шельфа черного 
моря — стоимость этого проекта составит около 200 млн долл. сШа. рос-
сия также продолжает реализацию своих интересов на территории 
Украины. совместное предприятие “газпрома” и “нефтегаза Украины”, 
создание которого сейчас обсуждают россия и Украина, может получить 
лицензию на разработку спорного участка “Поднятие Палласа” на шель-
фе черного моря [4].

Для реализации мероприятий по освоению энергетических ресурсов 
украинского шельфа следует:

1) создать соответствующую управленческую структуру проектов;
2) разработать комплексный план освоения морских нефтегазовых 

ресурсов;
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3) обеспечить программы качественной геологической информацией;
4) предоставить гарантии иностранным инвесторам (преимущества 

на получение лицензий на разработку месторождения за счет инвести-
ций, страхование финансовых, геологических и экологических рисков);

5) обеспечить проекты квалифицированными кадрами;
6) произвести модернизацию и адаптацию отраслей машиностроения 

и судостроения, портовых сооружений и коммуникаций для освоения 
шельфа;

7) определить современные технологии, которые необходимо в специ-
альном приоритетном режиме импортировать в Украину;

8) ввести специальный режим государственного регулирования и 
контроля данного сектора на законодательном уровне;

9) установить принципы национального и международного сотрудни-
чества по проектам освоения ресурсов шельфа.

Выводы. Процессы интеграции и глобализации — неотъемлемая 
часть развития современных международных отношений. Поэтому опре-
деление интеграционных приоритетов Украины в различных сферах яв-
ляется одним из необходимых условий дальнейшего успешного функци-
онирования национальной экономики.

анализ исследований по вопросам обеспечения энергетической безо-
пасности свидетельствует, что в современных условиях наиболее целесо-
образно диверсифицировать источники энергоресурсов. сотрудничество с 
разными странами-экспортерами (ес, государствами каспийского региона 
и оПек) ослабит монопольное положение россии на энер гетическом рынке 
Украины. По нашему мнению, наиболее выгодным для Украины сегодня 
является активное развитие взаимоотношений с каспийским регионом. В 
то же время, налаживая сотрудничество в сфере энергоснабжения, не следу-
ет забывать о возможности обеспечения топливно-энергетическими ресур-
сами за счет использования возобновляемых источников энергии и разра-
ботки шельфа черного и азовского морей.

В завершение отметим, что энергетическая безопасность всегда будет 
оставаться обязательным условием стабильного и успешного развития 
государства вследствие постоянной необходимости использования то-
плива и электроэнергии и защиты от внешних угроз, сохранения само-
стоятельности в принятии решений. Поэтому приоритетными направле-
ниями исследований будут поиск путей преодоления энер гетической 
зависимости и разработка систем их оценки. Украине, ока завшейся се-
годня в затруднительной ситуации по многим вопросам энергообеспечения, 
необходимо выбрать такую   оптимальную стратегию поведения, которая 
обеспечила бы ей постепенное освобождение от импортозависимости и 
создала репутацию надежного партнера.
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Дергачова В.В., Кузнєцова К.О. Інтеграційні пріоритети України в контексті  
енергетичної безпеки національної економіки

на думку авторів статті, диверсифікація енергопостачання — один з найдієві-
ших інструментів гарантування енергетичної безпеки України через зменшення ри-
зиків та зниження політичного тиску країн, що є монопольними постачальниками 
енергоносіїв. Запропоновано альтернативні шляхи співробітництва в енергетичній 
сфері (єс, каспійський регіон, оПек).

Ключові слова: безпека, власний видобуток, відновлювані джерела енергії, дивер-
сифікація, залежність, енергопостачання, співробітництво

Dergacheva V.V., Kuznietsova E.A. Integration priorities of Ukraine in the context of 
energy security, national economy

In the article was stated that diversification of energy supply is one of the most 
effective tools of neutralization of the threats and ensuring EnS by reduction the risks 
and political pressure of monopoly supplying countries. It was suggested the alternative 
ways of energy cooperation (EU, the Caspian region, OPEC). 

Keywords: security, domestic production, renewable energy sources, diversification, 
dependency, energy supply, cooperation
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інноВаЦіЙнИЙ роЗВИтоК аПК

мАтРИЧНИй ПіДХіД ДО ВИБОРУ  
стРАтЕГії іНВЕстУВАННя  

сіЛьсьКОГОсПОДАРсьКИХ ПіДПРИЄмстВ  
(НА ПРИКЛАДі ДИВЕРсИФіКАції ДіяЛьНОсті)

описано запропоновану автором статті матричну методику вибору стратегії ін-
вестування на прикладі диверсифікації діяльності господарства. Досліджено ваго-
мість складових інвестиційного потенціалу (внутрішнє середовище) та спонукальних 
причин (зовнішнє середовище) при розробленні стратегічних дій для реалізації візії 
проекту.

Ключові слова: матричний підхід, інвестиційна діяльність, стратегія ди-
версифікації, інвестиційний потенціал, спонукальні при чини

Постановка проблеми. Диверсифікаційні процеси у сільському гос-
подарстві та пов’язаних з ним галузях національної економіки розгля-
даються нині не лише в контексті мінімізації операційних ризиків та 
формування додаткових або альтернативних джерел прибутку, а й як 
спосіб удосконалення механізму використання ендогенного потенціалу 
господарства, що робить актуальними дослідження видів диверсифіка-
ції та їх впровадження в діяльність аграрних підприємств на базі стра-
тегії інвестування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання диверсифіка-
ції виробництва та пов’язаних з нею інвестицій, особливо в секторі 
аПк, у вітчизняній економічній літературі й досі досліджено недо-
статньо, тоді як зарубіжний досвід потребує суттєвої адаптації до 
умов господарювання в Україні. актуальними для сьогодення є на-
працювання і.Д. більського [2], о.В. Зоренко [3], М.й. Малік [4],  
н.і. непогодіної [5], т.і. свободи [6] та ін. однак, незважаючи на  
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глибокі дослідження цими науковцями загальних проблем диверси-
фікації, маловивченою залишається методика вибору напрямів ди-
версифікації з метою раціонального використання та розподілу інвес-
тицій.

Метою статті є розгляд та обґрунтування теоретичних і методич-
них засад та прикладних аспектів вибору виду стратегії диверсифікації 
в інвестиційній діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час вивчення ін-
вестиційної діяльності господарств ярмолинецького району Хмель-
ницької  області автором було розроблено та апробовано матричну ме-
тодику вибору стратегії диверсифікації інвестиційної діяльності на 
прикладі тоВ “грін-агро”, що спеціалізується на вирощуванні зерно-
вих культур.

це підприємство в період 2010—2011 рр. здійснювало спільне будів-
ництво молочно-товарної ферми, орієнтованої на заготівлю та перероб-
лення молока, за створеним автором статті бізнес-планом та методични-
ми рекомендаціями щодо матричної побудови вибору стратегії управління 
інвестиційною діяльністю підприємства.

на початку березня 2010 р. керівництво тоВ “грін-агро”, оцінивши 
вагомі результати, досягнуті у вирощуванні та збуті зернових, ухвали-
ло рішення про освоєння нового виду сільськогосподарської діяльно- 
сті — заготівлі та перероблення молока на базі створення власної 
молочно-товарної ферми та взаємодії із заготівельниками з навколиш - 
ніх територій.  При цьому суперечки викликав вид стратегії диверсифі-
кації інвестиційної діяльності (центрова, нецентрова чи стратегія 
єдності). Для економічного обґрунтування засад співпраці нами було 
розроблено аналітичну матрицю вибору стратегії дій та проведено від-
повідні економічні розрахунки для підтвердження його пра виль-
ності.

Для попереднього вибору можливих стратегій диверсифікації авто-
ром створено відповідну матрицю, виходячи зі спонукальних причин 
до інвестиційної діяльності тоВ “грін-агро”. З огляду на такі причини 
було використано 13 параметрів, що відповідали виду стратегії поведін-
ки. керівництву підприємства запропонували обрати певний критерій 
та відповідну стратегію; обраним критеріям присвоєно оціночний бал 
“1”, відхиленим — “0”. Підсумовування балів дало змогу зробити пра-
вильний вибір (див. табл. 1).

Поряд із цим, вибір стратегії було узгоджено з наявним інвестицій-
ним потенціалом тоВ “грін-агро”. У табл. 2 показано інвестиційну базу, 
потрібну для визначених за авторською класифікацією видів стратегій 
диверсифікації.

Зважаючи на причини, що спонукають прийняти рішення про 
впровадження конкретної стратегії (стратегій), та інвестиційний 
 потенціал, наявний у тоВ “грін-агро” (сильні сторони діяльності 
господарства, що надають конкурентні переваги або дозволяють 
 пов ніше реалізувати наявний потенціал), можна обрати не тільки 
одну, а й декілька видів стратегій диверсифікації діяльності під при-
єм ства.
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Таблиця 2. інвестиційна база для різних видів стратегій диверсифікації

Вид стратегії

інвестиційний потенціал 

Усього
Фінанси

нематері- 
аль ні  

ресурси

Земельні 
ресурси

Вироб- 
ництво Маркетинг

центрова 1 0 1 1 0 3

нецентрова 1 1 1 0 1 3

стратегія 
єдності

0 1 1 1 1 4

ієрархічну структуру запропонованої нами системи прийняття рі-
шення про переваги тієї чи іншої стратегії (або набору стратегій) 
диверсифікації для конкретного підприємства тоВ “грін-агро” пока-
зано на рисунку (див с. 84). на першому рівні виконується узагаль-
нене оцінювання ринкових можливостей і загроз; на другому — уза-
гальнене оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства (гос по- 
 дар ства); на третьому — попарне порівняння й визначення вагомості 
оціночних критеріїв оцінювання; на четвертому рівні — багатокритері-
альне оцінювання стратегій і вибір найраціональніших з них.

Для визначення сприятливості чи несприятливості стану зовнішнього 
середовища для аналізованої стратегії запропоновано розширену шкалу 
оцінок (від –10 до +10). це дасть змогу збільшити ступінь диференціації 
оцінки, чіткіше розділити варіанти порівнюваних рішень. Від’ємна (ліва) 
частина шкали (від –10 до 0) призначена для оцінювання факторів, що чи-
нять негативний вплив (ринкових загроз), позитивна (від 0 до +10) — фак-
торів, які впливають позитивно (ринкових можливостей).

комбінування оцінок різних факторів слід здійснювати за відомими 
правилами [1], при цьому трансформувавши останні відповідно до змін 
шкали оцінювання. отже, з авторськими уточненнями правила комбіну-
вання оцінок, що виражені коефіцієнтами впевненості, набувають тако-
го вигляду (1—3):

      (1)

      (2)

      (3)

аналогічно потрібно проводити оцінювання інвестиційного потенціа-
лу підприємства (внутрішнього середовища).

як базові автором запропоновано  брати до уваги такі фактори зов-
нішнього і внутрішнього середовища (вони підлягають корегуванню з 
урахуванням специфіки конкретного аналізу):
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• фактори зовнішнього середовища:
— тенденції розвитку ринку (зростання, спад, стабільність тощо);
— обсяг ринку;
— рівень конкуренції;

Рис. ієрархічна структура системи прийняття рішень з вибору найраціо-
нальнішої стратегії диверсифікації

 

...       …       … 

Вибір найраціональнішої стратегії 
інвестиційної діяльності з поперед-

ньо відібраних 

Позитивний 
вплив 

Негативний 
вплив 

Високий 
рівень 

ІПГ 

Низький 
рівень 

ІПГ 

Високий 
рівень 

ІПГ 

Низький 
рівень 

ІПГ 

   

   

Візія інвестиційного проекту 

І. Зовнішнє середовище 
(спонукальні причини) 

ІІ. Внутрішнє середовище 
(інвестиційний потенціал 
господарства (ІПГ)) 

ІІІ. Базові критерії 
обґрунтування вибору 

IV. Обрана стратегія дій 
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— ринкові бар’єри (фінансові, правові, іміджеві, конкурентні, поста-
чальницькі тощо);

— стадія життєвого циклу товару;
— стадія життєвого циклу ринку;
— можлива реакція економічних контрагентів (сумарно або окремо 

за видами контрагентів — постачальників, посередників, споживачів 
тощо);

— рівень прибутковості;
— доступність каналів збуту продукції [7, 8].
• фактори внутрішнього середовища (інвестиційний потенціал під-

приємства):
— стан маркетингу;
— виробництво;
— кадри;
— фінанси;
— система управління;
— науково-дослідна та інноваційна діяльність; 
— інформаційне забезпечення;
— захищеність технічних і технологічних рішень, торгової марки;
— можливість узгодження інтересів економічних контрагентів під-

при ємства;
— виробничі потужності й виробничі площі (ступінь резервування, 

гнучкість тощо).
Звичайно, запропонований перелік факторів, які потрібно враховува-

ти, може бути доповнено і скореговано відповідно до специфіки діяльнос-
ті підприємства, особливостей конкретного ринку тощо.

Значення коефіцієнтів упевненості, що характеризують ступінь упев-
неності в позитивній чи негативній дії конкретного фактора, встановлю-
ють на основі наявного досвіду діяльності в минулому чи методом екс-
пертних оцінок (за відсутності ретроспективного досвіду), при цьому до 
уваги беруть задану шкалу (від –10 до +10).

нами запропоновано такі оціночні критерії, за якими приймають рі-
шення про раціональність/нераціональність і, відповідно, доцільність/не-
доцільність вибору конкретної стратегії інвестиційної діяльності:

1) потреба в інвестиціях (більше значення краще);
2) рівень рентабельності проекту (більше значення краще);
3) рівень ризику інвестицій (менше значення краще);
4) строковість проекту (менше значення краще);
5) рівень неформальної довіри, тобто діловий статус (більше значення 

краще);
6) рівень використання інвестиційного потенціалу (більше значення 

краще).
Значимість критеріїв буде різною залежно від специфіки діяльності 

аналізованого підприємства та умов зовнішнього середовища — відповід-
но до гілок дерева рішень щодо вибору найраціональніших стратегій 
(див. рисунок).

нами запропоновано встановлювати значимість критеріїв на кожно-
му рівні системи прийняття рішень (див. рисунок) методом попарних по-
рівнянь за шкалою, наведеною у табл. 3.
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Таблиця 3. Шкала попарних порівнянь
Відносна важливість,  

бали оцінка за порядковою шкалою

1 Параметри рівнозначні
2 один з параметрів важливіший за інший
3 істотні переваги одного з параметрів 
4 Вагомі переваги одного з параметрів
5 абсолютна перевага одного параметра над іншим

цю шкалу далі використаємо для попарних порівнянь названих 
вище критеріїв на третьому рівні системи прийняття рішень (див. рису-
нок). на перетині стовпчиків із рядками матриці проставляють оцінки, 
що характеризують позиції одного критерію порівняно з іншим. Зістав-
лення виконують за рядками: спочатку критерій першого рядка порів-
нюють з критеріями у стовпчиках, потім розглядають другий рядок і 
т.д. якщо при порівнянні, наприклад, другого критерію з третім екс-
пертна оцінка становить 3 бали (істотні переваги другого над третім), то 
при порівнянні третього критерію з другим оцінка дорівнює 1/3.

З метою апробації запропонованого підходу автором виконано аналіз 
найприйнятніших стратегій диверсифікації інвестиційної діяльності з 
відібраних на попередньому етапі для тоВ “грін-агро” (див. табл. 4—7).

Для розрахунку вагомості оціночних параметрів оцінювання викорис-
тано такий алгоритм (розрахунки виконуємо для точки 1.1 (див. рисунок):

1) розрахувати суму елементів вихідної матриці за стовпчиками (век-
тор 1S );

2) побудувати нормалізовану матрицю, елементи якої визначаються 
діленням вихідної матриці на вектор  1S  (табл. 8);

3) обчислити суми елементів нормалізованої матриці (табл. 8) за 
рядками (вектор 2S );

4) привести вектор 2S  до стандартного вигляду шляхом ділення 
кожного його елемента на суму елементів.

таким чином було визначено вагові характеристики оціночних кри-
теріїв, за якими слід обирати найраціональніші стратегії  диверсифіка - 
ції. Далі обчислимо відносні оцінки альтернативних стратегій диверси-
фікації за обраним набором критеріїв методом попарних порівнянь, 
застосувавши для цього згадану вище шкалу. аналіз та оцінювання ви-
конано для крайньої лівої гілки, зображеної на рисунку (на четвертому 
рівні — обрання стратегії дій).

Відносна оцінка аналізованої стратегії (однієї з трьох альтернатив-
них, які розглядаються) є результатом ділення суми оцінок у певному 
рядку відповідної таблиці попарних порівнянь на суму оцінок в усіх 
рядках тієї ж таблиці. розраховані таким чином відносні оцінки для 
всіх трьох стратегій заносимо в таблицю прийняття рішень (табл. 8). 

кращою є та стратегія, котра має більше значення узагальнюючо-
го показника пріоритетності стратегій диверсифікації (див. останній 
стовпчик табл. 8). Для таблиці 8 такою буде диверсифікація єдності. 
аналогічний аналіз проводиться для всіх гілок структури, зображе-
ної на рисунку. остаточний вибір слід здійснювати шляхом порів-
няння кращих із відібраних вище стратегій (наборів стратегій) за 
критерієм “ризик/економічний результат від реалізації стратегії”.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. отже, у статті за-
пропоновано методичний підхід до вибору стратегій диверсифікації ін-
вестиційної діяльності сільськогосподарського підприємства з урахуван-
ням наявних зовнішніх умов господарювання і стану стратегічного 
потенціалу підприємства, зокрема: 

— уточнено набір характеристик зовнішнього середовища та інвес-
тиційного потенціалу підприємства аграрного сектору, що дає змогу 
повніше оцінювати стан підприємства;

— запропонований матричний підхід можна використовувати при 
математичному обґрунтуванні вибору стратегій інших типів.

надалі зазначений методичний підхід може бути застосовано до ви-
бору джерел фінансування господарської діяльності підприємств аПк, 
виходячи з їхніх стратегічних намірів та дій.
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Иванович И.Ю. Матричный подход к выбору стратегии инвестирования 
сельскохозяйственных предприятий (на примере диверсификации дея тель-
ности)

описана предложенная автором статьи матричная методика выбора стратегии 
инвестирования на примере диверсификации деятельности хозяйства. исследова-
на значимость составляющих инвестиционного потенциала (внутренняя среда) и 
побудительных причин (внешняя среда) при разработке стратегических действий 
для реализации цели проекта. 

Ключевые слова: матричный подход, инвестиционная деятельность, стратегия 
диверсификации, инвестиционный потенциал, побудительные причины
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Ivanovich I.Y. Matrix approach to choosing investments strategy for agrarian 
enterprises (taking diversification of activities as an example)

Developed and tested matrix method selection strategy of investing in the example of 
diversification of the economy. Investigated the significance of the investment potential 
components (internal environment) and incentive reasons (external environment) to 
develop strategic actions to implement the vision of the project. 

Keywords: matrix approach, investment, diversification strategy, investment poten-
tial and incentive reasons



94
роЗВИтоК людсьКоГо ПотенЦіалУ

іНВЕстИції В ЛЮДсьКИй КАПітАЛ —  
ЗАПОРУКА ПіДВИщЕННя ЕФЕКтИВНОсті  

ЕКОНОміЧНОГО РОЗВИтКУ
У статті розглянуто сучасний стан навчання у професійно-технічних навчальних 

закладах, на виробництві та у вищих закладах освіти, а також висвітлено питання фі-
нансування цих видів навчання в Україні та у провідних країнах світу. обґрунтовано 
пропозиції щодо поліпшення зазначених видів діяльності в Україні.

Ключові слова: людський капітал, підготовка кадрів, фінансування

активне впровадження інновацій в економіці будь-якої держави су-
проводжується зниженням матеріало- й енергомісткості виробництва, 
зростанням продуктивності праці та, відповідно, підвищенням конку-
рентоспроможності країни. Дослідження, здійснені у багатьох передо-
вих країнах, свідчать, що рушійними елементами розвитку цілісної сис-
теми економіки, побудованої за інноваційною моделлю, є:

— продукування наукових знань та інновацій;
— освіта та підвищення кваліфікації;
— забезпечення державної відповідальності за підготовку кадрів 

для потреб інноваційної економіки;
— використання інновацій;
— управління інноваційним розвитком економіки та його регулю-

вання тощо.
У системі пріоритетів інвестиційно орієнтованої економіки найваж-

ливіше місце належить тим з них, що ґрунтуються на наукових знан-
нях та визначають якість робочої сили як субстанції виробництва. на 
жаль, Україна поки що далека від таких стандартів.

цей висновок пояснюється тим, що з часу здобуття незалежності 
наша країна переживає вже другий цикл фінансово-економічної кризи, 
яка є наслідком світової кризи. Перший цикл кризи припадав на 
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1991—1999 рр., коли індекс фізичного обсягу валового внутрішнього 
продукту (ВВП) зменшився на понад 50 %. Другий цикл розпочався у 
другій половині 2008 р. та досі триває.

якщо у 2007 р. реальний приріст ВВП порівняно з 2006 р. становив 
7,9 %, то у 2008 р. порівняно з 2007 р. — всього 2,3, а у 2009 р.  зни-
зився на 15,2 % порівняно з 2008 р. Проте у 2010 р. вперше від почат-
ку цього циклу кризи спостерігався реальний приріст ВВП на 4,2 %, і 
зазначена тенденція зберігається і в 2011 р.

із двадцяти років незалежності, ювілей якої Україна відсвяткувала 
24 серпня 2011 р., більше ніж половина припадає на подолання кризо-
вих явищ — як соціальних, так і економічних.

В таких умовах окремі працівники не реалізують своїх потенційних 
здібностей внаслідок того, що, по-перше, здобута спеціальність не відпо-
відає професійній орієнтації працівника; по-друге, рівень кваліфікації 
не задовольняє вимог ринку праці; по-третє, професійний профіль спеці-
аліста є надлишковим або незатребуваним на ринку праці тощо. аналіз 
витрат на розвиток окремих складових людського капіталу у 2002—
2009 рр. свідчить про те, що в Україні в охорону здоров’я щорічно вкла-
дається 3,3—4,0 % ВВП, а в освіту — 5,3—7,3 % (див. таблицю). У таких 
розвинених державах світу, як сШа, Франція, Велика британія та 
 Швеція, в охорону здоров’я вкладають удвічі більшу частку ВВП, хоча 
інвестиції в освіту в Україні у відсотковому вимірі майже такі самі, як у 
цих країнах [1, с. 301, 319].

В умовах глобалізації та переходу до постіндустріального суспіль-
ства в нашій державі актуалізуються проблеми формування трудового 
потенціалу з високим освітнім, інтелектуальним, професійно-ква лі-
фікаційним рівнем відповідно до вимог економіки знань. тому потребу-
ють вирішення завдання визначення чинників і механізмів державного 
регулювання процесів відтворення і розвитку трудового потенціалу 
 шляхом професійного навчання протягом усього життя (безперервної 
освіти)1.

Професійне навчання населення регулюють закони України “Про 
освіту”, “Про вищу освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, Поло-
ження про ступеневу професійно-технічну освіту, постанова кабінету 
Міністрів України “Про ліцензування освітніх послуг”, Положення про 
порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, 
які здобувають професійно-технічну освіту. Професійне навчання на 
виробництві регламентовано розпорядженням кабінету Міністрів Укра-
їни “Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професій-
ного навчання кадрів на виробництві”, Положенням про професійне 
навчання кадрів на виробництві, концепцією розвитку системи підви-
щення кваліфікації працівників на період до 2010 року, концепцією 
 загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку 
трудового потенціалу на період до 2017 року та ін.

конституцією України проголошено курс на побудову соціальної, 
правової держави, основними завданнями котрої визнано збереження 

1 тут і далі використано матеріали дослідження нДі праці і зайнятості на-
селення за 2010 рік [2].
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життя, здоров’я людини, сприяння її розвитку, реалізацію прав на 
освіту і працю, яку вона вільно обирає. Для здійснення права громадян 
на здобуття професійної освіти в країні функціонує розгалужена мере-
жа професійно-технічних навчальних закладів (ПтнЗ) та вищих на-
вчальних закладів (ВнЗ). однак нинішній стан формування трудового 
потенціалу складно визнати задовільним. Зокрема, хоча кількість 
ПтнЗ у 2005 р. порівняно з 2002 р. зросла на 61 заклад (з 962 до 1023), 
а чисельність їхніх випускників збільшилася на 4,2 тис. осіб, однак 
починаючи з 2006 р. ці показники постійно зменшувались, і в 2009 р. 
в Україні діяло 975 ПтнЗ, в яких було підготовлено 239,4 тис. квалі-
фікованих робітників, що на 43,0 тис. осіб менше, ніж у 2002 р.2

кількість ВнЗ I—II рівнів акредитації за період з 2001/2002 по 
2009/2010 навчальний рік зменшилась на 154 заклади й становила  
511, а чисельність випущених фахівців скоротилася на 32,7 тис. осіб   
(з 147,5 тис. у 2002 р. до 114,8 тис. у 2009 р.). Водночас за цей період 
кількість ВнЗ III—IV рівнів акредитації збільшилась на 32 заклади 
(до 350)3, а чисельність їхніх випускників зросла з 312,8 тис. осіб у 
2002 р. до 527,3 тис. у 2009 р., що на 214,5 тис. осіб, або в 1,7 разу, 
більше4. 

У 2009 р. на 10 підготовлених у ПтнЗ робітників припадало 27 фа-
хівців, які закінчили ВнЗ I—IV рівнів акредитації. але зростання чи-
сельності випускників нерідко супроводжувалось зниженням їхнього 
освітньо-кваліфікаційного рівня, особливо у фахівців, підготовлених у 
приватних ВнЗ III—IV рівнів акредитації. 

як наслідок, значна частина випускників професійних навчальних 
закладів не могли самостійно знайти роботу, тому зверталися за допо-
могою до державної служби зайнятості (ДсЗ). За даними Державного 
центру зайнятості, у 2009 р. з 82 857 випускників, які перебували в 
ньому на обліку, 9,6 % становили випускники загальноосвітніх на-
вчальних закладів, 33,9 — ПтнЗ і 56,5 % — ВнЗ. Протягом року було 
працевлаштовано майже кожного четвертого випускника загально-
освітніх навчальних закладів і ПтнЗ та кожного п’ятого — ВнЗ. 

До появи надмірної, не зумовленої реальними потребами кількості 
ВнЗ, зростання невідповідності між якістю підготовки спеціалістів та 
вимогами робочих місць призвела невибагливість з боку громадян щодо 
якісної вищої освіти, оскільки нерідко батьки підтримують прагнення 
своїх дітей здобути вищу освіту у будь-якому ВнЗ. Водночас спостері-
гається зниження доступності освіти (особливо вищої) для дітей із ма-
лозабезпечених сімей і дітей-сиріт, поглиблюється розрив у рівні осві-
ти між мешканцями міст і сіл. При цьому погіршується якість 
загальнодоступних освітніх послуг, порушуються принцип єдності на-
вчання та виховання, взаємодія між освітньою системою і виробни-
цтвом, відбувається необґрунтоване скорочення спеціальностей при-
родничого і технічного напрямів тощо. слід визнати, що сучасна 
вітчизняна освіта не відповідає вимогам інноваційної діяльності, новіт-
ніх технологій виробництва і праці. основними причинами такого  стану 

2 Дані Держкомстату України за відповідні роки.
3 там само.
4 там само.
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в Україні є застаріла матеріально-технічна база, брак кваліфікованих 
кадрів, слабкість технологій, методів, форм навчання, особливо профе-
сійного, недосконалі структура, програми, зміст навчання, відсутність 
загальнодержавної системи контролю якості освіти на всіх рівнях, а та-
кож ефективного зв’язку та взаємодії системи освіти з виробництвом, не-
належний рівень підтримки системи освіти з боку держави, особливо 
щодо її фінансування тощо. 

В умовах глобалізації в економічно розвинених країнах саме знання 
є головним фактором виробництва, і це спонукає підприємства розроб-
ляти й запроваджувати інноваційні технології. Знання дають можли-
вість визначити шляхи виходу з кризи й окреслити перспективи по-
дальшого розвитку економіки та суспільства. 

За оцінками світового банку, індекс економіки знань (що розрахо-
вується на підставі показників розвитку інноваційної системи, освіти 
і людських ресурсів, інформаційно-комунікаційних технологій та еко-
номічного режиму і державного управління) в Україні становить 5,55, 
тоді як у провідних країнах світу (Швеції, сШа, Фінляндії, ірландії, 
Великій британії, канаді, Франції, німеччині, японії, нідерландах) 
він перевищує 8,21. Українські університети практично не представ-
лені у відповідних світових і європейських рейтингах. кількість ста-
тей науково-технічної тематики, опублікованих українськими вчени-
ми у провідних світових наукових журналах, у 2006 р. становила 
4044 (проти 96 449 праць учених Великої британії, 23 033 — росії, 
14 240 — ізраїлю) [4]. частка України на світовому ринку наукоміст-
кої продукції менша від 0,1 %, обсяг виконаних науково-технічних 
робіт ледве сягає 1 % ВВП України, інноваційна активність промис-
лових підприємств є низькою, масштаби оновлення основних засобів 
не перевищують 5 % на рік, матеріально-технічна база наукових ор-
ганізацій старіє. 

на тлі збільшення чисельності осіб із науковими ступенями погір-
шується якість їхньої підготовки, посилюються відплив кадрів в інші 
сфери діяльності, міграція найбільш кваліфікованої та професійно при-
датної до творчого пошуку частини наукової еліти, зростає середній вік 
дослідників. За даними індексу глобальної конкурентоспроможності у 
2007 р. Україна з-поміж 131 держави за рівнем вищої освіти та фахової 
підготовки посідала 53-тє місце, за технологічним розвитком — 93-тє, а 
за інноваціями — 65-те [4]. отже, нинішні стан і тенденції розвитку нау-
кової й освітньої сфери нашої країни не відповідають світовим вимогам і 
стандартам, і це викликає занепокоєння. Для покращення ситуації по-
трібно розробити й реалізувати сучасну новітню державну політику, осо-
бливо у сфері професійної освіти. 

За даними Держкомстату, чисельність штатних найманих праців-
ників  в економіці України станом на 1 січня 2010 р. порівняно з ана-
логічним показником 2003 р. скоротилася в 1,1 разу, зокрема, внаслі-
док різкого зменшення їх у галузі сільського господарства, мисливства 
та пов’язаних з ним послуг (у 2,9 разу), рибальства та рибництва 
(у 2,8 разу) і незважаючи на збільшення у сфері фінансової діяльності (в 
1,8 разу) та торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та пред-
метів особистого вжитку (в 1,5 разу). При цьому у складі найманих 
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штатних працівників частка тих, хто мав неповну та базову вищу осві-
ту, по Україні знизилась на 1,1 в. п., а частка осіб із повною вищою осві-
тою зросла на 8,7 в. п. і дорівнювала 31,3 %. тобто на початок 2010 р. 
майже кожний третій працівник мав повну вищу освіту.

аналіз розподілу штатних працівників за рівнем освіти та видами 
економічної діяльності показав, що найбільше працівників з неповною 
й базовою освітою у 2010 р. було у сферах охорони здоров’я, надання 
соціальної допомоги (42,4 %), надання комунальних та індивідуальних 
послуг, культури та спорту (29,2), діяльності ресторанів та готелів 
(27,6), а найменше — у галузі сільського господарства, мисливства, 
лісового господарства (14,8), рибальства та рибництва (17,4), будівни-
цтва (18,3 %). найбільше найманих працівників із повною вищою осві-
тою задіяно в галузях державного управління (64,0 %), фінансової ді-
яльності (63,9), освіти (51,8), де понад половина тих, хто працює, мають 
вищий освітньо-кваліфікаційний рівень, а найменше — в сільському 
господарстві, мисливстві, лісовому господарстві (10,7), рибальстві й 
рибництві (13,8) та у промисловості (20,6 %) [5, 6].

Потрібно визнати, що статистичні дані не дають відповіді на запи-
тання, наскільки дипломовані фахівці за рівнями кваліфікації й ком-
петенції відповідають вимогам робочих місць і посад та потребам робо-
тодавців. адже частина тих, хто має вищу освіту, працюють не за 
здобутим фахом, при цьому у багатьох працівників низький кваліфіка-
ційний рівень, їм бракує професійного досвіду. тому нерідко робото-
давці не довіряють дипломам фахівців, особливо одержаним у приват-
них ВнЗ. В умовах надлишку громадян із вищою освітою, але низьким 
рівнем кваліфікації та компетенції на ринку праці наявний постійний 
дефіцит висококваліфікованих фахівців. За даними ДсЗ, за останні 
роки лише кожний третій випускник ВнЗ, який перебував на обліку, 
зміг працевлаштуватись. 

Вагомою причиною невідповідності пропозиції робочої сили попи-
ту на неї є відсутність взаємоузгодженого зв’язку ринку праці з рин-
ком освітніх послуг. В Україні останній сьогодні орієнтується не на 
потреби роботодавців і перспективний попит ринку праці на робочу 
силу, а переважно на попит громадян, які не в змозі об’єктивно вра-
хувати попит територіальних ринків праці на робочу силу за професі-
ями, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та реальні 
можливості майбутнього працевлаштування. а ВнЗ при встановленні 
обсягів і структури прийому виходять переважно з уже досягнутого 
рівня, орієнтуючись здебільшого на попит громадян на освітні послуги 
та особливо не переймаючись проблемами працевлаштування своїх 
випускників. 

Дисбаланс між професійно-кваліфікаційною структурою підготов-
ки робітників і фахівців у ПтнЗ й ВнЗ та потребами економіки, по-
питом на робочу силу територіальних ринків праці зумовлений відсут-
ністю ефективної системи моніторингу та прогнозування потреби 
у працівниках (за професіями, спеціальностями) у територіальному 
 аспекті. тому в Україні актуальною є проблема прогнозування пер-
спективного попиту територіальних ринків праці на робочу силу за 
об сягами, професіями, спеціальностями, освітньо-кваліфікаційними 
рів нями.
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система професійної орієнтації не забезпечує обґрунтованого вибору 
професії громадянами, що має враховувати як особистісні характерис-
тики (стать, вік, стан здоров’я, здібності, рівень інтелекту, інтереси, 
бажання), так і попит ринку праці на робочу силу за професіями, спе-
ціальностями, кваліфікаційними рівнями. слід визнати, що умови й 
порядок зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів не до-
сконалі, а здібна молодь часто позбавлена можливості здобувати освіту 
у ВнЗ через брак фінансів. 

З метою формування в Україні економіки знань необхідно запрова-
дити безперервну освіту, що триватиме протягом усього життя. нині 
цю проблему активно розробляють в усіх економічно розвинених краї-
нах. Зокрема, під час зустрічі, яка відбулася в лісабоні у 2000 р., єв-
ропейська комісія та країни — члени єс визнали професійне навчання 
протягом усього життя головною метою безперервної освіти, що має 
розв’язувати завдання забезпечення активної громадянської позиції, 
конкурентоспроможності громадян на ринку праці [7]. В умовах глоба-
лізації, активного впровадження інноваційних технологій безперервна 
професійна освіта має сприяти розвитку працівника й формуванню в 
 нього прагнення до набуття високого рівня професійної кваліфікації, 
компетентності, до творчості, професійної мобільності, соціальної й 
 громадянської зрілості.

слід зауважити, що в успішних компаніях європейських країн, які 
витрачають 8—10 % фонду оплати праці на розвиток персоналу, відда-
ча сягає 10—12 % [8]. У сШа щорічні витрати на фінансування про-
грам професійного навчання персоналу на виробництві перевищують 
100 млрд дол. Майже 76 % американських фірм із чисельністю праців-
ників понад 500 осіб активно використовують різні форми професійного 
навчання працівників [9]. соціологічні дослідження соціально-еко но-
мічної поведінки найманих працівників в Україні підтвердили пряму за-
лежність їхнього статку від освітньо-кваліфікаційного рівня і професій-
ної компетенції.

необхідно зауважити, що професійне навчання працівників на під-
приємствах України наразі не забезпечує підвищення їхньої кваліфіка-
ції та не відповідає інноваційним технологіям виробництва і праці. це 
призводить до того, що періодичність підвищення кваліфікації праців-
ників удвічі перевищує нормативну й сягає 12 років, тоді як у країнах 
євросоюзу цей показник становить майже 5 років, у японії — від одно-
го до півтора року, в російській Федерації — 7,8 року [10]. незадовіль-
ний рівень кваліфікації значної частини працівників гальмує реаліза-
цію економічних реформ і не відповідає вимогам ринкової економіки. 
Все це свідчить про необхідність створення в Україні ефективної систе-
ми професійного навчання на виробництві з урахуванням сучасних 
вимог.

низьку мотивацію до поліпшення професійного рівня більшість 
 найманих працівників пов’язують з такими стримувальними чинника-
ми, як невпевненість у збереженні робочого місця (постійної зайнятості), 
мала ймовірність підвищення рівня оплати праці, професійного, 
кар’єрного зростання, відсутність системи стимулювання професійного 
просування по службі.
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гальмує розвиток персоналу шляхом професійного навчання на ви-
робництві складність процедури отримання підприємствами, установа-
ми, організаціями ліцензій у сфері надання освітніх послуг на виробни-
цтві. Причинами цього є недосконалість окремих положень постанови 
кабінету Міністрів України “Про ліцензування діяльності з надання 
освітніх послуг” від 8 серпня 2007 р. № 1019, невідповідність держав-
них стандартів професійної освіти вимогам ринкової економіки щодо 
професій, за якими здійснюються підготовка, перепідготовка та підви-
щення кваліфікації на виробництві, відсутність банків даних держав-
них стандартів освіти. недосконалим є інформаційне й науково-методичне 
забезпечення професійного навчання кадрів на виробництві тощо. 

Для покращення професійного навчання (професійної підготовки, 
перепідготовки, підвищення кваліфікації) в Україні протягом усієї 
професійної діяльності людини потрібно вдосконалити технологію на-
вчання, структуру та зміст освіти, а головне — збільшити обсяги 
фінансування. 

безперервна освіта (професійна освіта упродовж усього життя) 
має охоплювати формування у громадян потреби у знаннях, само-
освіті, професійному саморозвитку з урахуванням попиту ринку пра-
ці на робочу силу; забезпечення послідовності навчання на різних сту-
пенях освіти, кожен наступний з яких є продовженням попереднього; 
оптимальний зв’язок шкільної, професійно-технічної та вищої 
освіти.

Для розв’язання визначених завдань органи державної влади, 
служба зайнятості, заклади системи освіти, роботодавці мають роз-
робити відповідну стратегію й ефективно виконувати свої функції. 
Зокрема, органам влади слід обґрунтувати й сформулювати ідеологію 
побудови економіки знань у суспільстві, розробити та забезпечити 
 реалізацію концепції професійного навчання протягом усього життя, 
здійснювати систематичне прогнозування потреб національної еконо-
міки в робітниках і фахівцях за обсягами і професійно-кваліфікаційним 
складом, вдосконалити систему державного замовлення на підготовку 
та перепідготовку кадрів, збільшити мас штаби фінансування системи 
освіти тощо. Державній службі зайнятості потрібно здійснювати сис-
тематичний моніторинг попиту на робочу силу та її пропозиції за про-
фесіями, спеціальностями, кваліфікаційними рівнями; професійну 
орієнтацію різних категорій населення; прогнозування попиту терито-
ріальних ринків праці на робочу силу за професійно-кваліфікаційним 
складом; працевлаштування незайнятих, безробітних громадян та за-
безпечення їх професійного навчання; організацію громадських робіт 
тощо. Професійні заклади освіти мають суттєво підвищити якість 
освітніх послуг шляхом поліпшення матеріально-технічної й ви-
робничої бази, підвищення кваліфікаційного рівня педагогічного, 
професорсько-викла даць кого складу, впровадження новітніх техноло-
гій, методів, форм навчання тощо. роботодавці повинні сприяти фор-
муванню вимог до ква лі фі каційного рівня та компетенції працівни-
ків, на постійній основі ефективно співпрацювати з ПтнЗ та ВнЗ, 
вдосконалити систему професійного навчання на виробництві та збіль-
шити обсяги фінансування для професійного навчання персоналу 
(див. рисунок).
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Рис. Основні завдання інституцій України щодо формування трудового 
потенціалу

отже, з метою вдосконалення системи професійної освіти держава 
повинна:

— розробити окремий розділ макроекономічних прогнозів, присвя-
чений перспективному попиту територіальних ринків праці на робітни-
ків і фахівців (за обсягами, професіями, спеціальностями, освітньо-
кваліфікаційними рівнями);

— сформувати дієву систему професійної орієнтації для сприяння 
громадянам в обґрунтованому виборі професії з урахуванням як осо-
бистісних характеристик (статі, віку, стану здоров’я, здібностей, рівня 
інтелекту, інтересів, бажань), так і попиту ринку праці на робочу силу 
за професіями, спеціальностями, кваліфікаційними рівнями;

— забезпечити доступність освіти всіх рівнів для населення з різни-
ми доходами;

— удосконалити умови й порядок зарахування абітурієнтів до вищих 
навчальних закладів; 

 Центральні й територіальні органи державної влади 

• Формування ідеології побудови економіки знань у суспільстві; 
• розроблення й реалізація Концепції професійного навчання 

протягом усього життя; 
• систематичне прогнозування потреб економіки в робітниках  

і фахівцях за обсягами та професійно-кваліфікаційним складом; 
• вдосконалення системи державного замовлення на підготовку  

та перепідготовку кадрів; 
• збільшення масштабів фінансування системи професійної освіти 

Професійні заклади освіти 

Надання якісних професій-
них освітніх послуг шляхом:  
• поліпшення матеріально-

технічної й виробничої  
бази; 

• підвищення кваліфікацій-
ного рівня педагогічного, 
професорсько-виклада-
цького складу; 

• впровадження новітніх 
технологій, методів, форм 
навчання тощо 

Роботодавці 

• Формування вимог до 
кваліфікаційного рівня та 
компетенції працівників;  

• систематична взаємо-
узгоджена співпраця  
з ПТНЗ і ВНЗ;  

• вдосконалення системи 
професійного навчання  
на виробництві; 

• збільшення обсягів фінан-
сування для професійного 
навчання персоналу 

Форму-
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потенціалу 
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Державна служба зайнятості 
• Постійний моніторинг попиту на робочу силу та її пропозиції  

за професіями, спеціальностями, кваліфікаційними рівнями; 
• професійна орієнтація різних категорій населення; 
• розроблення прогнозів попиту територіальних ринків праці  

на робочу силу за професійно-кваліфікаційним складом; 
• сприяння працевлаштуванню незайнятих, безробітних 

громадян та організація їх професійного навчання тощо 
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— створити загальнодержавну систему контролю якості освіти на всіх 
рівнях;

— організувати на всіх рівнях систематичну взаємоузгоджену й ефек-
тивну співпрацю представників сфери освіти й науки, ринку праці та 
роботодавців;

— звільнити від оподаткування професійні навчальні заклади або 
зменшити рівень їх оподаткування;

— здійснювати підтримку тих навчальних закладів, які виконують 
вимоги обов’язкових державних освітніх стандартів і забезпечують ви-
сокий освітній рівень випускників;

— модернізувати систему професійної освіти (ПтнЗ, ВнЗ) відповід-
но до сучасних вимог;

— сприяти формуванню й розвитку навчально-виробничих комп-
лексів ступеневої підготовки робітників підприємств;

— удосконалити структуру, програми, зміст навчання, посиливши 
акцент на формуванні практичних навичок;

— запровадити сучасне оцінювання якості професійної освіти за 
кінцевими результатами;

— сприяти інтеграції вітчизняної професійно-технічної, вищої, 
 післядипломної освіти в міжнародну освітню систему тощо. 

Показовим є досвід економічно розвинених країн у цій сфері. Зо-
крема, в передових державах для визначення перспективного попиту 
на робочу силу в макроекономічних прогнозах розробляють окремий 
розділ із прогнозування потреби в робітниках і фахівцях. У сШа, на-
приклад, такі прогнози здійснюють протягом останніх 50 років і по-
стійно публікують їх результати. Для цього відпрацьовано методологіч-
ні підходи та створено інформаційно-статистичну базу, що ґрунтується 
на новітніх технологіях. структура прогнозу охоплює такі основні бло-
ки [11]: 

— прогноз динаміки чисельності економічно активного населення з 
урахуванням демографічного чинника і рівня економічної активності 
за 128 групами населення залежно від статі, віку, національності 
тощо; 

— прогноз економічного зростання (спаду) за макроекономічними 
показниками з урахуванням основних чинників; 

— прогноз розвитку виробництва за 200 видами економічної діяль-
ності з виділенням 20, в яких зайнятість зростає (або знижується) най-
швидшими темпами; 

— прогноз професійно-кваліфікаційного складу зайнятих, що узго-
джується з прогнозом розподілу тих, хто працює у великих галузях 
економіки; 

— розподіл зайнятого населення за 500 професіями з детальним ана-
лізом попиту на робочу силу за 30 професіями з найбільшим абсолютним 
і відносним збільшенням (зменшенням) чисельності працівників; 

— прогноз додаткової потреби в робочій силі з урахуванням еконо-
мічного зростання (спаду); 

— розподіл працівників за професійним складом і т. ін. 
Для вдосконалення в Україні системи професійного навчання ка-

дрів на виробництві потрібно розв’язати завдання щодо стимулювання 
до професійного навчання як роботодавців, так і самих працівників, 
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 поліпшення умов та процедури ліцензування, державних стандартів, 
структури, змісту, видів і форм навчання, його інформаційного й 
науково-методичного забезпечення, розширення джерел і збільшення об-
сягів фінансування. 

Досвід економічно розвинених країн у сфері розвитку персоналу 
шляхом професійного навчання також вартий уваги. наприклад, у 
сШа та країнах євросоюзу поширена ліберальна форма такого навчан-
ня, за якої рішення про його напрями, періодичність і тривалість прий-
має сам працівник. Для цього створено мережу спеціальних агенцій, на-
вчальні програми яких дають змогу поєднувати роботу й навчання, 
оперативно реагувати на кон’юнктуру ринку праці. Працівники, котрі 
хочуть навчатись, укладають з такими агенціями відповідні контрак-
ти. У країнах євросоюзу для професійного навчання працівників ви-
користовують систему освітніх ваучерів, які компенсують до 60 % вар-
тості освітніх послуг [12, с. 27]. слід зауважити, що перелік організацій 
та агенцій, котрі можуть надавати такі послуги за ваучерами, вартість 
ваучера, порядок його надання (з урахуванням стажу роботи, підтвер-
дження потреби в соціальній допомозі тощо) визначає держава. Зокре-
ма, у нідерландах для професійного навчання малокваліфікованих 
працівників створюють індивідуальні рахунки. таким працівникам на-
дано можливість відкривати цільовий рахунок, на який нараховується 
субсидія розміром 454 євро. цей рахунок поповнюють як підприєм-
ство, так і сам працівник, але кошти з нього може бути витрачено лише 
на професійне навчання. 

В Угорщині держава бере участь у фінансуванні професійного на-
вчання на виробництві, організовуючи серед працівників грантові кон-
курси на одержання стипендії. такі конкурси двічі на рік проводить 
міністерство, яке регулює сферу праці. Умови конкурсу змінюються 
залежно від цільової групи (виду діяльності, стажу роботи, віку учас-
ників тощо), а для підтримки осіб з інвалідністю відбуваються окремі 
конкурси. на професійне навчання зайнятого населення щорічно виді-
ляється 2 млн євро, причому працівники, які навчаються за програма-
ми підвищення кваліфікації, мають 30 відсоткові податкові пільги 
[12, с. 28]. Програми надання грантів для підвищення кваліфікації пра-
цівників існують також в австрії, нідерландах, Великій британії. 

Професійне навчання на робочому місці здійснюється також через 
систему наставництва, в тому числі на конкурсній основі. У бельгії, 
наприклад, діє програма “навчання на підприємстві”, відповідно до 
якої досвідчені працівники (старші за 50 років) проводять індивідуаль-
не навчання (від 300 до 480 год на рік) молодих працівників зі стажем 
роботи меншим, ніж 1,5 року. компанії, котрі застосовують цю про-
граму, одержують відповідні субсидії від держави, що розподіляються 
за схемою грантового конкурсу.

В окремих країнах європи у колективних договорах передбачено 
оплачувані навчальні відпустки, що фінансуються з фонду заробітної 
плати та особистих доходів працівників. 

В Україні актуальною проблемою залишається фінансове забезпечен-
ня професійного навчання на виробництві. Для її розв’язання слід роз-
ширити спектр інвестиційних джерел та збільшити обсяги фінансуван-
ня. Варто нагадати, що витрати українських підприємств на професійне 
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навчання працівників протягом останніх років перебували в межах 0,2—
0,3 % загальних витрат на робочу силу, тоді як у країнах євросоюзу цей 
показник сягає 1 %.

В економічно розвинених країнах для професійного навчання ка-
дрів на виробництві застосовують такі механізми фінансування:

— ринковий, коли управління ресурсами здійснюється з допомогою 
фінансових інструментів (плата за навчання або грошові внески);

— адміністративний, за яким рух ресурсів відбувається через по-
датки (з усіх громадян, найманих працівників, роботодавців), при цьо-
му рівень фінансової підтримки професійного навчання залежить від 
місця проживання й розміру доходу працівника, рівня оподаткування, 
структури й обсягу особистих витрат, сектору економіки, одержуваного 
прибутку;

— цільовий, коли можливість навчатися надається тим, хто опла-
чує навчання. Загальні податки до бюджету замінюються цільовими 
податками, зокрема на потреби професійного навчання.

У розвинених країнах застосування цих механізмів відрізняється за 
рівнем державної підтримки, активністю соціальних партнерів, про-
цедурними та регулюючими механізмами. наприклад, у японії, де роз-
виток персоналу є пріоритетом у розвитку виробництва, професійне на-
вчання на підприємствах підтримує держава через бюджетні субсидії. 
У німеччині навчання свого персоналу оплачують самі компанії, а дер-
жава фінансує витрати на навчання у професійних училищах. анало-
гічна ситуація спостерігається й у нідерландах. 

У Данії початкову професійну освіту громадяни здобувають у на-
вчальних закладах, компаніях, міжфірмових центрах. Фінансування 
здійснюється через розподіл витрат між усіма суб’єктами професійного 
навчання на основі законодавчо встановленої тристоронньої процедури, 
яка передбачає участь держави, організацій роботодавців та профспі-
лок. Водночас із національного бюджету Данії на професійне навчання 
виділяються державні гранти. на підставі положень колективних тру-
дових договорів та угод між урядом, роботодавцями й профспілками за 
рахунок 8-відсоткового податку на валовий фонд оплати праці форму-
ються фонди сприяння професійному навчанню, наповнення яких здій-
снюють роботодавці, профспілки, а також уряд у вигляді субсидій. 

У Франції система професійного навчання кадрів фінансується за 
рахунок коштів державного і регіональних бюджетів та підприємств. 
компанії покривають частину витрат у формі спеціального податку на 
учнівство, що становить 0,5 % фонду заробітної плати. цей податок 
сплачують усі підприємства, які займаються промисловою, комерцій-
ною, ремісничою, сільськогосподарською діяльністю, а кошти від нього 
спрямовуються до навчальних центрів, що реалізують відповідні про-
грами. З підприємств також стягується податок на потреби альтерна-
тивного навчання, надходження від якого використовуються для опла-
ти професійного навчання працівників і який сплачується наприкінці 
року в разі, якщо роботодавець не витрачав коштів на навчання свого 
персоналу. компанії, котрі беруть на навчання кількох учнів, звільня-
ються від сплати податків.

У Швеції проблемами професійного навчання працівників та корпо-
ративного розвитку займаються фонди сприяння зайнятості, що створю-
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ються згідно з договорами між конфедерацією роботодавців Швеції 
та Шведською конфедерацією профспілок. Фінансування фондів сприян-
ня зайнятості здійснюється переважно за рахунок внесків компаній — чле-
нів фондів. розмір внеску залежить від розміру фонду оплати праці 
компанії та встановлюється щорічно при укладанні колективних до-
говорів.

У чилі підприємства промисловості, сфери послуг і сільського гос-
подарства, котрі фінансують професійне навчання кадрів, отримують 
пільги при оподаткуванні. Залежно від обсягів витрат на навчання 
 персоналу фірмам зменшують податок на прибуток (знижка сягає 1 % 
фонду оплати праці). цей механізм регулює національна служба підго-
товки кадрів і зайнятості, що є складовою відповідного міністерства і 
 визначає верхню межу вартості навчального модуля, досягнення якої 
стає підставою для зменшення податків. Професійне навчання персона-
лу підприємства проводять самостійно або користуються послугами 
освітніх фірм [12, с. 31].

отже, досвід економічно розвинених країн показує, що професій-
ний розвиток кадрів здебільшого є компетенцією підприємств. Держа-
ва компенсує лише частину витрат на професійне навчання, використо-
вуючи механізми стимулювання його проведення (податкові пільги, 
створення відповідних освітніх фондів тощо).

Для вирішення проблем, пов’язаних із фінансуванням професійного 
навчання працівників на виробництві, в Україні доцільно запровадити 
для роботодавців певні пільги та преференції, використовувати кошти 
державного і місцевих бюджетів, залучати до фінансування соціальних 
партнерів. а з метою підвищення ефективності використання коштів, 
спрямованих на професійне навчання працівників, необхідно:

— на законодавчому рівні закріпити право роботодавців за пого-
дженням із профспілками визначати термін, який зобов’язаний відпра-
цювати співробітник, котрий навчався за кошти підприємства, шляхом 
затвердження типового договору про направлення на навчання за ко-
шти підприємства;

— розробити та запровадити порядок відшкодування працівниками чи 
іншими фізичними або юридичними особами підприємству коштів, витра-
чених на професійне навчання, у разі невиконання працівником договірних 
зобов’язань в односторонньому порядку без поважних причин.

розвиткові персоналу шляхом професійного навчання на виробництві 
в Україні сприятиме: 

— ухвалення законів України “Про професійний розвиток”, “Про 
державне замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахівців”, 
“Про професійне навчання кадрів на виробництві”;

— спрощення процедури ліцензування надання підприємствами, 
установами, організаціями освітніх послуг на виробництві через вне-
сення змін та доповнень до постанови кабінету Міністрів України “Про 
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” від 8 серпня 2007 р. 
№ 1019;

— розроблення й затвердження в установленому порядку державних 
стандартів професійної освіти для професій, за якими здійснюються під-
готовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації на виробництві;
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— запровадження механізму інформування підприємств про банк 
державних стандартів освіти та порядок їх придбання;

— вдосконалення інформаційного й науково-методичного забезпе-
чення професійного навчання кадрів на виробництві через підвищення 
ефективності роботи методичних підрозділів Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, ін-
ших центральних органів виконавчої влади;

— сприяння розвитку й активізації діяльності навчально-методичних 
центрів професійно-технічної освіти ар крим, обласних, київської та 
севастопольської державних адміністрацій. 

основними завданнями держави у сфері розвитку персоналу шляхом 
професійного навчання на виробництві мають бути:

— вдосконалення нормативно-правового підґрунтя професійного на-
вчання, його наукового й інформаційного забезпечення;

— підтримка підприємств, що впроваджують інновації, здійснюють 
професійне навчання кадрів із урахуванням перспективного розвитку;

— визначення правового статусу підрозділів на підприємствах, що 
займаються питаннями професійного навчання кадрів;

— створення сучасної науково-методичної, інформаційної, матері-
ально-технічної бази відповідно до перспективних потреб виробництва; 

— підвищення кваліфікації інструкторів і викладачів, які здійсню-
ють професійне навчання персоналу;

— вдосконалення механізму фінансування шляхом розширення 
спектру джерел фінансування: субсидій з державного та місцевих бю-
джетів, визначення можливостей і порядку пільгового оподаткування; 

— запровадження системи економічних стимулів для роботодавців і 
для найманих працівників до підвищення професійної кваліфікації 
тощо. 

саме виконання цих завдань уможливить формування й розвиток 
трудового потенціалу України в умовах активізації глобалізаційних, 
інноваційних процесів та становлення економіки знань.
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Кирьян т.м. Инвестиции в человеческий капитал — залог повышения эффек-
тив ности экономического развития

В статье рассматривается современное состояние обучения в профессионально-
технических учебных заведениях, на производстве и в высших учебных заведениях, 
а также освещаются вопросы финансирования этих видов обучения в Украине и в 
ведущих странах мира. обоснованы предложения об улучшении упомянутых видов 
деятельности в Украине.

Ключевые слова: человеческий капитал, подготовка кадров, финансирование

Kirjan T.M. Investments into human capital — the essential condition for raising 
efficiency of economic development

Took up questions of current situation in the area of training at vocational schools, 
higher educational institutions and on-job training; problems of financing of these kinds 
of training in Ukraine and leading countries of the world. Propositions to improve these 
kinds of activity are grounded.

Keywords: human capital, training of personnel, financing
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РОЗВИтОК тА ДЕРЖАВНА ПіДтРИмКА  
мАЛОГО іННОВАційНОГО БіЗНЕсУ В УКРАїНі

наведено результати дослідження стану малого бізнесу у галузі інновацій. Зробле-
но висновки про недостатній розвиток малого бізнесу в Україні, зокрема в інноваційній 
сфері, визначено причини низької інноваційної активності українських підприємств. 
Проаналізовано роль держави у підтримці інновацій та малого бізнесу. розглянуто 
основні джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні. Висвітлено світовий 
досвід підтримки розвитку інноваційного сектору, наведено рекомендації щодо поліп-
шення умов здійснення інноваційної та наукової діяльності в Україні.

Ключові слова: малий бізнес, малі наукові підприємства, інновації, фінан-
сування інноваційної діяльності, інвестиції, державна підтримка інновацій, 
державне регулювання інновацій

Забезпечення сталого економічного розвитку завжди було, є і буде 
основою стратегії будь-якої країни, оскільки саме це дає їй змогу посісти 
гідне місце у світовому економічному співтоваристві та досягти високих 
життєвих стандартів для своїх громадян. 

структурна перебудова української економіки, орієнтована на ви-
користання інтелектуальних ресурсів і розвиток високотехнологічних 
виробництв, потребує створення умов для безперервного оновлення 
технологій і продукції, зростання освітнього рівня населення та вдо-
сконалення управління шляхом нововведень (інновацій), заснованих 
на новітніх наукових знаннях.

суть економічної реформи полягає у забезпеченні умов для підви-
щення сприйнятливості економіки до інновацій, розвитку інноваційно-
го підприємництва та економічного зростання за рахунок використан-
ня досягнень науки і техніки. це зумовлює необхідність активізації 
інноваційної діяльності. 

В умовах глобалізації процесів економічного розвитку країн підви-
щення конкурентоспроможності економіки завдяки інноваційності має 
стратегічне значення.

УДк 330.3:001.895(477)

В.С. Шовкалюк

Заступник директора Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій 
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, м. Київ

© В.с. Шовкалюк, 2011
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Україна стала на шлях інноваційного розвитку економіки і не має ін-
шого вибору, передусім через відсутність значних природних ресурсів, 
використання яких давало б можливість на цій основі розбудовувати 
нашу країну. необхідно реалізувати інтелектуальний потенціал, що 
утворює базис інноваційності економіки та підвищення її конкуренто-
спроможності. 

становлення ринкової системи господарювання в Україні пов’язане 
з активізацією підприємницької діяльності в усіх сферах економіки. 
одним із перспективних напрямів створення нового конкурентно-рин-
кового середовища є розвиток малого бізнесу. як переконує досвід, 
 набутий іноземними державами, саме малий бізнес сприяє активізації 
інноваційних процесів, мобілізації науково-технічних ресурсів, розви-
тку наукомістких галузей, скороченню безробіття тощо. тому сьогодні 
залишається актуальним питання стимулювання інноваційної діяльнос-
ті суб’єктів господарювання, зокрема малих підприємств (МП). адже 
саме малий і середній бізнес, оперативно реагуючи на зміну ринкової 
кон’юнктури, надає ринковій економіці необхідної гнучкості, а також 
мобілізує значні фінансові та виробничі ресурси населення. В економіці 
розвинених країн на малий і середній бізнес припадає 90 % усіх підпри-
ємств і 20—60 % ВВП.

істотний внесок робить мале підприємництво й у формування кон-
курентного середовища, оскільки малий бізнес антимонопольний за 
своєю природою. ця ознака відіграла велику роль у послабленні, а ін-
коли й зникненні в країнах із великим капіталом тенденції до моно-
полізації. За умов дестабілізації економіки, обмежених фінансових ре-
сурсів для суб’єктів малого й середнього бізнесу характерне швидке 
обертання ресурсів, тому що вони не потребують великих стартових 
інвестицій. ці суб’єкти спроможні за певної підтримки найбільш швид-
ко й економічно доцільно розв’язувати проблеми демонополізації, сти-
мулювати розвиток економічної конкуренції. 

саме малому бізнесу належить важливе місце у здійсненні найваж-
ливіших науково-технічних, фундаментальних і дослідно-конструк тор-
ських робіт, передусім у галузі електроніки, кібернетики, інформати-
ки. сприяючи прискоренню реалізації новітніх технічних і ко мер ційних 
ідей, випуску наукомісткої продукції, мале підприємництво тим самим 
виступає провідником нтП. наприклад, більшість дрібних фірм, що 
виникли наприкінці 80-х років минулого століття у Великій британії, 
є технічно найоснащенішими. а в сШа на сектор малого підприємни-
цтва припадає близько 50 % науково-технічних розробок. За даними 
аналізу національного наукового фонду сШа, починаючи з 1952 р. 
 невеликі компанії зробили значний внесок у появу найважливіших ви-
находів. так, у сШа малими фірмами було створено 35 %, а у Великій 
британії й німеччині — відповідно 23 і 26 % нововведень. Малі науково-
технічні компанії розвиваються й у нашій країні. багато з них займа-
ються наукомісткими виробництвами, розробленням нових продуктів і 
технологій. слід зазначити, що роль малих фірм у процесі нововведень 
не є універсальною — їм належить особливе, власне місце в інновацій-
ній сфері. Характерною рисою інноваційної діяльності малих фірм є 
переважна орієнтація на створення продуктів-інновацій, а не нових 
технологій.
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Підвищення інноваційного потенціалу малого підприємництва є од-
ним із головних напрямів політики державного регулювання малого й 
середнього бізнесу в європейському союзі. Поширеною є пряма під-
тримка розроблення інноваційних продуктів та процесів через надання 
підприємствам грантів та пільгових кредитів, а також консультативної 
та інформаційної допомоги через мережу інкубаторних технологій. 
були створені та функціонують різноманітні центри технологічної ін-
формації (Данія), центри бізнес-зв’язків (Велика британія), фонди 
сприяння трансферу технологій (Швеція), програми підвищення інно-
ваційного потенціалу малих і середніх підприємств (німеччина) тощо. 
Малий бізнес у сполучених Штатах америки та країнах євросоюзу 
створює до 50 % інноваційної продукції, при цьому зазначені підпри-
ємства забирають не більше 5—10 % коштів, що витрачаються на 
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

аналіз інноваційної діяльності українських підприємств свідчить про 
те, що на відміну від іноземних компаній, які надають великого значення 
вкладанню коштів у таку діяльність, інноваційна активність вітчизняних 
підприємств залишається вкрай незадовільною. У 2010 р. інноваційною 
діяльністю у промисловості займалися 13,8 % від загальної кількості під-
приємств (у сШа, німеччині й Франції цей показник у середньому до-
рівнює 70—80 %, а в японії — 95 %), обсяг реалізованої інноваційної 
продукції становив 3,8 % від загального обсягу реалізованої промислової 
продукції (у 2009 р. — 4,8 %), а кількість втілених у життя технологіч-
них нововведень зменшилась за роки незалежності України приблизно 
вдвічі, причому лише близько 2 % з них відповідали світовому рівню. 
така ситуація пов’язана насамперед із тим, що фінансування науки остан-
нім часом не перевищувало 0,9 % ВВП, тоді як відповідний критерій єс 
становить близько 3 % ВВП, і це свідчить про невисоку ефективність ін-
новаційної діяльності вітчизняних підприємств. 

нині розвиток малого підприємництва в Україні можна вважати 
 незадовільним. Починаючи з 2002 р. спостерігається тенденція до збіль-
шення кількості малих підприємств (у 2002 р. — 253 791, у 2007 р. — 
304 354, що на 50 563, або на 19,9 % більше порівняно з 2002 р.), але 
 позаяк кількість малих підприємств на душу населення утричі менша 
від аналогічних показників у країнах центральної та східної європи і 
вдесятеро — у розвинених країнах світу, таке зростання не можна роз-
глядати як насичення відповідних ринкових ніш — навпаки, це є три-
вожною ознакою негараздів в економіці країни.

серед країн європи у нашій державі найменша кількість малих під-
приємств у розрахунку на 1 тис. осіб населення. З року в рік частка ма-
лих підприємств у обсязі реалізованої продукції зростає, але на сьогод-
ні вона становить всього 14,2 %, тоді як у країнах єс — близько 
60 %. аналогічні співвідношення спостерігаються у забезпеченні мали-
ми підприємствами частки загальної зайнятості (табл. 1).

У середньому на початок 2008 р. кількість малих підприємств у роз-
рахунку на 10 тис. осіб населення (показник інтенсивності діяльності 
малого бізнесу) становила 51. Порівняння цього показника з аналогіч-
ними у деяких країнах із розвиненою ринковою економікою (Велика 
британія — 460, німеччина — 370, Франція —350) свідчить про те, що 
українські малі підприємства досі не набули “критичної маси”, потріб-
ної для ефективного функціонування економіки.
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Таблиця 1. Показники розвитку малих підприємств в окремих країнах 
світу в 2008 р. 

країна
кількість 

МП, 
тис. од.

кількість МП 
на 1 тис. осіб 
населення, 

од.

Зайнято  
в МП, 

млн осіб

частка МП 
у загальній 
кількості 

зайнятих, %

частка МП 
у ВВП, %

Велика 
британія 2 630 46,0 13,6 49 53,0

німеччина 2 290 37,0 18,5 46 52,0

італія 3 920 68,0 16,8 73 60,0

Франція 1 980 35,0 15,2 54 62,0

сШа 19 300 74,2 70,2 54 52,0

японія 6 450 49,6 39,5 78 55,0

росія 955 6,8 8,5 14 14,1

Україна 307 4,8 3,2 13 12,0

так, за світовою статистикою, чисельність населення, здатного 
 займатися підприємництвом, сягає 7—10 %, тобто максимально мож-
лива кількість бізнесових структур (як великих, так і малих) в Україні 
має становити 4,8 млн. слід зазначити, що серед підприємств, які діють 
в Україні, переважають мікропідприємства та малі підприємства 
 (мікропідприємства — 71 %, малі — 23, середні — 5, великі — 1 %). 
розподіл малих підприємств за основними видами економічної діяль-
ності у 2007 р. мав такий вигляд: 32 % МП працювали у сфері торгів-
лі, ремонту автомобілів, побутових виробів, 23,3 % займалися опе - 
раціями з нерухомим майном, інжинірингом та наданням послуг 
підприємцям, 5,1 % функціонували у галузі транс порту і зв’язку, 
3,2 % — готельного та ресторанного бізнесу. більшість підприємств ма-
лого бізнесу зосереджено у сфері послуг. У табл. 2 наведено основні по-
казники розвитку малих підприємств в Україні протягом 2010 р. 

рушійною силою економічного зростання в умовах глобальної кон-
куренції є використання та вдосконалення передових технологій — 
інновацій. світова економічна теорія та досвід державного менедж-
менту доводять, що створення преференційних умов для інноваційного 
розвитку є базою для накопичення принципово нових якісних харак-
теристик, суттєвих для формування нових технологічних укладів. 
Успіх такої політики полягає в її незворотності й перманентності.

Пріоритети виявляються в державній бюджетно-фінансовій дистри-
буції щодо конкретних технологічних проривів, які забезпечують ста-
новлення та подальше домінування нового технологічного укладу. Про-
те сьогодні в Україні майже 70 % витрат на науково-технічні розробки 
припадає на четвертий і лише 23 % — на п’ятий технологічний уклад; 
60 % інноваційних витрат — на четвертий технологічний уклад, 30 — 
на третій і тільки 8,6 % — на п’ятий. крім того, виробництва третього 
укладу отримують 75 % інвестицій, а четвертого й п’ятого — 20 і 4,5 % 
відповідно. У технологічній частці капітальних вкладень (технічне пе-
реозброєння і модернізація) домінує третій технологічний уклад (83 %), 
а на четвертий уклад припадає лише 1 %.
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Досвід країн Південно-східної азії, що продемонстрували колосаль-
ний стрибок у суспільство п’ятого технологічного укладу, визначив 
необхідні макроекономічні пропорції між накопиченням і споживан-
ням, які державний менеджмент має утримувати для забезпечення ди-
намічного зростання економіки. Валові накопичення основного капіта-
лу повинні становити не менше ніж 35 % від ВВП. В Україні цей 
показник зменшився з 19,7 % у 2001 р. до 14,5 % у 2009 р.

сьогодні лише незначна кількість українських підприємств упро-
ваджують новітні технології та розробляють власні. світовий досвід і 
практика господарювання переконують, що розвиток малого підпри-
ємництва вимагає потужної підтримки на всіх рівнях. однією з важли-
вих проблем, які потребують негайного вирішення, є вдосконалення 
джерел фінансового забезпечення процесів розвитку малих підприємств.

недосконалість фінансово-кредитного забезпечення сповільнює об-
ґрунтування та вибір конкретних напрямів господарського розвитку, 
збільшуючи ймовірність обрання хибного шляху. основою залучення 
банківської сфери до участі в інноваційному процесі є впровадження 
стимулюючої податково-бюджетної й грошово-кредитної політики. У 
Законі України “Про інноваційну діяльність” саме статті про стимулю-
вання фінансово-кредитного механізму підтримки інновацій у 2005 р. 
було скасовано та внесено зміни до відповідних законів на підставі За-
кону № 2505.

Державне регулювання у сфері підтримки інновацій передбачає: 
сприяння розвитку науки, у тому числі прикладної, і підготовку 
науково-технічних кадрів; реалізацію різноманітних програм, спрямо-
ваних на підвищення інноваційної активності підприємств; надання 
державних замовлень на проведення нДДкр; застосування податкових 
пільг, що допомагає прийняттю окремими підприємствами інновацій-
них рішень; посередництво у справі організації ефективної взаємодії 
академічної й прикладної науки, стимулювання кооперації в галузі 
нДДкр підприємств та університетів.

Відтак, основними напрямами розроблення державної стратегії спри-
яння розвитку інноваційної діяльності малих і середніх підприємств є 
формування механізмів фінансового забезпечення такої діяльності та 
стимулювання масового створення об’єктів інфраструктури інноваційної 
діяльності. Для цього упродовж найближчих років у сфері малого й се-
реднього підприємництва необхідно забезпечити зайнятість на рівні 25—
30 % працездатного населення, підвищити рівень оплати праці найманих 
працівників і збільшити виробництво до 25—35 % ВВП.

При виборі джерел фінансування враховується багато факторів: 
вартість залученого капіталу, ефективність його віддачі, співвідношен-
ня власного і позикового капіталів, що визначає рівень незалежності 
підприємства, ризик, який виникає при використанні того чи іншого 
джерела, економічні інтереси інвесторів тощо.

Джерелами фінансування інноваційної діяльності є:
— кошти державного, обласних і місцевих бюджетів;
— кошти спеціальних позабюджетних фондів фінансування нДДкр;
— кредитні ресурси банків;
— іноземні інвестиції; 
— кошти національних і зарубіжних наукових фондів;
— приватні накопичення фізичних осіб та ін.
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структура джерел та організаційні форми фінансування інновацій-
них проектів, програм, інноваційної діяльності мають свою специфіку, 
безпосередньо пов’язану з етапами інноваційного процесу та характе-
ром впроваджуваних нововведень. У цілому аналіз інноваційної діяль-
ності українських підприємств за останні роки свідчить про подальше 
поглиблення негативних тенденцій в інноваційній сфері та нехтування 
в державній політиці потребами формування технологічних основ нової 
економіки.

Для створення сприятливих умов розвитку системи фінансового за-
безпечення інвестиційно-інноваційної діяльності необхідно поліпшити 
наявне нормативно-правове середовище, в тому числі бюджетні меха-
нізми, зокрема:

1) визначити граничний обсяг коштів для фінансування державної 
підтримки інноваційної діяльності та пріоритетних напрямів розвитку 
економіки;

2) зосередити бюджетні кошти на реалізації інноваційних і науково-
технічних програм з високою науково-технічною значущістю;

3) створити в системі видатків державного бюджету України спеці-
альні фонди фінансування інноваційних програм малого і середнього 
бізнесу з метою покриття інноваційних ризиків.

також слід сформувати систему стимулювання використання в ін-
новаційній діяльності коштів населення; розробити механізм довгостро-
кового кредитування підприємств, що займаються інвестиційно-інно-
ваційною діяльністю; розширити масштаби державного фінансу вання 
пріоритетних напрямів інвестиційно-інноваційної діяльності; посилити 
державну підтримку інфраструктурних інноваційних утворень.

отже, головною метою підтримки підприємництва має стати ство-
рення сприятливих умов для підвищення ефективності діяльності 
суб’єктів малого підприємництва як невід’ємної складової структури 
економіки та участі цих суб’єктів у вирішенні завдань соціально-еко-
номічного розвитку.

Малий і середній бізнес в Україні в цілому недостатньо розвинений 
через фінансово-економічну й політичну нестабільність, тому питання 
малого підприємництва потребує розроблення та відповідного держав-
ного регулювання. Вивчення стану малого підприємництва засвідчує, 
що сприяти його розвитку можна лише поєднанням, комбінуванням 
різних форм, методів, засобів регулювання та підтримки, головними 
серед яких є:

— фінансово-кредитна підтримка (прямі гарантовані позики, цільові 
субсидування й бюджетне фінансування);

— сприятлива податкова політика (пільгове оподаткування, надан-
ня права прискореної амортизації);

— посилення державного впливу на розвиток інноваційної діяль-
ності за рахунок збільшення фінансування та сприяння розвитку ма-
лих і середніх інноваційних підприємств;

— вироблення політики структурних перетворень, за якої основні 
зусилля держави буде спрямовано на зміну економічної структури всьо-
го господарського механізму з метою гармонізації вітчизняної еконо-
мічної практики зі стандартами, поширеними у країнах — членах єс;
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— оптимізація та прискорення процесів формування зовнішньоеконо-
мічного механізму інтеграції України у світові структури як логічне за-
вершення реформування соціально-економічного розвитку суспільства.

активізація інноваційної діяльності у сфері малого підприємництва 
є важливою складовою економічного розвитку суспільства. Подолання 
наявних проблем вимагає розроблення та реалізації низки ефективних 
заходів. 

Внесок малих підприємств в оздоровлення економіки нині явно 
 недостатній. це пояснюється як загальним спадом виробництва і розри-
вом господарських зв’язків, так і тим, що немає належної державної 
підтримки цих підприємств, якої вони потребують, оскільки є нестій-
кими підприємницькими структурами, котрі найбільше залежать від 
коливань ринку.

У багатьох країнах ринкової економіки є особливі фонди державної 
підтримки малого бізнесу. наприклад, у видатковій частині бюджету 
японії для цього виділяється 2—3 млрд дол. У нашій країні державна 
підтримка малих форм виробництва з перших кроків малого бізнесу 
зводилася переважно до системи податкових пільг на прибуток.

однією з важливих проблем малого бізнесу в Україні є кредитуван-
ня. кредити надаються тільки під заставу або поручництво, що не за-
вжди можливо для малих підприємств. спілки малих підприємств, як 
і спеціальні фонди, не виступають поручителями за кредитами, які 
одержують ці підприємства. немає спеціальних банків, які б обслуго-
вували малий бізнес. особливо в скрутному становищі перебувають 
приватні малі підприємства. неможливість одержати кредит виключає 
спроможність конкурувати з іншими підприємствами.

У багатьох закордонних країнах серйозну фінансово-кредитну під-
тримку малому бізнесу надає держава через спеціальні структури і 
фонди, наприклад через адміністрацію у справах малого бізнесу (сШа), 
корпорацію страхового кредитування малого бізнесу (японія), “кредит 
для середніх і малих фірм” (Франція).

В Україні також існують різні організаційні форми підтримки й за-
хисту інтересів малих підприємств. Для цього створено асоціації малих 
підприємств, Всесвітню асамблею дрібних і середніх підприємств, різ-
номанітні фонди розвитку й підтримки малого бізнесу. однак зазвичай 
численні подібні фонди стурбовані власними проблемами і реальної до-
помоги малим підприємствам не надають.

Малі підприємства потребують також інформаційного обслуговуван-
ня, підготовки кадрів, пільгового банківського кредитування та інших 
видів допомоги. Заслуговує на серйозну увагу досвід фінансово-
кредитної підтримки малого бізнесу з боку держави через прямі й га-
рантовані позики. Прямі позики видають невеликим фірмам на певний 
строк під нижчі ставки, ніж кредит на приватному ринку позикового 
капіталу. гарантовані позики забезпечують кредиторам державні га-
рантії повернення до 90 % позикового капіталу. У такий спосіб держа-
ва намагається зацікавити приватні банки, торгові й промислові корпо-
рації, страхові компанії, пенсійні фонди в наданні капіталу дрібним 
фірмам.

є й інші форми державної підтримки: забезпечення малих підпри-
ємств державним замовленням, застосування фіскальних стимулів для 
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підприємств, які утворюються в регіонах зі слаборозвиненою промис-
ловістю, тощо.

В Україні розвиток малих підприємств відбувається переважно в по-
середницькій сфері й у галузях, що не потребують значних капітальних 
вкладень (торгівля, громадське харчування, будівництво цивільних 
об’єктів, дрібний ремонт техніки і машин, сільське господарство). тим 
часом потужний ринок науково-технічних нововведень та інформації не 
освоюється. це зумовлено, з одного боку, недостатньою увагою до таких 
проблем державних управлінських структур, відсутністю правових ак-
тів, що забезпечують розвиток малого науково-технічного бізнесу, а з ін-
шого — монополією державних науково-дослідних інститутів, що отри-
мують весь обсяг фінансування наукової сфери. У результаті це призвело 
до монополізму державного сектору в науці та відсутності впроваджу-
вальних малих структур у матеріальній сфері.

Малий бізнес має ефективну підтримку за кордоном. із цих позицій 
цікавим є досвід розвитку інноваційного бізнесу в сШа. численні дріб-
ні інноваційні підприємства в цій країні стали своєрідним доповненням 
до традиційних науково-дослідних і конструкторських комплексів про-
мислових корпорацій, університетів, безприбуткових дослідницьких 
організацій, державних лабораторій, різних цільових структур. істотно 
програючи подібним організаціям за ресурсним забезпеченням, дрібні 
фірми у сфері нтП виграють за можливістю максимального розкріпа-
чення творчого потенціалу й ініціативи науково-технічних працівників.

Досвід сШа показує, що в умовах ресурсної незабезпеченості най-
важливішим чинником існування малого інноваційного бізнесу є орга-
нізація своєрідної мережі його підтримки за такими основними на-
прямами:

— фінансова підтримка (наявність численних доступних джерел ри-
зикового капіталу);

— матеріально-технічна (здавання в оренду та можливість купівлі, 
в тому числі й на пільгових умовах, засобів виробництва — будинків і 
споруд, техніки, наукового устаткування, транспортних засобів, копію-
вальної техніки тощо);

— інформаційна (забезпечення можливостей користування інфор-
маційними мережами і технічними бібліотеками, доступу до баз даних 
і т. ін.);

— консультативна (розвиток спеціалізованих послуг консультуван-
ня, орієнтованих на організаторів дрібних інноваційних підприємств, 
із питань оподаткування, планування, маркетингу, ведення звітності, 
оформлення патентів).

на створення цієї мережі спрямовано зусилля уряду (федерального 
та окремих штатів), місцевих органів влади, громадськості, університе-
тів, приватного бізнесу. стимулювання інноваційної активності малого 
бізнесу реалізується на всіх рівнях — від федерального уряду до муні-
ципалітету. головним у державній політиці в цій сфері є створення 
сприятливого “інноваційного клімату”, тобто забезпечення належних 
економічних, правових, організаційних, психологічних та інших умов 
для виникнення й розвитку нових фірм, насамперед тих, що зайняті 
генеруванням, освоєнням і комерціалізацією науково-технічних ново-
введень. на відміну від регулювання діяльності економічно й організа-
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ційно сформованого великого бізнесу, держава спрямовує основні зу-
силля на початкові й “передпочаткові” періоди становлення малих 
інноваційних підприємств.

головним змістом державної інноваційної політики щодо малого біз-
несу є регулювання фінансових потоків з метою полегшення доступу 
дрібних фірм до джерел фінансових ресурсів. тут виокремлюють такі на-
прями: цілеспрямоване субсидування з бюджету (через федеральні агент-
ства й відомства) та залучення приватного капіталу до фінансування ін-
новаційної діяльності дрібних фірм.

цілеспрямоване бюджетне фінансування здійснюється у формі без-
поворотного субсидування, через надання пільгових позик та укладен-
ня контрактів на розроблення нової продукції й технології.

У цілому малий бізнес сШа одержує 3,5—4 % від загальних феде-
ральних витрат на нДДкр. До третини витрат дрібних фірм на дослі-
дження й розробки в тій або іншій формі фінансує держава. Програми 
безповоротного субсидування реалізують переважно два основних ві-
домства — адміністрація у справах малого бізнесу (аМб) і національ-
ний науковий фонд.

Програми пільгових позик здійснює аМб у формі прямих позик, 
пайової участі в позиках комерційних банків і гарантування позик ко-
мерційних банків. Прямі позики аМб надає із власних кредитних дже-
рел. розмір позики не перевищує 150 тис. дол., максимальна ставка 
сягає 7 %. терміни позик становлять: до 6 років — на поточні потреби; 
до 20 років — на придбання устаткування, земельної власності та бу-
дівництво; до 30 років — на відновлення підприємств, що постраждали 
від стихійного лиха.

однак, як показує американська практика, форми прямого субсиду-
вання через державні відомства не є достатньо гнучкими й оперативни-
ми. іншим найважливішим напрямом державної підтримки є створен-
ня інноваційних компаній дрібного бізнесу, що діють під егідою аМб. 
Венчурний капітал розміщується в них у формі акціонерного капіталу, 
тобто інвестори стають акціонерами дрібних інноваційних фірм і за-
лежно від своєї частки мають право на одержання прибутків. частка 
участі окремих компаній венчурного капіталу в дрібних фірмах рідко 
перевищує 50 %.

Податкові й амортизаційні пільги, надані самому малому інновацій-
ному бізнесу, застосовують рідше, оскільки для малих фірм набагато 
важливіша початкова й “передпочаткова” підтримка. тому податкови-
ми пільгами традиційно переважно користувався більший бізнес. од-
нак із кінця 70-х — початку 80-х років минулого століття почали роз-
робляти пільгові умови оподаткування і для малого бізнесу, насамперед 
інноваційного, із врахуванням його специфічних потреб.

Щодо амортизаційних пільг, то стосовно дрібного бізнесу у сШа діє 
тільки одна: із 1981 р. малим фірмам дозволено списувати вартість осно-
вного капіталу нерівними частинами або одноразово протягом амортиза-
ційного періоду.

актуальність проблем розвитку вітчизняного малого підприємни-
цтва зумовлена тим, що повільність та суперечливість просування 
України шляхом ринкових реформ великою мірою спричинені недооці-
ненням ролі та значення малого підприємництва як структуроутворю-
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вального елемента ринкової економіки й відсутністю ефективної націо-
нальної системи підприємництва, яка б мала інноваційний характер 
(для відтворення виробництва у форматі вищого технологічного укла-
ду) і була орієнтована на інтеграцію держави в європейську та світову 
економічну систему. 

необхідно усвідомити той факт, що без орієнтації на зовнішні рин-
ки не відбудеться прорив в економіці держави, а також визначити курс 
на інноваційне оновлення промисловості та надання преференцій мало-
му бізнесу як підґрунтю стабільності економіки. становлення ринку в 
Україні збіглося з глобальними структурними реформами, що відбува-
ються на основі перетворень як матеріально-речової, так і соціально-
економічної структури суспільного виробництва. органічним об’єктом 
цих реформ є малі підприємства у системі підприємництва. Всебічна 
інтеграція малого підприємництва в економічну систему є необхідною 
умовою переходу економіки до ринкових відносин, а розвиток малого 
бізнесу — одним із пріоритетних напрямів в економічній політиці будь-
якої країни з розвиненою економікою. 

тому на сучасному етапі держава повинна забезпечити розвиток ма-
лого підприємництва як важливої складової економіки з метою ство-
рення позитивного іміджу України, що необхідно для подальшої 
 інте грації в європейську та світову економічну систему. Потрібно усві-
до мити, що малі підприємства відіграють важливу роль у насиченні 
 ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту, а 
 реалізація інновацій є одним із головних факторів формування в Укра-
їні середнього класу, вирішення питань зайнятості населення, забезпе-
чення доходів значної частини українців.

Досвід розвинених країн світу показує, що досить велика частка 
малих підприємств має тенденцію до економічного зростання: близько 
10 % малих підприємств перетворюються у великі компанії. однак в 
Україні зростання перспективних малих підприємств фактично не від-
бувається, що зумовлено цілою низкою системних чинників, і найха-
рактернішими для вітчизняного малого бізнесу є такі з них:

— обмеженість фінансових ресурсів;
— брак фінансових резервів та загроза швидкого банкрутства;
— складне податкове забезпечення, запозичене в економічно потуж-

ної сучасної європи;
— низька конкурентоспроможність продукції, у виробництві якої 

важливою є економія на масштабах, й відтак наявність конкуренції з 
боку великих підприємств;

— орієнтація готового продукту на внутрішній ринок.
Загальновизнано, що нині мале підприємництво є обов’язковою 

складовою ринку та важливим елементом розвитку та ефективного 
функціонування економіки. на думку фахівців, двома “стовпами”, на 
яких стоїть економіка, є, з одного боку, великі структури, що надають їй 
стабільності та керованості, відкривають шлях до широкомасштабних 
інновацій, а з іншого — мале підприємництво, яке формує конкурентне се-
редовище та забезпечує гнучкість, індивідуалізацію виробництва.

Для нормальної реалізації інноваційної діяльності необхідна відпо-
відно розвинена інфраструктура; ініціювати інноваційну діяльність 
 повинні самі розробники, інакше попит на інновації завжди випереджа-
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тиме їх пропозицію; рівень інноваційних розробок має відповідати сві -
товому рівню або перевищувати його. Принципове поєднання названих 
чинників дає можливість визначити, наскільки достатньою є активність 
інноваційної діяльності в країні для забезпечення її перманентного й 
ефективного розвитку.

По-перше, потрібні такі обсяг та склад інфраструктури інноваційної 
діяльності, що забезпечують належне здійснення останньої в націо-
нальній економіці. це означає, що інфраструктура інноваційної діяль-
ності має містити мікросистеми, які сприяють практичній реалізації 
розроблених або створених нововведень (упровадження нововведень у 
мікросистему користувача).

По-друге, якщо ініціатором інноваційної діяльності повинен бути 
розробник, то до її інфраструктури обов’язково мають входити наукові 
підрозділи, що забезпечують створення новацій і в такий спосіб, по 
суті, формують фонд нововведень або інноваційний заділ.

отже, інфраструктура інноваційної діяльності має складатися з 
двох основних систем підтримки, що сприяють, з одного боку, розроб-
ленню нововведень, а з другого — якнайшвидшому впровадженню їх у 
практичну діяльність користувачів.

По-третє, такі інфраструктурні підрозділи потрібно забезпечити фі-
нансовими активами, необхідними для виконання їхніх функцій.

таким чином, уже на стадії створення нововведення необхідна осо-
ба, зацікавлена у позитивному кінцевому результаті його впроваджен-
ня, яка стає інвестором інноваційної діяльності.

По-четверте, ініціювання інноваційної діяльності розробником або 
творцем нововведення має бути чітко обґрунтованим, щоб згодом не 
виникало проблем зі збутом продукції. інакше творець нововведення 
стикатиметься з ризиком, який може нівелюватися лише перспектив-
ністю новації.

інновації дуже важливі для розвитку підприємства, оскільки підви-
щують його потенціал. Проте сьогодні спостерігаються суттєві пробле-
ми в реалізації інновацій на вітчизняних підприємствах. В Україні досі 
не вирішено такі проблеми: 

— не задіяно механізми підтримки інноваційної діяльності, ефек-
тивність яких підтверджена досвідом багатьох країн;

— немає відповідної фінансово-кредитної, податкової й амортиза-
ційної політики;

— не створено умови, які б сприяли широкому залученню в іннова-
ційну сферу позабюджетних інвестицій, передусім з боку вітчизняних 
комерційних структур і банків;

— не врегульовано митну політику;
реформування економіки на основі інновацій потребує значних ка-

піталовкладень, проте ні держава, ні вітчизняні підприємці та бізнес-
мени їх не мають. Для нормального функціонування інноваційного 
процесу потрібно виділяти кошти в обсязі 2—3 % від ВВП, але в Укра-
їні фінансування здійснюється на 0,86 %.

В розвинених країнах малий інноваційний бізнес є базою, основним 
живильним середовищем венчурного капіталу. Дрібні високотехноло-
гічні фірми у світі отримують понад 85 % обсягу коштів ризикового 
фінансування. Виникнення й активний розвиток сучасного венчурного 
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бізнесу у багатьох країнах (у сШа, країнах європи) стали можливими 
насамперед завдяки затребуваності високоризикового капіталу з боку 
малих і середніх інноваційних виробничо-технологічних компаній із 
високим комерційним потенціалом. Венчурний капітал виявився тим 
органічно необхідним елементом сукупного господарського механізму, 
що дає змогу реалізовувати нововведення на найкритичніших етапах їх 
освоєння й комерціалізації, тобто там, де інші механізми не спра цьо-
вують.

Для вирішення проблем розвитку венчурного бізнесу в Україні по-
трібно: 

— створити систему стимулів, яка б заохочувала вітчизняних і за-
рубіжних інвесторів, банки, а також великі підприємства інвестувати 
кошти у розвиток венчурних проектів;

— розробити чітку систему надання державних гарантій щодо кре-
дитування перспективних інноваційних проектів;

— забезпечити пошук нових джерел фінансування для активізації 
інноваційної діяльності;

— розробити ефективну митну політику для стимулювання вироб-
ничого процесу;

— забезпечити захист малого і середнього бізнесу, нових галузей 
 економіки, вдосконаливши нормативно-законодавчу базу.

також потрібно розробити регіональну інноваційну політику, що 
передбачає:

— системний підхід до формування регіональної інноваційної по-
літики;

— створення регіональної інноваційної інфраструктури, що врахо-
вує специфіку територій, з наступною інтеграцією в єдину систему.

— узгодженість середньострокових пріоритетних напрямів іннова-
ційної діяльності регіонального та загальнодержавного рівнів (згідно із 
Законом України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні”);

— концентрація ресурсів на пріоритетних напрямах з чітким визна-
ченням джерел фінансування;

— формування і законодавче забезпечення державної політики під-
тримки інноваційного розвитку регіонів;

— створення ефективної регіональної інноваційної інфраструк тури;
— розроблення програм інноваційного розвитку конкретних регіо-

нів з урахуванням пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіо-
нального рівня;

— реалізація програм інноваційного розвитку регіонів з поточним 
корегуванням.

інноваційна проблема — це не лише проблема грошей та інститу-
цій, а й питання людського капіталу. на сьогодні адекватного механіз-
му використання людського капіталу в ході інноваційного розвитку в 
Україні практично немає. Попри наявність висококваліфікованих спе-
ціалістів, рівень розвитку економіки у нас дуже низький. більшість 
вітчизняних спеціалістів їдуть працювати за кордон, оскільки держава 
не може забезпечити гідну оплату їхньої праці. У зв’язку з цим потріб-
но здійснювати політику, спрямовану на те, щоб висококваліфіковані 
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працівники залишалися в Україні, створювати інтелектуальні парки, 
техноцентри.

таким чином, тенденції останніх років у сфері інноваційної діяль-
ності переконують у необхідності її державної підтримки. інноваційна 
діяльність має базуватися на ефективному використанні фінансового, 
інтелектуального і промислового потенціалу держави та регіонів, спри-
яти комерціалізації знань і технологій.

Надійшла до редакції 09.09.2011

Шовкалюк В.с. Развитие и государственная поддержка малого инновационного 
бизнеса в Украине

Приведены результаты исследования состояния малого бизнеса в сфере инноваций. 
сделаны выводы о недостаточном развитии малого бизнеса в Украине, в частности в 
инновационной сфере, определены причины низкой инновационной активности укра-
инских предприятий. Проанализирована роль государства в поддержке инноваций и 
малого бизнеса. рассмотрены основные источники финансирования инновационной 
деятельности в Украине. освещен мировой опыт поддержки развития инновационного 
сектора, приведены рекомендации по улучшению условий осуществления инноваци-
онной и научной деятельности в Украине.

Ключевые слова: малый бизнес, малые научные предприятия, инновации, финан-
сирование инновационной деятельности, инвестиции, государственная поддержка 
инноваций, государственное регулирование инноваций

Shovkalyuk V.S. Development and the state support of small innovative business in 
Ukraine

Article contains results of analysis of the small business development in Ukraine and 
its activities in innovations’ sector. Some data are presented that support the conclusion 
about insufficiency of that development. Author emphasizes low activity of Ukrainian 
enterprises in innovations’ sector and defines factors that cause it. The role of the state 
support for small business and innovations is discussed. Main sources of innovations’ 
financing are defined. Experience of other world countries in the sphere of innovations’ 
support is discussed. Author gives a set of recommendations to improve conditions for 
scientific activities and innovations in Ukraine. 

Keywords: small business, small scientific enterprises, innovations, innovations 
financing, investments, state support of innovations, state regulation of innovations
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місцЕ і РОЛь мАЛОГО БіЗНЕсУ  
В іННОВАційНій мОДЕЛі ЕКОНОміЧНОГО РОЗВИтКУ

Проаналізовано поточний стан розвитку малого інноваційного бізнесу. розглянуто 
та порівняно переваги, які отримують великі й малі підприємства від інноваційної ді-
яльності. автор підкреслює необхідність державної підтримки діяльності малого біз-
несу в інноваційній сфері.

Ключові слова: малий бізнес, інновації, фінансування інноваційної діяльнос-
ті, інвестиції, державна підтримка інновацій

Підтримка малих і середніх підприємств відіграє дуже важливу 
роль у стимулюванні розвитку інноваційних процесів в країні. особли-
во актуальним це питання є для української економіки, де головні фі-
нансові ресурси інноваційної діяльності як держава, так і приватний 
бізнес генерують для великих корпоративних структур. така ситуація 
вважається нормальною через панування думки, що великі підприєм-
ства є ефективнішими від малих для технологічного розвитку, оскіль-
ки завдяки наявності необхідних ресурсів спроможні забезпечити весь 
інноваційний цикл реалізації новітніх науково-технічних розробок. 
Проте в багатьох країнах при формуванні інноваційної політики вихо-
дять з того, що вирішальну роль в інноваційному процесі відіграє “енер-
гія” вільної конкуренції малих та середніх підприємств, яка зумовлює 
створення нових підприємств, котрі в режимі еволюційного “природно-
го добору” визначають шляхи і перспективу структурної перебудови 
економіки. Проведені дослідження засвідчили, що така “енергія” може 
бути ефективною, якщо цей процес підтримуватиме держава через ство-
рення відповідних інституцій. Проте аналіз української інноваційної 
сфери показує, що малий бізнес в Україні практично не має інновацій-
ної спрямованості. 

Перевагою великих підприємств є їхня спроможність мобілізувати 
суттєві фінансові ресурси для підтримки інноваційних процесів. Проте 
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така здатність ще не означає її обов’язкової реалізації. як відомо, до-
сягаючи монопольного становища, фірми втрачають стимули до змін і 
більше прагнуть зберегти свій статус на ринку, у тому числі через 
 застосування неекономічних методів впливу. особливо яскраво це про-
являється в Україні, де домінування великих підприємств у забезпе-
ченні реалізації інноваційних процесів не привело до бажаної акселе-
рації всієї інноваційної діяльності в країні. тому співвідношення ролі і, 
відповідно, ступеня державної підтримки інноваційного підприємни-
цтва для великого й малого бізнесу мають перебувати в певній органічній 
гармонії. 

З одного боку, великим компаніям належить левова частка у струк-
турі витрат на дослідження й розробки та впровадження інноваційних 
технологій і продуктів, з іншого — ефективний інноваційний процес 
неможливий без активної участі малих інноваційних підприємств. Про-
те ризики, пов’язані з інноваційною діяльністю, тривалість інновацій-
ного циклу та авансова (венчурна) природа фінансування ранніх його 
стадій зумовлюють зрозумілу нераціональність такої діяльності для ма-
лих і середніх підприємств в умовах природної ринкової саморегуляції. 
як показує практика країн з транзитивною економікою, сама по собі 
“гра ринкових сил” дуже слабко стимулювала розвиток малого іннова-
ційного бізнесу. однак у цих умовах і великий бізнес не мав потрібних 
стимулів і нових науково-технічних ідей, достатніх для активізації ін-
новаційного розвитку. це підтвердило висновок інноваційних теорій 
економічного розвитку про необхідність створення спеціальних дер-
жавних інституцій, які через інструменти промислової політики будуть 
формувати для великих і малих підприємств економічну мотивацію не 
тільки до власної інноваційної діяльності, а й до органічної співпраці 
зазначених підприємств в інноваційному процесі. 

Малий інноваційний бізнес забезпечує швидкість технологічних змін 
і завдяки цьому отримує перевагу на великими корпораціями у разі, 
коли треба динамічно комерціалізувати новітні технології чи задоволь-
нити інноваційний попит споживачів. як аргумент на користь такої по-
зиції в літературі наводяться приклади успішного розвитку галузей біо-
технології та комп’ютерного програмного забезпечення, підприємства 
яких швидко отримали високу капіталізацію, хоча започатковувалися 
як фірми малого бізнесу. Перевагою малого інноваційного підприємни-
цтва вважають його спроможність оперативно впроваджувати нові про-
дукти, модернізувати й поширювати їх шляхом кооперації як із великим 
бізнесом, так і зі споживачами, адаптуючи нові властивості продукції 
для можливих інноваційних потреб, а також бути сполучною ланкою 
між галузевою наукою і державним дослідницьким сектором, універси-
тетами та іншими учасниками інноваційних процесів. 

Досвід передових країн доводить, що попри домінантну за багатьма 
параметрами роль великих підприємств у інноваційному процесі ці 
 країни за останні 10—15 років здійснили структурне зрушення політики 
підтримки інноваційної діяльності на користь малого і середнього інно-
ваційного бізнесу. ці тенденції тривали й у зв’язку з пошуком шляхів 
подолання кризових явищ в економіці. наприклад, у Південній кореї до 
90-х років минулого століття експортоорієнтований динамічний розви-
ток країни забезпечували велетенські родинні корпорації “чеболь”, які 
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відігравали ключову роль у виробничих процесах, створенні робочих 
місць, експорті. Відповідно будувалася й державна підтримка. Малі й се-
редні підприємства заповнювали ніші навколо великих корпорацій і не 
мали самостійного впливу на процеси економічного зростання країни. як 
зазначають аналітики, це призвело до виникнення серйозних диспропор-
цій між фірмами, галузями та регіонами країни, а головне — стало галь-
мом для подальшого розвитку в умовах глобалізованої інноваційно-
знаннєвої економіки. тому в 1995 р. було створено спеціальну державну 
ін ституцію — адміністрацію малого та середнього бізнесу (SMBA), головне 
завдання якої полягає у стимулюванні розвитку цієї ланки підприємни-
цтва саме в інноваційному напрямі. Політику уряду було переорієнтовано 
на підтримку конкуренції, підприємництва та сильних інновацій  них 
 малих і середніх підприємств. Зазначену специфіку взаємодії великого й 
малого бізнесу щодо інноваційних процесів підтверджує також європей-
ська практика.

У промисловості України склалася достатньо типова за світовими 
тенденціями для подібних держав пропорція витрат великих і малих 
підприємств на науково-технічну діяльність. Проте можна ясно поба-
чити великий розрив в абсолютних обсягах такого фінансування між 
країнами, особливо якщо врахувати чисельність населення та кількість 
зайнятих у науково-технічній сфері. тому проблема ефективності роз-
поділу та використання бюджетних коштів, спрямованих на підтримку 
інноваційної діяльності, у тому числі для стимулювання малих і серед-
ніх підприємств, є першочерговою для української державної іннова-
ційної політики.

Використання в Україні розглянутого вище міжнародного досвіду 
може бути пов’язане з усвідомленням того факту, що ефективний ін-
новаційний розвиток великих корпорацій тісно залежить від іннова-
ційного розвитку малого й середнього бізнесу. тому в політиці під-
тримки малого бізнесу наголос треба ставити на створенні не просто 
додаткових робочих місць, а саме інноваційних і високотехнологіч-
них. на жаль, дотепер вітчизняний малий бізнес був майже повністю 
індиферентним до інноваційної діяльності, а про спеціальну державну 
політику щодо її стимулювання навіть не йдеться в чинних економіч-
них програмах.

Ще один важливий аспект державної підтримки інноваційного під-
приємництва в Україні, на який вказує передовий світовий досвід, 
пов’язаний із сучасними особливостями формування ефективних вели-
ких високотехнологічних підприємств. аналітичні дані засвідчують, 
що найбільший економічний ефект для забезпечення сталого розвитку 
країни демонструють великі компанії, які утворилися з малих іннова-
ційних підприємств. тому в інноваційній політиці принциповим є ство-
рення умов для зростання успішних підприємств малого інноваційного 
бізнесу, збільшення їхньої вартості. і першочерговим завданням для 
української державної інноваційної політики має стати дієва інститу-
ційна підтримка розвитку малих і середніх підприємств, які функціо-
нують в наукомістких галузях, пов’язаних із застосуванням технологій 
високого й середнього рівнів. 
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Бажал Ю.Н. Место и роль малого бизнеса в инновационной модели экономического 
развития

Проанализировано текущее состояние развития малого инновационного бизнеса. 
рассматриваются и сопоставляются преимущества, получаемые крупными и малыми 
предприятиями при осуществлении инновационной деятельности. автор подчерки-
вает необходимость государственной поддержки деятельности малого бизнеса в ин-
новационной сфере.

Ключевые слова: малый бизнес, инновации, финансирование инновационной де-
ятельности, инвестиции, государственная поддержка инноваций

Bazhal Y.M. Place and role of small business in innovative model of economic deve-
lopment

Article analyses current situation in small innovative business development. 
Advantages of big and small companies that operate in innovative sector are defined 
and compared. Author emphasizes the necessity of state support to be provided to small 
innovative companies.

Keywords: small business, innovations, innovations financing, investments, state 
support of innovations
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РОЛь мАЛОГО іННОВАційНОГО БіЗНЕсУ  
В “ЗЕЛЕНій ЕКОНОміці”:  

ПЕРсПЕКтИВИ ДЛя УКРАїНИ
Запровадження урядами розвинених країн нової парадигми “зеленої економіки” є 

однією з відповідей на виклики, спричинені наслідками глобальної фінансової кризи. 
автор висвітлює шляхи екологізації виробництва та підвищення його енергоефектив-
ності, розглядаючи інновації як основну складову, що уможливлює перехід до умов 
“зеленої економіки”. Визначено головні напрями діяльності малого інноваційного біз-
несу, спрямованої на розвиток екологічних технологій, а також підкреслено важли-
вість участі цих підприємств у прикладних наукових дослідженнях у сфері екології та 
ефективності використання ресурсів.

Ключові слова: малий бізнес, інновації, державна підтримка інновацій, 
 “зелена економіка”, екологічні технології, енергоефективність

глобальна фінансова криза активізувала пошук відповідей на запи-
тання, як задіяти нові джерела зростання, пов’язані з використанням 
ресурсоефективних і екологічно чистіших технологій, підвищити про-
дуктивну зайнятість населення та зменшити негативний вплив тради-
ційних викопних енергоносіїв на зміну клімату.

Відповіддю урядів багатьох розвинених країн та міжнародних орга-
нізацій стало формування концепції “зеленої економіки”, в якій еконо-
мічне зростання має забезпечуватися за рахунок менш інтенсивного 
споживання сировини та енергії в усіх секторах економіки, застосуван-
ня екологічно чистих технологій та максимально можливої утилізації 
відходів за принципом “створювати більше вартості за меншого нега-
тивного впливу” (англ. create more value with less impact). 

У такій економіці інвестиції у підвищення енергоефективності, роз-
виток і впровадження екологічно чистіших технологій та управління 
відходами створюють базу для розгортання підприємництва, інновацій-
ної діяльності та зростання зайнятості. так, за оцінками екологічної 
програми оон (юнеП), щорічне інвестування 1,25 % світового ВВП у 
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підвищення енергоефективності та відновлювану енергетику допомогло 
б скоротити світовий попит на первинну енергію на 40 % до 2050 р., а 
зайнятість в енергетиці збільшити на 20 %1.

Політика “озеленення” (екологізації) виробництва має передбачати:
— реалізацію програм з підвищення енергоефективності та роз-

витку відновлюваної й альтернативної енергетики, впровадження систем 
енергетичного менеджменту відповідно до міжнародних стандартів;

— застосування технологій ресурсоефективного та екологічно чис-
тішого виробництва;

— формування сприятливого регуляторного середовища для “зеле-
ного” бізнесу, включно із сертифікацією екологічно орієнтованих під-
приємств, продукції та послуг для отримання преференцій при держав-
ному інвестуванні та закупівлях;

— інвестування в дослідження, розвиток та впровадження чисті-
ших технологій, створення нових виробництв та оновлення інфраструк-
тури;

— сприяння екологічним інноваціям, які забезпечують практичне 
застосування нових технічних рішень з метою вдосконалення виробни-
чих процесів та організації бізнесу (нетехнологічні інновації) або дове-
дення нових чистіших технологій до стадії комерційного використання 
та виходу на ринки (технологічні інновації);

— розвиток сектору послуг для “зеленої економіки” (надання по-
слуг із комерціалізації й трансферу технологій, з оптимізації виробни-
чих процесів і матеріальних балансів, розроблення і впровадження 
бізнес-планів, енергетичних, екологічних стандартів та стандартів яко-
сті продукції, створення мереж та інформаційних моніторингових сис-
тем, фінансового посередництва). 

таким чином, у “зеленій економіці” наявне велике поле для діяль-
ності малого інноваційного бізнесу, яке охоплює щонайменше чотири 
напрями:

1) удосконалення виробничих процесів шляхом впровадження ре-
сурсозбереження та технологій чистішого виробництва;

2) надання різноманітних консалтингових послуг для допомоги під-
приємствам та іншим групам споживачів в адаптації до жорсткіших 
стандартів ресурсозбереження в умовах післякризового розвитку;

3) створення мереж та інформаційних моніторингових систем, на-
дання комп’ютерних послуг у фінансовому секторі та медицині;

4) доведення нових чистіших технологій до стадій демонстрації, ко-
мерційного використання та виходу на ринки.

розгортання інноваційної діяльності в тих галузях, які не вимагають 
дорогого обладнання, зазвичай супроводжується високими темпами зро-
стання малих інноваційних підприємств. це повною мірою стосується 
сектору консалтингових послуг та інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. 

разом з тим достатньо великі можливості для малого бізнесу наявні 
у сфері прикладних досліджень. сучасна високотехнологічна чиста 

1 Доповідь юнеП “назустріч “зеленій економіці”: шлях до сталого розвит-
ку та викорінення бідності” (лютий 2011 р.) [1].
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енергетика створює попит на широкий спектр інновацій і стимулює 
розвиток ринкового підприємництва для впровадження інноваційних 
розробок. 

якщо атомна енергетика та космічні проекти становили “кістяк” 
інновацій, котрі змінили світ 50 років тому, то нині 80—90 % іннова-
ційних рішень належатимуть до “зелених” інновацій, передусім у сфері 
безпечної відновлюваної енергетики, яка спирається на мережу малих 
підприємств, що реалізують високотехнологічні проекти з акумулю-
вання енергії сонця й вітру, виробництва біопалива, уловлювання та 
захоронення діоксиду вуглецю (со2), створення розумних енергетич-
них мереж на базі інформаційно-комунікаційних технологій (грід-сис-
тем) тощо.

За висновками Міжнародного енергетичного агентства, новітні низь-
ковуглецеві енергетичні технології сьогодні коштують набагато дорож-
че, ніж технології на основі традиційного викопного палива, а знизити 
їхню вартість та підвищити привабливість для приватного сектору 
можна шляхом освоєння, тобто прискорення досліджень, розробок, де-
монстрації та впровадження поряд із реформуванням системи субсидій 
на використання енергоресурсів з викопного палива. 

технологіям майбутнього нелегко витримувати конкуренцію з тра-
диційними технологіями видобутку та постачання викопного палива. 
головними бар’єрами на шляху до “зеленого” зростання є надання суб-
сидій на видобуток викопного палива, що має шкідливі для екології 
наслідки, заниження цін на енергоресурси та побутові послуги, недо-
статній облік використання природного капіталу в системі національ-
них рахунків і фінансовій звітності компаній, інерція інвесторів та спо-
живачів. так, сьогодні 1—2 % світового ВВП йдуть на субсидіювання 
видобутку викопного палива, а також спрямовуються у сільське госпо-
дарство, у тому числі на використання пестицидів, у водне господар-
ство та риболовство. більшість таких субсидій завдають шкоди довкіл-
лю та спричиняють дефіцит природних ресурсів.

Далекоглядна політика технологічної модернізації у розвинених 
країнах ще на початку нинішнього тисячоліття була спрямована на за-
провадження реальних цін на викопні енергоресурси, прийняття жор-
стких екологічних, енергетичних стандартів та стандартів якості про-
дукції, сприяння приєднанню підприємств до добровільних стандартів 
соціального корпоративного управління. Завдяки цьому країни — тех-
нологічні лідери створили мотивацію до інноваційного оновлення ви-
робництва і продовжують утримувати лідерські позиції в розвитку та 
впровадженні передових технологій.

Україна попри високий дослідницький потенціал у багатьох сферах 
наукової діяльності імпортує високотехнологічне енергозберігальне об-
ладнання з-за кордону. Для країн із перехідною економікою важливо 
знайти власну нішу на ринках та сконцентрувати зусилля на обмежено-
му колі перспективних технологічних інновацій і продукції, поступово 
піднімаючись вгору по ланцюгу вартості за рахунок нововведень та по-
стійного підвищення якісних характеристик продукції. Прикладом є по-
літика китаю щодо запозичення в індустріально розвинених країн тех-
нологій чистої енергетики та мікроелектроніки, їх удосконалення й 



131Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 3

подальшого продажу відповідної продукції за низькими цінами в інші 
країни, зокрема в Україну. 

є велика небезпека, що разом зі значними коштами міжнародних ор-
ганізацій та країн-донорів, які сьогодні спрямовуються на розвиток но-
вітніх чистих технологій, на вітчизняні підприємства можуть надійти 
запозичені технології та обладнання, якщо власні українські наукові 
розробки не будуть доведені до комерційного результату і не матимуть 
товарного вигляду та якісних характеристик, необхідних для вироб-
ників. 

У вирішенні цієї проблеми суттєву роль повинні зіграти університе-
ти та науково-дослідні установи, навколо яких концентрується малий 
інноваційний бізнес. Вони мають сформувати технологічні платформи 
для забезпечення співпраці цього бізнесу з наукою та промисловими 
колами, створити “шляхопровід” для прискореного руху наукових роз-
робок у реальний сектор. Поряд із закладами великої науки доцільно 
організувати систему центрів чистішого виробництва, які здійснювати-
муть технологічну експертизу на підприємствах та допомагатимуть 
оптимізувати виробничі процеси в напрямі ресурсозбереження й енерго-
ефективності. 
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мусина Л.А. Роль малого инновационного бизнеса в “зеленой экономике”: перс-
пективы для Украины

Введение правительствами развитых стран новой парадигмы “зеленой экономики” 
является одним из ответов на вызовы, обусловленные последствиями глобального фи-
нансового кризиса. автор освещает пути экологизации производства и повышения его 
энергоэффективности, рассматривая инновации как основную составляющую, позво-
ляющую перейти к условиям “зеленой экономики”. определены главные направления 
деятельности малого инновационного бизнеса по развитию экологических технологий, 
а также подчеркнута важность участия этих предприятий в прикладных научных ис-
следованиях в сфере экологии и эффективности использования ресурсов.

Ключевые слова: малый бизнес, инновации, государственная поддержка иннова-
ций, “зеленая экономика”, экологические технологии, энергоэффективность

Musina L.A. The role of small innovative business in green economy: perspectives 
for Ukraine

New “green economy” paradigm was introduced by governments in many developed 
countries as a result of facing new challenges brought by global financial crisis. In the 
article author discusses some ways to make production process more ecological and 
energy-efficient. Innovations are said to be a key element that makes transition to “green 
economy” possible. Author also defines main activities of small innovative business 
that can contribute to ecological technologies development and states the importance of 
participation of small innovative companies in scientific researches related to ecology 
and resources efficiency problems.

Keywords: small business, innovations, state support of innovations, green economy, 
ecological technologies, energy efficiency
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стАН, КРИтЕРії, ЕтАПИ тА сКЛАДОВі РОЗВИтКУ  
мАЛОГО іННОВАційНОГО БіЗНЕсУ

розглянуто комплекс критеріїв та показників, за якими визначають ступінь інно-
ваційності підприємства, названо та охарактеризовано основні етапи формування ін-
новаційної виробничої структури. наголошено на необхідності державної підтримки 
розвитку інноваційного сектору та наведено пропозиції щодо поліпшення умов для ін-
новаційної та наукової діяльності в Україні.

Ключові слова: малий інноваційний бізнес, інновації, державна підтримка 
інновацій, критерії інноваційності підприємства, показники інноваційності, 
інноваційна виробнича структура 

Успішна виробничо-комерційна діяльність підприємницьких струк-
тур, забезпечення високих темпів розвитку окремих сфер національної 
економіки та підвищення конкурентоспроможності продукції (послуг) ве-
ликою мірою визначається рівнем інноваційної активності підприємств і 
можливостями використання інвестиційних ресурсів. розроб лення, впро-
вадження та реалізація в Україні інноваційно-інвестиційної моделі еко-
номічного зростання, у тому числі й для малого бізнесу, за 20 років пе-
ретворилися на об’єктивну необхідність, адже чинники екстенсивного 
економічного розвитку певною мірою вичерпуються. При цьому слід 
 звернути увагу на пошук та використання нових факторів прискорення роз-
витку економіки, які відображають сучасний стан ринкового середовища. 

надання розвиткові малого бізнесу інноваційного характеру зумовлене 
необхідністю активізації інноваційної діяльності на всіх рівнях підприєм-
ництва (від малого до великого), відновлення, створення та реалізації ін-
телектуального потенціалу, освоєння та комерціалізації новітніх високих 
технологій, подолання структурних деформацій в Україні. Здійсненню 
 зазначених заходів сприятимуть комерціалізація результатів наукових 

УДк 330.3:001.895:334.012.64

С.В. Войтко 

Доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ “Київський політехнічний інститут”, кан-
дидат економічних наук

В.А. Барбаш

Професор НТУУ “Київський політехнічний інститут” кандидат хімічних наук

© C.В. Войтко, В.а. барбаш, 2011



133Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 3

 досліджень та розробок; розширення й оновлення номенклатури та поліп-
шення якості продукції (товарів, послуг), що випускається; вдосконалення 
технології виготовлення продукції; наявність можливостей для впрова-
дження та реалізації продукції на внутрішньому й зарубіжному ринках. 

Десятки країн світу досягли досить високих темпів економічного 
зростання завдяки розвитку високотехнологічного, наукомісткого ви-
робництва та випуску продукції зі значними затратами високоінтелекту-
альної праці. на серйозну увагу заслуговує приклад країн Південно-
східної азії, в яких нещодавно основними видами діяльності були туризм 
і сільське господарство, спостерігався низький рівень освіти та життя 
громадян, а економіка базувалася на малому бізнесі. тайвань, сінгапур, 
індія ще у 70-х роках ХХ ст. належали до країн зі слаборозвиненою еко-
номікою. Виходу їхньої економіки на шлях динамічного розвитку, зміц-
ненню та розбудові інноваційної інфраструктури, розширенню міжна-
родних економічних відносин і науково-технічної співпраці сприяли 
інформаційно-комунікаційні технології. і вже нині зазначені країни за 
рівнем економічного зростання, показником інтернаціоналізації еконо-
міки наздогнали розвинені держави та посіли вагомі позиції на світовому 
ринку високих технологій. 

Україна з 1981 по 1995 р. перебувала на першому місці у світі за на-
уковим кадровим потенціалом, а за даними на 2010 р. зі 107 країн за 
економічним виміром посідала 93-тю позицію, за компонентою безпеки 
життя — 65-ту, за компонентою якості життя — 73-тю, за індексом гло-
бальної конкуренто спроможності — 68-му, а за індексом економічної 
свободи —105-ту. слід зазначити, що основна увага має приділятися 
визначенню критеріїв інноваційності на мікрорівні, отже, малий інно-
ваційний бізнес заслуговує на розгляд лише в тому випадку, коли його 
діяльність безпосередньо пов’язана з “генеруванням новаторських про-
цесів” і відповідає певним критеріям, прийнятим у міжнародній прак-
тиці (див. таблицю).

Додатково до наведених у таблиці критеріїв інноваційності, застосо-
вуваних у міжнародній практиці, для зосередження уваги саме на інно-
ваційній діяльності підприємств малого бізнесу слід використовувати 
такі показники:

— частка власних коштів, що витрачалися на фінансування науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт у попередні 3—5 років;

— види інноваційної діяльності, якими підприємство займалося в 
останні 3—5 років (нДДкр власні й замовлені в інших організаціях, 
впровадження нової продукції, новітніх технологій, інформаційних сис-
тем, системи контролю за якістю, придбання нових машин та обладнан-
ня, патентів і ліцензій, навчання, перепідготовка технічного персоналу, 
залучення консультантів); 

— причини, чому підприємство вже займається або хотіло б займати-
ся інноваційною діяльністю (зростання обсягу задоволення потреб спо-
живачів, збільшення частки або вихід на нові ринки збуту всередині 
 країни, освоєння міжнародних ринків, зменшення залежності від по-
стачальників, підвищення капіталізації та покращення фінансового ста-
ну підприємства);

— стан інноваційної діяльності підприємства у наступні 2—3 роки 
(розширення, скорочення, стабілізація, непрогнозований).
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Таблиця. Комплекс критеріїв інноваційності підприємства

№
пор. Вид критерію Показники, що характеризують критерій  

(входять до нього) 

1 критерій 
наукомісткості
виробництва

Відношення витрат на нДДкр до обсягу продажу чи •	
відношення кількості співробітників, зайнятих у 
нДДкр, до загальної кількості працівників (фір  ми, в 
яких показники перевищують 4—5 %, є наукоміст-
кими);
чисельність науково-технічних кадрів у загальній •	
кількості зайнятих (не менш як 15); 
річний приріст витрат на нДДкр; •	
обсяг фактично здійснених i нормативних витрат на •	
нДДкр (не менш як 5 % обсягу продукції); 
обсяг витрат на оплату праці, послуг суб’єктів інно-•	
ваційної інфраструктури щодо маркетингу, рекла-
ми, підготовки кадрів; 
частка прибутку, спрямована на нДДкр (не менш •	
як 5 %)

2 критерії якості 
й конкуренто-
спроможності 
продукції

якість i диференціація продукту; •	
кількість каналів постачання й збуту готової про-•	
дукції; 
частка ринку, структура ринку; •	
обсяг витрат на проведення випробувань, сертифіка-•	
цію продукції, строк чинності сертифікатів

3 критерій 
інноваційності

Проміжок часу від моменту виникнення попиту на 
новий продукт до моменту відвантаження цього про-
дукту

4 термін само-
окупності
розроблюваної 
продукції

Проміжок часу від початку досліджень до моменту, 
коли прибуток від продажу нового виробу окупить усі 
витрати на нДДкр

5 критерії 
техніко-
економічного 
рівня продукції

Відповідність товарів національним i світовим стан-•	
дартам; 
фондоозброєність; •	
середній життєвий цикл інновацій (не більш як •	
3 роки); 
наявність у складі промислової продукції принципо-•	
во нових товарів, яких не випускають інші підпри-
ємства

6 критерії онов-
лення продукції 
(технології): деякі 
компанії вико-
ристовують цей 
критерій як пла-
новий

частка принципово нової продукції у загальному об-•	
сязі виробництва (не менш як 10 %); 
частка науково-технічних витрат у собівартості ви-•	
робів (не менш як 30 %); 
коефіцієнт оновлення продукції (не менше ніж 5 % •	
на рік); 
наявність технологічних інновацій (нових техноло-•	
гічних процесів); 
співвідношення інновацій-продуктів та інновацій-•	
процесів (не менше ніж 2:1); 

7 критерії експорто-
спроможності 
продукції, вироб-
ництва

частка виробів, що знаходять збут за кордоном; •	
обсяги зарубіжних ринків, їх сегментація; •	
частка виробів, реалізованих за вільно  конвертовану •	
валюту
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№
пор. Вид критерію Показники, що характеризують критерій  

(входять до нього) 

8 критерії оновлен-
ня запасів

Відношення річного обсягу матеріалів та комплекту-
вальних виробів, які надійшли зі складу на вироб-
ництво, до середньомісячного обсягу складських запа-
сів, тобто кратність оновлення складських запасів 
ма теріалів і комплектувальних виробів протягом року 
(на типовому американському високотехнологічному 
підприємстві запаси оновлюються 5—20 разів на рік)

9 Показник 
технологічного
розриву

обсяг коштів, необхідних для інвестування в нові 
технології з метою досягнення такої результативності, 
яку має на сьогодні стара технологія, що підлягає за-
міні в майбутньому

наведена система критеріїв оцінювання інноваційності підприємства 
уможливить отримання достатньо суттєвої додаткової складової статис-
тичної інформації щодо стану інноваційної діяльності підприємств мало-
го бізнесу. При використанні цієї системи критеріїв доцільно здійснюва-
ти довготривалий статистичний моніторинг зазначених процесів, а в разі 
потреби поглиблювати дослідження окремих аспектів, що стосуються 
технічного й технологічного переоснащення підприємств, впровадження 
новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, фінансуван-
ня власних нДДкр. розглянуті критерії надають інформацію щодо рів-
ня інноваційної діяльності підприємства та сприяють розробленню її 
планів на найближчі роки.

У розвитку малого інноваційного підприємництва запропоновано ви-
окремити п’ять етапів, що дасть змогу оцінити якісний і кількісний пе-
рехід від малого бізнесу у формі посередництва до великого бізнесу, який 
базується на інноваційній основі (див. рисунок).

на посередницькому етапі мале підприємство чи приватний підприємець 
займається імпортуванням та реалізацією на внутрішньому ринку високо-
технологічної продукції добре відомого у світі іноземного підприємства. на 
сервісному етапі відбувається створення мережі сервісних центрів з обслуго-
вування реалізованих товарів, а також досліджуються внутрішня структу-
ра та принципи побудови й функціонування продукції. на виробничому 
 етапі здійснюють розроблення та впровадження власної наукомісткої тех-
нології. Дослідницький етап передбачає проведення власних наукових до-
сліджень та їх комерціалізацію, а також створення й розвиток власних 
науково-дослідних підрозділів, експериментального виробництва, доско-
нальне вивчення технологічних процесів та розроблення нових. 

Інноваційний етап розвитку малого інноваційного бізнесу характери-
зується наявністю достатніх обсягів ресурсного забезпечення, високок-
валіфікованих кадрів та високим науково-технологічним рівнем підпри-
ємства. на цьому етапі відбуваються синтез принципово нових рішень і 
пропонування на ринку новинок. Підприємство запатентовує вже власні 
винаходи, створює нові вузли та комплектувальні вироби, продовжує 
формувати та розвивати науково-дослідні підрозділи. новинки реалізу-
ються як на території країни виробництва, так і за її межами, можливе 
формування мереж збуту товарів за кордоном. так на інноваційній осно-
ві малий бізнес поступово перетворюється у великий міжнародний. 

Закінчення таблиці
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Рис. Етапи циклу формування інноваційної виробничої структури
 
розглянуті п’ять етапів циклу формування виробничої високо-

технологічної структури загалом відображають основні періоди станов-
лення підприємства чи галузі, від малого інноваційного бізнесу до 
транснаціональної компанії. кризові явища замикають цей циклічний 
процес. Зазвичай вони збігаються за часом із загальним економічним 
спадом, політичною нестабільністю,  світовими кризами тощо. 

Практика реалізації проектів міжнародного науково-технічного 
співробітництва засвідчує, що найвдалішою моделлю визначення мож-
ливості та доцільності співпраці у тій чи іншій інноваційній сфері між 
підприємствами різних країн чи регіонів є гравітаційна модель, яка 
базується на принципах закону всесвітнього тяжіння. Значення показ-
ника, що характеризує рівень можливої співпраці, розраховується як 
добуток значень відповідних індикаторів, поділений на квадрат відста-
ні між цими центрами (наприклад, між країнами). отже, хоча до деся-
ти провідних технологічно-інноваційних країн входять сШа, японія, 
тайвань, Швейцарія, Швеція, ізраїль, Фінляндія, німеччина, канада й 
Данія, саме відстань між цими країнами є значною перешкодою для реа-
лізації можливостей співробітництва. Проте варто зауважити, що сучас-
ні інформаційно-комунікаційні засоби певним чином нівелюють вплив 
відстані, прискорюючи обмін інформацією, трансфер технологій та 
документообіг. 

Досвід технологічно розвинених країн переконує, що важливим 
 завданням є формування та підтримка механізму сприяння малим інно-
ваційним підприємницьким структурам, здатним стимулювати прове-
дення наукових досліджень та впровадження інновацій шляхом ко мер-
ціалізації останніх. Для реалізації потенціалу малого інноваційного 
бізнесу необхідно сконцентрувати зусилля держави на розробленні дов-
гострокових прогнозів соціально-економічного й науково-технічного 
розвитку та актуалізувати поточні пріоритети інноваційного розвитку. 
орієнтиром варто обрати ті технології, де позиції України традиційно 
сильні (біо-, опто-, акустоелектроніка, комп’ютерні системи штучного й 

 
5. Інноваційний 1. Посередницький 

2. Сервісний 

3. Виробничий 

4. Дослідницький 
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автоматизованого перекладу, системне та прикладне програмування, мо-
делювання віртуальної реальності, інформаційні системи в галузі освіти, 
науки, культури, медицини, екології, управління, безпеки тощо). нау-
ково-дослідна та виробничо-комерційна діяльність підприємств малого 
інноваційного бізнесу в цих сферах сприятиме розвитку національної ін-
новаційної системи, покращенню економічного стану держави й підви-
щенню рівня добробуту на се лен ня.

Надійшла до редакції 09.09.2011

Войтко с.В., Барбаш В.А. Состояние, критерии, этапы и составляющие развития 
малого инновационного бизнеса

рассмотрен комплекс критериев и показателей, по которым определяется сте-
пень инновационности предприятия, названы и охарактеризованы основные этапы 
формирования инновационной производственной структуры. Подчеркнута необхо-
димость государственной поддержки развития инновационного сектора и приведены 
предложения по улучшению условий для осуществления инновационной и научной 
деятельности в Украине.

Ключевые слова: малый инновационный бизнес, инновации, государственная по-
ддержка инноваций, критерии инновационности предприятия, показатели инноваци-
онности, инновационная производственная структура

Vojtko S.V., Barbash V.A. Condition, criteria, stages and to-components of development 
of the small innovative business

Authors specify criteria and indicators that define the degree of business 
innovativeness. Main stages of innovative production structure formation are also named 
and characterized. Importance of state support of innovations is stated. Some measures 
are proposed to improve conditions for innovative and scientific activities in Ukraine.

Keywords: small innovative business, innovations, state support of innovations, 
criteria of business innovativeness, indicators of innovativeness, innovative production 
structure
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РОЗВИтОК мАЛОГО іННОВАційНОГО БіЗНЕсУ  
ЧЕРЕЗ мЕХАНіЗм ДЕРЖАВНО-ПРИВАтНОГО  

ПАРтНЕРстВА
автор детально аналізує правові засади механізму державно-приватного партнер-

ства в Україні. Приділено увагу питанням виконання договорів у рамках державно-
приватного партнерства та виявленню можливих ризиків у цій сфері. розглянуто 
умови й порядок надання державної допомоги для здійснення державно-приватного 
партнерства.

Ключові слова: малий інноваційний бізнес, інновації, державно-при ватне 
партнерство

Програмою економічних реформ на 2010—2014 роки “Заможне 
 су спільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” в 
 розділі “Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій” напряму 
“Дерегуляція й розвиток підприємництва” передбачено забезпечення 
ефективності та прозорості функціонування механізмів державно-
приватного партнерства (ДПП) в Україні та прийняття відповідного 
закону.

1 липня 2010 р. Верховна рада України ухвалила Закон “Про дер-
жавно-приватне партнерство”, яким визначаються правові, економічні 
та організаційні засади взаємодії державних і приватних партнерів, 
врегулювання відносин, пов’язаних з підготовкою, виконанням та при-
пиненням договорів, що укладаються в рамках ДПП, а також встанов-
лення гарантій дотримання прав та інтересів сторін.

Закон складається з шести розділів (розділ і “Загальні положення”, 
розділ іі “Форми здійснення та об’єкти державно-приватного партнер-
ства”, розділ III “Прийняття рішення про здійснення державно-
приватного партнерства”, розділ IV “Визначення приватного партнера”, 
розділ V “Державна підтримка, державні гарантії та державний конт-
роль” і розділ Vі “Прикінцеві та перехідні положення”). 
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Заступник директора департаменту інвестиційної та інноваційної діяльності Міністер-
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Відповідно до частини першої статті 1 цього закону приватними парт-
нерами можуть бути не лише юридичні особи (крім державних та кому-
нальних підприємств), а й фізичні особи — підприємці. 

Законом визначено основні ознаки ДПП, зокрема:
— забезпечення вищих техніко-економічних показників ефектив-

ності діяльності, ніж у разі здійснення такої діяльності державним 
партнером без залучення приватного;

— довготривалість відносин (від 5 до 50 років); 
— передача приватному партнеру частини ризиків у процесі здій-

снення ДПП;
— внесення приватним партнером інвестицій в об’єкти партнерства 

із джерел, не заборонених законодавством.
З метою реалізації положень Закону України “Про державно-

приватне партнерство” Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України (Мінекономрозвитку) розроблено, а кабінетом Міністрів Укра-
їни ухвалено такі постанови:

— “Про затвердження Порядку надання приватним партнером дер-
жавному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в 
рамках державно-приватного партнерства” від 9 лютого 2011 р. № 81;

— “Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов’язаних з 
державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми 
управління ними” від 16 лютого 2011 р. № 232;

— “Про затвердження Порядку надання державної підтримки здій-
сненню державно-приватного партнерства” від 17 березня 2011 р. №  79;

— “Деякі питання організації здійснення державно-приватного парт-
нерства” від 11 квітня 2011 р. № 384.

Згідно з наказом Міністерства економіки України від 31 серпня 
2010 р. № 1082 при цьому міністерстві утворена та діє міжвідомча ро-
боча група з питань розвитку державно-приватного партнерства. а відпо-
відно до Указу Президента України від 31 травня 2011 р. № 634/2011 
“Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України” Мінеконом-
розвитку визначено спеціально уповноваженим органом з питань ДПП.

Постановою кабінету Міністрів України “Деякі питання організації 
здійснення державно-приватного партнерства” затверджено Порядок 
проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснен-
ня державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, кому-
нальної власності та об’єктів, які належать автономній республіці 
крим, та Порядок проведення аналізу ефективності здійснення дер-
жавно-приватного партнерства.

Згідно з Порядком проведення конкурсу з визначення приватного 
партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єк-
тів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать авто-
номній республіці крим, організація конкурсу, його проведення та 
 ви значення переможця здійснюються: щодо об’єктів державної власнос-
ті — кабінетом Міністрів України чи уповноваженим ним органом; щодо 
об’єктів, які належать автономній республіці крим — радою міністрів 
автономної республіки крим; щодо об’єктів комунальної власності — 
місцевими радами.

рішення про проведення конкурсу приймається після проведення 
аналізу ефективності здійснення ДПП та погодження із Мінекономроз-
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витку висновку про результати проведення зазначеного аналізу. Відпо-
відний документ розміщують протягом п’яти робочих днів на власному 
веб-сайті органу управління. 

У рішенні про проведення конкурсу зазначають: найменування дер-
жавного партнера; найменування об’єкта ДПП; строк здійснення тако-
го партнерства; форму здійснення ДПП та його основні етапи; обсяг та 
форму фінансової участі державного партнера у здійсненні зазначеного 
партнерства; порядок та умови отримання приватним партнером права 
на користування земельною ділянкою; зміст істотних умов договору, в 
тому числі визначених за результатами проведення аналізу ефектив-
ності здійснення ДПП; кількість етапів проведення конкурсу; строк 
подання заявок на участь у конкурсі, який не може бути меншим, ніж 
30 календарних днів з дати публікації оголошення про проведення кон-
курсу; строк подання конкурсних пропозицій; строк розкриття конвер-
тів з конкурсними пропозиціями, який не може бути меншим, ніж 
п’ять календарних днів з дати закінчення подання конкурсних пропо-
зицій; строк проведення конкурсу, який не може бути меншим, ніж 45 
календарних днів з дати закінчення подання заявок на участь у конкур-
сі; кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу; критерії проведення 
оцінювання конкурсної пропозиції для визначення переможця конкурсу 
та зважений коефіцієнт для кожного такого критерію; адреса місця при-
йому заявок на участь у конкурсі та конкурсних про по зицій. 

орган управління за місяць до закінчення строку подання заявок на 
участь у конкурсі публікує оголошення про його проведення в газеті “Уря-
довий кур’єр” або “голос України” чи в офіційному друкованому засобі 
масової інформації відповідного органу місцевого самоврядування або ав-
тономної республіки крим, якщо державними партнерами є зазначені 
органи, а також розміщує це повідомлення на власному веб-сайті.

оголошення про проведення конкурсу має містити інформацію про: 
мету здійснення ДПП; об’єкт такого партнерства; строк його здійснен-
ня; найменування державного партнера; вид договору, що укладається; 
строк, порядок та місце подання заявки на участь у конкурсі; строк 
проведення конкурсу; спосіб отримання додаткової інформації про про-
ведення конкурсу; анотацію англійською мовою, в якій слід зазначити 
найменування об’єкта ДПП, вид договору про партнерство, що уклада-
ється, та спосіб отримання додаткової інформації про проведення кон-
курсу. 

У заявці на участь у конкурсі потрібно вказати: повне найменуван-
ня, місцезнаходження, телефон (телефакс) претендента; дату, місце та 
найменування органу реєстрації претендента; загальні відомості про 
посадових осіб претендента; дані про особу, що підписала заявку. 

До заявки додають: довідку про відсутність заборгованості перед 
бюджетом; баланс за формою № 1 за останні три звітні роки; звіт про 
фінансові результати за формою № 2 за останні три звітні роки; звіт 
про рух коштів за формою № 3 за останні три звітні роки; розшифро-
вану інформацію про дебіторську й кредиторську заборгованість із за-
значенням дати їх виникнення за останні три звітні роки; відомості та 
їх документальне підтвердження щодо відповідності претендента квалі-
фікаційним вимогам, визначеним конкурсною документацією; виписку 
або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
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осіб — підприємців, засвідчені в установленому порядку копії статуту 
або інших установчих документів, довідки органу державної податко-
вої служби за місцем реєстрації як платника податків про стан розра-
хунків з державним бюджетом та документа, що підтверджує повно-
важення особи, котра підписала заявку.

Заявку підписує претендент або уповноважена ним особа і завіряє 
печаткою (за наявності). Претендент може подати самостійно або разом 
з іншими претендентами тільки одну заявку.

конкурсна пропозиція має містити: пропозиції щодо здійснення 
ДПП за такими розділами: комерційний, інженерно-конструкторський, 
фінансовий, екологічний та соціальний; пропозиції щодо умов договору 
про партнерство; анотацію конкурсної пропозиції обсягом не більш як 
чотири аркуші.

Учасник конкурсу може подати тільки одну конкурсну пропозицію 
самостійно або разом з іншими учасниками. 

оцінювання конкурсних пропозицій проводиться за такими крите-
ріями: 

1) критерії технічного та інженерно-конструкторського характеру, 
до яких належать технічне обґрунтування конкурсної пропозиції; мож-
ливість реалізації у визначені строки внесеної конкурсної пропозиції; 
рівень кваліфікації учасника конкурсу; якість виконання робіт та на-
дання послуг (якщо під час здійснення ДПП передбачається надання по-
слуг, то оцінюються порядок надання таких послуг та можливості під-
вищення їхньої якості, включно з гарантіями безперервного їх надання); 
використання вітчизняних сировини, матеріалів, технологій, техніки 
та обладнання вітчизняного виробництва; залучення інновацій та енер-
гозберігальних технологій під час виконання договору про парт-
нерство; 

2) критерії фінансового та комерційного характеру, а саме: сума пла-
тежів, зборів, що сплачуватиметься під час виконання договору про парт-
нерство на користь приватного партнера; форми фінансової участі дер-
жавного і приватного партнерів, сума платежів, які здійснюватиме 
державний партнер на користь приватного партнера, якщо це передбачено 
умовами зазначеного договору; витрати на виконання проектно-кон-
структорських та будівельних робіт, щорічні витрати на експлуатацію 
та матеріально-технічне обслуговування; обсяг державної під трим ки, 
якщо надання такої підтримки передбачено в конкурсній пропозиції; 
надійність запропонованих механізмів фінансування виконання дого-
вору ДПП; обсяг інвестицій, у тому числі власних або залучених, які 
здійснюватиме учасник конкурсу, строк окупності та рентабельність 
об’єкта; 

3) критерії екологічного та соціального характеру: відповідність 
здійснення ДПП екологічним нормам і стандартам; екологічні наслід-
ки здійснення ДПП; залучення під час здійснення ДПП працівників — 
громадян України; рівень заробітної плати та соціального забезпечення 
найманих працівників; вплив на рівень соціально-економічного роз-
витку адміністративно-територіальної одиниці, регіону; 

4) відповідність конкурсної пропозиції вимогам, визначеним цим По-
рядком; 
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5) інші критерії залежно від об’єкта, істотних умов та виду договору 
про партнерство. 

Протокол засідання комісії щодо визначення переможця конкурсу 
оприлюднюється на веб-сайті органу управління не пізніше, ніж через 
три дні після затвердження такого протоколу.

орган управління надсилає рекомендованим листом примірник за-
твердженого протоколу: в одноденний строк — переможцю конкурсу, у 
триденний строк — Мінекономрозвитку для розміщення на його веб-
сайті, а також у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення про за-
твердження результатів конкурсу письмово повідомляє про нього учас-
никам конкурсу. 

Протягом 30 робочих днів орган управління погоджує з Мінеконом-
розвитку підготовлений за результатами проведення конкурсу проект 
договору про партнерство щодо його відповідності істотним умовам, ви-
значеним у рішенні про проведення конкурсу, та поданій переможцем 
конкурсу пропозиції. 

Після погодження такого проекту договору державний партнер 
укладає з переможцем конкурсу договір про партнерство.

Згідно з Порядком проведення аналізу ефективності здійснення 
державно-приватного партнерства цей аналіз щодо об’єктів державної 
власності проводиться центральним органом виконавчої влади, уповно-
важеним кабінетом Міністрів України; комунальної власності — ви-
конавчим органом місцевого самоврядування, уповноваженим відпо-
відною сільською, селищною, міською, районною або обласною радою; 
автономної республіки крим — органом, уповноваженим радою міні-
стрів автономної республіки крим.

Протягом 25 календарних днів після надходження пропозиції орган 
управління розглядає її, проводить відповідно до затвердженої Мінеко-
номрозвитку методики аналіз ефективності та готує висновок про ре-
зультати його проведення.

етапи аналізу ефективності: 
1) проведення детальної перевірки соціально-економічних результа-

тів, зокрема щодо поліпшення якості послуг та підвищення рівня задо-
волення попиту на товари, роботи й послуги, екологічних наслідків 
здійснення ДПП з урахуванням можливого негативного впливу на стан 
навколишнього природного середовища; 

2) порівняння основних показників реалізації ДПП та виконання 
відповідних робіт (рентабельності, чистої приведеної вартості, рівня ви-
трат, якості послуг, прибутку тощо) із залученням приватного партне-
ра та без його залучення; 

3) встановлення ризиків здійснення ДПП, проведення їх оцінюван-
ня та визначення форми управління ними (відповідно до Методики ви-
явлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх 
оцінки та визначення форми управління ними); 

4) визначення форми реалізації ДПП. 
орган управління протягом трьох робочих днів надсилає висновок 

про результати проведення аналізу ефективності здійснення ДПП, про-
позицію та документи, визначені пунктом 4 цього Порядку: Мінеконом-
розвитку — на погодження; Міністерству фінансів України — для по-
дання пропозицій стосовно можливих фінансових ризиків та до цільності 
державної підтримки, передбаченої пропозицією щодо здійс нення ДПП. 
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Міністерство фінансів протягом 15 робочих днів аналізує висновок 
про результати проведення аналізу ефективності, надсилає Мінеконом-
розвитку пропозиції щодо можливих фінансових ризиків відповідного 
ДПП та доцільності надання державної підтримки. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі протягом 25 робочих 
днів з дати надходження висновку про результати проведення аналізу 
ефективності здійснює його перевірку та погоджує зазначений висно-
вок з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів. Погоджений ви-
сновок орган управління надсилає особі, яка подала пропозицію. цей 
висновок є підставою для підготовки рішення органу управління про 
проведення конкурсу з визначення приватного партнера.

У Методиці виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним 
партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, за-
твердженій постановою кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. 
№ 232, ризики поділяються: 

1) на пов’язані зі впливом зовнішніх обставин, що не залежать від 
волі партнерів;

2) політичні;
3) пов’язані з невиконанням партнерами умов договору;
4) комерційні;
5) фінансові;
6) екологічні.
оцінювання ризиків передбачає визначення ступеня ймовірності їх 

виникнення, можливих негативних наслідків, рівня загрози виникнен-
ня ризику, що може вплинути на виконання умов договору та обсяг 
можливих збитків (низький, середній або високий рівень). 

Під час проведення оцінювання ризиків може бути застосовано такі 
методи (один або кілька): статистичний, доцільності витрат, експертно-
го оцінювання, метод аналогів.

система управління ризиками передбачає: 
1) виявлення ризиків; 
2) проведення оцінювання ризиків та ступеня ймовірності їх ви ник-

нення; 
3) встановлення характерних ознак ризиків; 
4) здійснення моніторингу ризиків (контролю за ними), проведення 

аналізу їхнього впливу на виконання умов договору, їхніх наслідків, 
ймовірності виникнення певного ризику в подальшому; 

5) вибір форми управління ризиками. 
Для зменшення ймовірності виникнення ризиків вживають таких за-

ходів: надання партнерами гарантії, поруки, іншого виду забезпечення 
виконання ними своїх зобов’язань за договором; перекладення партнером 
частини своїх ризиків на третіх осіб, які залучаються ним для виконання 
його зобов’язань за договором; надання третіми особами, які залучаються 
партнерами для виконання їхніх зобов’язань за договором, гарантій ви-
конання ними таких зобов’язань відповідно до умов договору. 

З метою запобігання виникненню ризиків можуть також здійснюва-
тися інші не заборонені законодавством заходи. 

Для ліквідації наслідків виникнення ризиків партнери можуть за-
стосовувати: надання державної підтримки; використання державним 
або приватним партнером додаткових коштів, необхідних для виконан-
ня умов договору, в обсязі, який визначається та погоджується партне-
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рами; звільнення партнера від установленої договором відповідальності 
за невиконання або неналежне виконання його умов, якщо воно зумов-
лене виникненням ризику; припинення виконання партнерами певної 
умови договору; перегляд умов договору у зв’язку з виникненням ризи-
ку, зокрема продовження строку його дії; розірвання договору одним із 
партнерів з одночасним урегулюванням питання щодо відшкодування 
пов’язаних із цим збитків; зміна передбаченої договором тарифної по-
літики щодо товарів, які виготовляються, робіт, котрі виконуються, та 
послуг, що надаються партнерами; передача окремих прав третім осо-
бам, у тому числі кредиторам, згідно з умовами договору, погодженими 
партнерами; страхування від невиконання або неналежного виконання 
відповідним партнером умов договору внаслідок виникнення ризику. 

Партнери можуть вживати також інших не заборонених законодав-
ством заходів. 

За підсумками виявлення й оцінювання ризиків та визначення фор-
ми управління ними складається звіт про можливі ризики здійснення 
ДПП, який є окремим розділом висновку про результати проведення 
аналізу ефективності здійснення ДПП. 

Звіт про можливі ризики здійснення ДПП містить такі частини: ана-
ліз можливих ризиків та ймовірності їх виникнення у разі виконання до-
говору; наслідки від настання ризиків на етапах виконання договору; 
форми управління ризиками; пропозиції щодо розподілу ризиків між 
державним і приватним партнерами під час виконання договору; пропо-
зиції щодо способу моніторингу ризиків у ході виконання договору парт-
нером, на якого покладається відповідальність за наслідки такого ризи-
ку; узагальнений висновок щодо виникнення ризиків на етапах 
виконання договору. 

Порядком надання державної підтримки здійсненню державно-при-
ватного партнерства, затвердженим постановою кабінету Міністрів Украї-
ни від 17 березня 2011 р. № 279, визначено, що державна підтримка стосов-
но об’єктів, які належать автономній республіці крим, надається згідно з 
порядком, затвердженим радою міністрів автономної республіки крим, а 
щодо об’єктів комунальної власності — згідно з порядком, затвердженим 
відповідним органом місцевого само вря ду вання.

Державна підтримка надається для здійснення заходів (програм) під 
час виконання договорів, укладених у рамках ДПП, з ураху ван ням: 

1) актуальності та соціальної спрямованості заходів (програм), що 
здійснюються під час виконання договорів ДПП; 

2) співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснення 
цих заходів (програм); 

3) результатів аналізу ефективності використання бюджетних кош тів; 
4) детальності техніко-економічних розрахунків і обґрунтування об-

сягу та форми надання державної підтримки; 
5) інноваційності заходів (програм); 
6) можливого негативного впливу на стан навколишнього природно-

го середовища внаслідок виконання договорів ДПП; 
7) наявності кадрового, матеріально-технічного та методичного за-

безпечення для виконання договорів ДПП. 
Державна підтримка може здійснюватися шляхом надання державних 

та місцевих гарантій; фінансування заходів (програм) за рахунок коштів 
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державного чи місцевих бюджетів та інших джерел згідно із загальнодер-
жавними та місцевими програмами; в іншій формі згідно із законом. 

ініціатором пропозиції щодо надання державної підтримки може 
бути державний або приватний партнер за погодженням з державним 
партнером на всіх етапах виконання договору ДПП. 

рішення про надання державної підтримки приймає кабінет Міні-
стрів України чи уповноважений ним орган виконавчої влади. надання 
державної підтримки за рішенням уряду або уповноваженого органу 
здійснюється згідно з порядком використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті за відповідною програмою. 

Для надання державної підтримки ініціатор подає на розгляд Мін-
економрозвитку такі документи: 

1) заяву за формою, визначеною цим міністерством; 
2) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; 

документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду згідно з 
єДрПоУ (для юридичних осіб), або копію паспорта та за наявності іденти-
фікаційного номера в Державному реєстрі фізичних осіб — платників 
 податків та інших обов’язкових платежів (для фізичних осіб); договору 
ДПП; висновку за результатами проведення аналізу ефективності здій-
снення ДПП; звіту про стан виконання договору ДПП за останній звітний 
період — у разі подання пропозиції щодо надання державної підтримки 
під час виконання договору ДПП; звіту про фінансові результати господар-
ської діяльності приватного партнера за минулий рік та на останню звітну 
дату поточного року відповідно до законодавства; 

3) техніко-економічний розрахунок (бізнес-план) заходів (програм); 
4) обґрунтування запропонованих обсягу та форми державної під-

тримки. 
Мінекономрозвитку за результатами розгляду у двотижневий строк 

поданих документів готує висновок про доцільність надання державної 
підтримки, її форму та обсяг або про недоцільність надання держав-
ної підтримки, про що повідомляє ініціатора у письмовій формі з відпо-
відним обґрунтуванням. 

критерії та умови надання державної підтримки, визначення її фор-
ми та обсягу затверджує Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
за погодженням з Міністерством фінансів. 

У разі надання державної підтримки за рішенням кабінету Міні-
стрів України Мінекономрозвитку на підставі висновку про доцільність 
надання державної підтримки, її форму та обсяг готує і протягом 30 
календарних днів з дня затвердження такого висновку подає кабінету 
Міністрів України в установленому порядку разом з відповідним об-
ґрунтуванням проект акта про надання державної підтримки. 

рішення уповноваженого органу про надання державної підтримки 
приймається на підставі висновку про доцільність надання державної 
підтримки, її форму та обсяг. 

Відповідно до Порядку надання приватним партнером державному 
партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках 
державно-приватного партнерства, затвердженого постановою кабінету 
Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 81, приватний партнер що-
кварталу до 15 числа другого місяця, що настає за останнім днем звітного 
періоду, та щороку до 10 березня року, який настає за звітним, подає дер-
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жавному партнеру: копії податкових декларацій за відповідний період 
щодо договору з довідкою (відміткою (штампом), квитанцією чи пошто-
вим повідомленням) органу державної податкової служби про їх отриман-
ня; звіт про виконання договору за спеціальною формою (надається у трьох 
підписаних приватним партнером та скріплених його печаткою примірни-
ках, один з яких після їх підписання державним партнером та скріплення 
його печаткою передається приватному партнеру). 

Державний партнер надає уповноваженому органу виконавчої влади 
з питань ДПП (Мінекономрозвитку) в електронній та письмовій формі 
інформацію про виконання договору щокварталу до 30 числа другого 
місяця, що настає за останнім днем звітного періоду, та щороку до 20 бе-
резня року, що настає за звітним. Мінекономрозвитку проводить моніто-
ринг, узагальнює та оприлюднює результати здійснення ДПП.

на виконання пункту 4 Порядку проведення аналізу ефективності 
здійснення державно-приватного партнерства Мінекономрозвитку роз-
роблено наказ від 16 серпня 2011 р. № 40 “Про затвердження форми 
подання пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнер-
ства”, а на виконання пункту 7 цього Порядку — проект наказу “Про 
затвердження методики проведення аналізу ефективності здійснення 
державно-приватного партнерства”.

слід зазначити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
постійно працює над удосконаленням законодавства, яке регулює пи-
тання ДПП. Зокрема, розроблено та направлено на розгляд кабінету 
Міністрів України проект Закону України “Про внесення зміни до стат-
ті 4 Закону України “Про державно-приватне партнерство”, яким пе-
редбачено поширення сфери застосування цього закону на такі галузі 
економічної діяльності, як освіта й наука, телебачення і радіомовлення 
та інформаційні технології (лист Мінекономрозвитку від 29 серпня 
2011 р. № 3903-21/11131-04).
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Лисица т.Н. Развитие малого инновационного бизнеса через механизм госу дар-
ственно-частного партнерства

автор подробно анализирует правовые основы механизма государственно-част-
ного партнерства в Украине. Уделено внимание вопросам выполнения договоров в 
рамках государственно-частного партнерства и выявлению возможных рисков в этой 
сфере. рассматриваются условия и порядок предоставления государственной помощи 
для осуществления государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: малый инновационный бизнес, инновации, государственно-част-
ное партнерство

Lisitsa T.M. Development of small innovative business through the mechanism of 
state-private partnership

Author analyses in detail legal conditions for state-private partnership mechanism 
in Ukraine. Such aspects as state-private partnership agreements performance and risk 
assessment are discussed. Author describes conditions and procedure of state support 
provision to state-private partnerships.

Keywords: small innovative business, innovations, stat- private partnership
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РОЛь мАЛОГО И сРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИмАтЕЛьстВА 
ВО ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛьтАтОВ ИННОВАцИй

автор рассматривает предпосылки и возможности участия малого и среднего биз-
неса в инновационной деятельности. Подчеркивается важная роль малого и среднего 
бизнеса в процессе внедрения результатов инноваций. на примере сШа проанализи-
рован опыт предоставления государственной поддержки предприятиям, работающим 
в инновационной сфере и занимающимся научными исследованиями.

Ключевые слова: малый инновационный бизнес, инновации, финансирова-
ние инновационной деятельности, государственная поддержка инноваций, вне-
дрение результатов инноваций 

общая численность персонала малых и средних предприятий 
(МсП) существенно превышает количество занятых в крупных компа-
ниях и фирмах и в большинстве стран составляет от двух третей до 
90 % работоспособного населения и даже более. В связи с этим важно 
оценить, насколько столь большая армия работников МсП поддержи-
вает идеи инновационного развития и насколько данные предприятия 
способны повлиять на появление результатов инноваций на рынках 
товаров и услуг. 

ни у кого не вызывает сомнения, что энергия и изобретательность 
предприимчивых людей активно способствуют прогрессу во всех облас-
тях человеческой жизнедеятельности. Поэтому абсолютное большин-
ство развитых государств всемерно поощряют таких лиц, стимулируя 
создание ими разнообразных по специализации и направлениям малых 
предприятий, которые, несомненно, влияют на насыщение рынка това-
рами необходимого качества и создание новых дополнительных рабо-
чих мест, то есть решают многие актуальные экономические, социальные 
и другие проблемы.

В то же время стремление к новому и без стимулирования извне изна-
чально присуще каждому человеку. “Все люди от природы стремятся к 
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знанию”, — такой фразой аристотель начинает “Метафизику”[1] и там 
же, в первом абзаце, отмечает, что при этом человек ценит знания ради 
них самих, независимо от того, есть от них польза или нет. следователь-
но, по мнению аристотеля, человек не стремится материализовать зна-
ния. но, в то же время, мы убеждаемся на практике, что именно знания 
являются главным источником материального богатства человечества. 
Возникает вопрос: каким же образом естественное стремление к знанию 
дополняется желанием извлечь из этого знания прибыль?

Этому, вероятно, способствует совместная деятельность, поскольку 
обмен индивидуальными знаниями неизбежно приводит к противоречи-
ям и к желанию доказать свою правоту наглядно, на практике. главным 
критерием оценки практики является ее польза. В экономике первый 
этап объединения индивидуальных усилий — это малое предпринима-
тельство, а если в основе данных усилий лежат знания, то это уже инно-
вационное предпринимательство. Попробуем разобраться, насколько 
эффективно первичное объединение усилий, основанных на знаниях, в 
контексте инновационного развития экономики. 

Во всех развитых странах государство оказывает значительную под-
держку малому предпринимательству, поскольку деятельность малых 
компаний оказывается важным фактором повышения гибкости 
экономики в целом. По уровню развития малого бизнеса специалисты су-
дят о способности страны приспосабливаться к меняющейся эко но-
мической обстановке. однако, если оценивать непосредственное влияние 
малых и средних предприятий на экономику, необходимо учитывать спе-
цифику малых форм предпринимательства в различных отраслях.

В последние двадцать лет доля занятых в традиционных отраслях 
промышленности развитых стран, особенно на крупных предприятиях, 
неуклонно снижается. При этом, например, в сШа производительность 
труда в промышленности примерно на 75 % выше, чем в остальной 
экономике [2]. и наиболее интенсивное увеличение производительности 
труда в результате инновационной деятельности наблюдается именно в 
промышленности. В то же время основная масса новых рабочих мест при-
ходится на социальные и персональные услуги — самую малопроизводи-
тельную сферу. отсюда и рост социального неравенства.

считается, что именно инновационная деятельность позитивно влия-
ет на результаты промышленного производства, но при этом, как прави-
ло, принимают во внимание только показатели выхода продукции или 
производительности. однако инновации одновременно усугубляют про-
блему создания рабочих мест. Показательным примером является ла-
тинская америка, где после либерализации и открытия рынков для меж-
дународной торговли производительность труда стремительно растет, но 
ценой сокращения занятости. Уволенные работники в конце концов 
оказываются в менее производительных секторах, в том числе и в неле-
гальной экономике, что снижает производительность труда в целом по 
стране, несмотря на высокие показатели в промышленности. 

Украинское законодательство напрямую связывает понятие иннова-
ционного предприятия с понятием инновационной продукции. а выпус-
каемую продукцию предприятие реализует на отраслевом рынке. но 
если, исходя из определения инновации, считать инновационную про-
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дукцию результатом инновации как процесса, то, по сути, этот результат 
сразу после появления на рынке начинает устаревать, как и любая дру-
гая продукция. Прибыль от реализации инновационной продукции на 
рынке может некоторое время возрастать, что, впрочем, не является 
обязательным признаком ее большей инновационности по сравнению с 
любой другой, аналогичной по функциональным и потребительским 
качествам, продукцией. В обиходе же считается, что если продукции 
присвоен ярлык инновационной, а прибыль от ее реализации увеличи-
вается или хотя бы остается на неизменном уровне, то мы продолжаем 
иметь дело с инновационной продукцией. При этом настоящие при-
чины стабильной успешности игроков рынка никого особенно не инте-
ресуют. 

однако в тех странах, где практически полностью исчерпаны возмож-
ности использования в процессе экономической деятельности основных 
факторов производства — земли, труда и капитала, осознали, что для 
выживания необходимо активно использовать четвертый фактор — пред-
принимательство, которое в цивилизованных странах понимается как 
действия, направленные на оптимизацию совместного использования 
первых трех факторов. а для такой оптимизации нужно проводить 
научные исследования, чтобы постепенно обновлять производимую про-
дукцию с целью удержаться на рынке товаров и услуг. 

Затраты на поддерживающие инновации на самом деле оказываются 
довольно значительными: у крупных компаний, по некоторым оценкам, 
они составляют от 3 до 16 % прибыли. Для тысячи крупнейших компа-
ний эти расходы в прошедшем десятилетии достигали в сумме почти 400 
млрд долл. сШа в год [3]. Принимая во внимание высокий уровень за-
трат на исследования, крупные технологические компании считаются 
инновационными по определению. 

но при этом, казалось бы, нивелируется роль в инновационном разви-
тии малых и средних предприятий. чтобы разобраться в данной ситуа-
ции, можно вспомнить одну из классификаций компаний по принципам 
стратегии их деятельности: одни компании “играют, чтобы не прои-
грать”, а другие — “чтобы выиграть”. большинство крупных компаний 
относятся к первому типу, а вот среди малых и средних предприятий до-
статочно много принадлежит ко второму. В целом для МсП характерна 
гораздо более низкая производительность труда, и поэтому они не особо 
претендуют на статус инновационных, но зато выполняют роль социаль-
ного демпфера — не в последнюю очередь потому, что с одинаковой лег-
костью как возникают, так и распадаются. однако про ду цируемые в сис-
теме МсП в целом новшества чрезвычайно раз нообразны, поэтому высока 
вероятность того, что какая-то из большого числа компаний сумеет по-
пасть в самое “яблочко” потребительских интересов, не производя слиш-
ком значительных затрат и используя не совсем новые результаты 
научных исследований. 

Получается, что, по определению, инновационными являются круп-
ные высокотехнологичные предприятия. но эта инновационность, стоя-
щая им больших денег, всего лишь поддерживает существующий рынок. 
Малые и средние предприятия являются инновационными только как 
система, поскольку именно в их среде возникают прорывные (и они же 
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“подрывные”) инновации, изменяющие облик потребительского рынка. 
При этом для удачливых МсП такие инновации не требуют каких-то 
особых затрат.

Малые и средние предприятия должны сосредоточиться на исполь-
зовании тех технологий, которые позволяют изготавливать продукцию 
с коротким сроком окупаемости. Поэтому, например, до настоящего 
времени производство солнечных батарей несмотря на перспективность 
гелиоэнергетики было малопривлекательной сферой для МсП, посколь-
ку их окупаемость составляла 10—15 лет. однако теперь проблема дли-
тельной окупаемости солнечных батарей постепенно решается. специа-
листы утверждают, что, к примеру, в климатических условиях германии 
батареи из поликристаллов кремния окупаются за четыре с половиной 
года, батареи, сделанные по технологии CIGS (селениты меди, индия и 
галлия), — за два года, а по технологии CdTe (теллурит кадмия) — за год. 
Это делает фотовольтаику чрезвычайно перспективным направлением 
для повышения занятости населения, и именно в сфере малого и среднего 
предпринимательства. В той же германии в данной сфере уже созда-
но больше рабочих мест, чем во всей немецкой химической промыш-
ленности.

следует подчеркнуть, что МсП имеют шанс стать инновационными 
только тогда, когда работают с крупными технологическими компания-
ми либо являются проводниками результатов научно-исследователь-
ских работ на рынок. В последнее время в Украине и россии повысился 
интерес именно ко второй функции МсП. В нашей стране этот вид дея-
тельности актуализируется через Закон Украины “о научных парках” 
(№ 1563-IV от 25 июля 2009 г.). В россии поступили более кардиналь-
но, приняв федеральный закон “о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйствен-
ных обществ в целях практического применения (внедрения) результа-
тов интеллектуальной деятельности” (№ 217-ФЗ от 2 августа 2009 г.). 
однако ощутимых успехов в плане активизации деятельности МсП в 
инновационной сфере не наблюдается.

разумеется, от изменения законодательства нельзя ожидать немед-
ленной отдачи. например, в сШа еще в конце 1970-х годов государ-
ство ежегодно вкладывало по 8 млрд долл. в научные исследования и 
почти не получало отдачи. В 1980 г. американское правительство фи-
нансировало 60 % академических исследований и владело к тому вре-
мени 28 тыс. патентов, из которых только 4 % были востребованы 
бизнесом. ситуация кардинально изменилась после принятия в 1980 г. 
закона бэя — Доула, обязывавшего бесплатно передавать принадлежа-
щие государству патенты организациям, готовым вовлечь их в коммер-
ческий оборот. сейчас благодаря коммерческому использованию интел-
лектуальной государственной собственности в бюджет сШа ежегодно 
поступает 40—50 млрд долл. [4]. При этом крупные американские 
университеты для коммерциализации разработок ежегодно создают 
тысячи малых предприятий, что во многом способствовало переходу 
самых успешных университетов сШа на почти полное самообеспече-
ние (их государственное финансирование составляет всего 15—20 %). 
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наиболее яркий пример — Массачусетский технологический универси-
тет (MIT). 

В то же время пассивное ожидание нового качества инновационной 
деятельности как следствия принятых законодательных актов вряд ли 
эффективно. необходимы энергичные действия правительства по за-
креплению полученных успехов и продвижению к новым целям. Здесь 
также можно привести в пример сШа, где принятый в 2007 г. закон с 
символическим названием “создание возможностей для целена-
правленного развития технологий, образования и науки” (Ame-
rica COM PETES Act), фактически определяющий финансирование инно-
вационной сферы, обновляется почти ежегодно. Последнее обновление 
этого закона, согласно которому на развитие, в основном, естественных и 
технических наук, а также на соответствующие образовательные про-
граммы было выделено 45,6 млрд долл., барак обама подписал 4 янва-
ря 2011 г. следовательно, несмотря на безусловные успехи, америка 
хочет достичь еще большего. и малые предприятия в этой стране чув-
ствуют себя важными и необходимыми.
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соловйов В.П. Роль малого й середнього підприємництва у впровадженні резуль-
татів інновацій

автор розглядає передумови та можливості участі малого й середнього бізнесу 
в інноваційній діяльності. Підкреслено важливу роль малого й середнього бізнесу 
в процесі впровадження результатів інновацій. на прикладі сШа проаналізовано 
досвід надання державної підтримки підприємствам, що працюють в інноваційній 
сфері та здійснюють наукові дослідження.

Ключові слова: малий інноваційний бізнес, інновації, фінансування інноваційної 
діяльності, державна підтримка інновацій, впровадження результатів інновацій

Solovyov V.P. Role of small and medium business in implement of innovations
Possibilities of small and medium business’ participation in innovative activities are 

discussed. Author emphasizes important role and opportunities that small and medium 
business can have in implementation of innovations. Experience of USA state support 
provision to innovative and scientific companies is analyzed.

Keywords: small innovative business, innovations, innovations financing, state sup-
port of innovations, implementation of innovations 
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іННОВАційНИй імПЕРАтИВ  
У ПЕРсПЕКтИВі РОЗВИтКУ ЕКОНОміКИ УКРАїНИ
автор аналізує сучасний розвиток інноваційних процесів в Україні. на осно-

ві наведених даних зроблено висновки про незадовільність розвитку та державної 
підтримки інновацій у нашій державі. Визначено питання, що мають постійно пе-
ребувати в полі зору держави з метою створення сприятливих умов для розвитку 
інновацій. надано рекомендації щодо поліпшення умов для інноваційної й наукової 
діяльності в Україні.

Ключові слова: інноваційний малий бізнес, інновації, фінансування іннова-
ційної діяльності, державна підтримка інновацій, державне регулювання ін но-
вацій

оскільки об’єктом обговорення під час круглого столу визначено 
тріаду проблем українського інноваційного малого бізнесу, спершу роз-
глянемо його стан. Відповідні показники, наведені у статистичному 
збірнику “наукова та інноваційна діяльність в Україні” за 2009 рік, 
демонструють стрімкий розвиток вітчизняного інноваційного малого 
бізнесу. За період з 2005 по 2009 р. кількість промислових малих під-
приємств (МП) зросла на 54 % [1, с. 234—235], обсяги реалізованої 
ними інноваційної продукції підвищилися у 6,2 разу [1, с. 234—235], 
а кількість МП, що реалізували інноваційну продукцію за межі України, 
збільшилася майже у 2,4 разу [1, с. 236]. 

За таких темпів зростання інноваційного малого бізнесу (що знач -
ною мірою є віддзеркаленням стану великого і середнього бізнесу, при-
наймні у передових за інноваційним розвитком країнах) у нас з’являється 
надія наздогнати в цьому світових лідерів. Заклик “перегнати” країни 
інноваційної прем’єр-ліги, хоч і знятий з порядку денного ще в останні 
десятиліття існування срср, залишає для економік, які зазнають ринко-
вої трансформації (Україна в цьому процесі не є винятком), завдання  
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(а краще — вивірену політику) наздогнати команду країн-лідерів. Зрозу-
міло, що під тиском глобальної конкуренції та всесвітнього закону роз-
поділу праці Україна має визначити пріоритетні напрями розвитку 
науково-технічних досліджень, в яких вона вже має і може найближчим 
часом отримати переваги, з обов’язковою їх орієнтацією на подальшу ви-
робничу комерціалізацію.

Проте можливості нашої держави наздогнати інноваційних лідерів, 
у тому числі й у питаннях розвитку інноваційного малого бізнесу, незва-
жаючи на згадану вище стрімку динаміку зростання показників, майже 
дорівнюють нулю, що доводять деякі прості порівняння стану інновацій-
ного малого бізнесу у провідних країнах світу та в Україні.

Візьмемо лише один показник кількості МП, що реалізували інно-
ваційну продукцію за межі країни, у якому інтегровано три пріоритети 
економічної політики держав (принаймні, G20): щодо розвитку малого 
бізнесу, інноваційного та експортного розвитку. За даними агентства 
малого бізнесу сШа (SBA US), котре також використовує зазначений 
показник, частка МП, які експортують інноваційну продукцію, у цій 
країні становить приблизно 1 % від загальної кількості всіх суб’єктів 
бізнесу (сб), або приблизно 230 тис. МП (всього у сШа 23 млн сб). В 
Україні у 2009 р. зафіксовано 33 таких підприємства, або 0,01 % від 
загальної кількості суб’єктів підприємницької діяльності (їх приблизно 
350 тис.), тобто потенціал вітчизняних МП у цій сфері діяльності у 100 
разів менший від американських.

Ще гірше виглядають наші можливості наздогнати країни з іннова-
ційними економіками, якщо розрахувати показник “навантаження” 
людського капіталу щодо створення одного підприємства інноваційного 
Мб. У сШа, населення яких становить 330 млн осіб, таких підпри-
ємств 230 тис., а в Україні за чисельності населення 46 млн — лише 33 
(2009 р.). отже, у сШа для створення одного інноваційного малого під-
приємства необхідне “навантаження” 1435 осіб людського капіталу, а в 
Україні — 1518 тис. осіб, тобто у 1058 разів більше.

але тут “більше” — не тільки “гірше”. якщо умовно взяти показ-
ник сШа за еталон, це означатиме, що в українських реаліях його 
здатне відтворити лише 0,001 підприємства. такий шлях розвитку 
пов’язаний зі зниженням загальної стійкості системи (через одночасне 
зменшення маси і продуктивності) й у термодинамічному аспекті від-
повідає ентропійному розвитку, який посилює процеси незворотного 
 розсіювання енергії, або, простіше, веде до дегрaдaці.

Перейдемо до другого питання — проблем розвитку інноваційного 
малого бізнесу в Україні. на наше переконання, серед багатьох питань 
слід виокремити найголовніші й спробувати дати на них відповіді. 

Теза перша: чи є інновації сучасною парадигмою економічного роз-
витку в Україні? найпростішим доказом того, що “мантра” інновацій 
підкорила абсолютно всіх і всі вважають інноваційну ренту головною 
складовою сучасної економіки, глобальної та конкурентної за визна-
ченням, є приклад з інтернету. якщо пошукати в “Google” або “ян-
декс” терміни “національна інноваційна система” і “науково-технічний 
прогрес” англійською, російською та українською мовами, то за мить 
дістанемо такі результати:
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Пошукова позиція
кількість відповідей

 “Google”  “Яндекс”

“National innovation system” 28,6 млн 33,0 млн

“национальная инновационная система” 1,02 млн 26,0 млн

“національна інноваційна система” 309 тис. 854 тис.

“Scientific and technical progress” 6,34 млн 13,0 млн

“научно-технический прогресс” 1,04 млн 6,0 млн

“науково-технічний прогрес” 44,3 тис. 1,0 млн

ці дані є ілюстрацією того, як на наших очах одночасно змінюють-
ся ментальність наукового співтовариства і наукова парадигма. Проте 
наведений приклад свідчить, що висвітлення проблем саме державною 
мовою в Україні суттєво обмежене порівняно з англомовними країнами 
і росією. тобто підстав стверджувати про наявність парадигми іннова-
цій у стратегії економічного розвитку України дуже мало.

Теза друга: чи можуть усі країни бути інноваційно конкурентоспро-
можними? ні, не можуть: це випливає з логіки та змісту механізму 
конкуренції, який у рамках загального розподілу праці визначає місце 
одних країн як лідерів, інших — як “середнячків”, а третіх — як аут-
сайдерів глобальної економічної системи. так було й буде завжди. При 
цьому надзвичайно важливо, що лідери спираються на власну матері-
альну історію інноваційного розвитку (науково-виробничо-комерційну), 
безперервного в часі.

Теза третя: чи можлива ротація в складі лідерів економіко-тех-
нологічного розвитку? однозначно відповісти не можна. більшість країн 
сучасного світу — аутсайдери в питаннях інноваційної моделі розвитку 
національних економічних систем. і можна стверджувати, що пере-
важна їх більшість і в майбутньому не зможуть порушити статус-кво 
сучасного сформованого порядку. Проте нинішні досягнення китаю, 
котрий після 200-річного занепаду економіки стрімко входить у коло 
світових лідерів, досвід японії, республіки кореї, Фінляндії, норве-
гії, бразилії, росії, індії доводять, що за певного поєднання умов сві-
товий економічний порядок, який склався в інноваційній сфері, мож-
на не тільки порушити, а й радикально змінити, причому на свою 
користь.

Теза четверта: які умови необхідні для формування національної ін-
новаційної сфери в економіці? головна з них, що інноваційна сфера не 
може виникнути, існувати та розвиватися без держави, яка створює від-
повідні інститути: закони, норми, правила — і в цьому сенсі забезпечує 
підтримку. а оскільки наука й інноваційний процес — зона великого ри-
зику, участь держави в регулюванні найважливіших елементів націо-
нальної інноваційної системи більша, ніж в інших економічних підсис-
темах, і за кількістю регулюючих відомств та законів, і, головне, за 
обсягами коштів. Проте цим роль держави не обмежується: вона бере без-
посередню участь у заповненні того, що називають “провалами ринку”. 
такі “провали” особливо очевидні щодо інновацій. Підкреслимо той 
факт, що ринок “мовчить”, не реагує на інновацію до моменту її можли-
вої комерціалізації. але ж етапи інноваційного циклу, що  передують 
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точці комерціалізації, як правило, тривають досить довго. При цьому ри-
нок не може заздалегідь визначити, що, коли і як буде винайдено нау-
кою, а підприємець не може чекати. ось чому наука — це сфера тради-
ційно великої бюджетної уваги держави.

Теза п’ята: які аспекти мають постійно перебувати в полі зору дер-
жави для створення, підтримки і, головне, розвитку масштабної за охоп-
ленням інноваційної сфери в національній економіці? По-перше, це 
 підтримка та сприяння розвитку наукових шкіл, насамперед фунда-
ментальної науки; по-друге, забезпечення за рахунок бюджетних коштів 
їхніх потреб у сучасному обладнанні на рівні дослідних центрів і лабо-
раторій, що часто працюють як малі підприємства; по-третє, забезпечен-
ня їх потужностями експериментального (дослідно-конструк тор ського) 
виробництва; по-четверте, надання регуляторних преференцій щодо ор-
ганізації діяльності науково-дослідних малих підприємств; по-п’яте, 
підтримка базових галузей народного господарства, вели кого підприєм-
ництва (інноваційних за змістом — хоча це тавтологія).

а тепер щоб з’ясувати, чи має Україна реальні можливості перейти 
на інноваційну модель розвитку економіки, проаналізуємо зазначені 
вище питання-тези у зворотному порядку.

на жаль, в економічній науці ще немає однозначного розуміння 
терміна “базова галузь народного господарства”, і це спричиняє подвій-
не тлумачення стратегічного пріоритету розвитку. якщо під цим термі-
ном розуміти галузь, котра здійснює найбільший внесок у виробництво 
ВВП, то в українській економіці базовою є металургія. В такому разі 
стратегічним пріоритетом стає розвиток галузі, яка була ядром третьо-
го технологічного укладу, а це не відповідає сучасним реаліям. У до-
слідженні інституту економіки та прогнозування нан України було 
зазначено, що 46 % вітчизняної економіки перебуває в третьому техно-
логічному укладі (1880—1930 рр. за загальносвітовою хронологією), 
50 % — у четвертому (1930—1980), а в нинішньому п’ятому — тільки 
3 %. якщо вважати металургію базовою галуззю, то ми спрямовуємо 
розвиток нашої країни у минуле. тому формальне розуміння поняття 
базової галузі як пріоритетної в інноваційному розвитку України не 
має переконливих пояснень, залишається черговим маніфестом і зни-
жує шанси на появу серйозної програмно-цільової стратегії розвитку 
країни у форматі інноваційної домінанти, а отже, і на державну під-
тримку науки.

найкращою оцінкою проблем, наявних у сучасній вітчизняній на уці, 
є висновки провідних українських вчених, які працюють в інноваційно-
му напрямі: “ми значно відстали за останні 20 років, у країні немає не те 
що технологічної лінійки, але навіть хоча б одного сучасного інструмен-
тального приладу, який дає змогу хоча б на лабораторному рівні у повно-
му обсязі маніпулювати в сфері нанометра, і головне — занепали галузеві 
науково-промислові центри, які могли б використати результати акаде-
мічної, вузівської та прикладної науки з виробничою метою” [2]. таким 
чином, тезу про участь сучасної української держави у створенні інфра-
структури інноваційного розвитку та державну підтримку і стимулюван-
ня інноваційного спрямування національної економіки доводитися зня-
ти, бо вона не відповідає дійсності.
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Держава фактично не керує інноваційними процесами — це яскравий 
показник того, що нинішня система державного управління країною не 
тільки не здатна ліквідувати “провали ринку”, а й навпаки, активно їх 
поглиблює. інакше як зрозуміти появу в переліку найбагатших людей 
планети такої кількості українських мільярдерів. і це в період, коли су-
часний економічний цикл поки що перебуває на стадії дуже неперекон-
ливого пожвавлення, а сигналів наближення буму немає зовсім. 

отже, відповідь на питання про можливе ротаційне збурення світової 
інноваційної системи Україною є негативною, що свідчить про рух краї-
ни на периферію глобальної світової системи, в “клуб” країн-аут-
сайдерів.

таким чином, і перша теза про пріоритет інноваційної моделі роз-
витку як парадигми сучасної еволюції цивілізації не має сенсу в сучас-
них українських реаліях. коло замкнулося.

однак проблема полягає не тільки в економіці, технологіях і політи-
ці. справа в тому, що в усіх передових країнах передумовами інновацій-
ного ривку були сплески творчої енергії, надій і піднесення духу. си-
туація в Україні вкрай негативна: верхи розбещені й егоїстичні, низи 
депресивні. Причин цього багато, але квінтесенція соціальної й менталь-
ної катастрофи в країні — надзвичайно великий розрив між багатством і 
бідністю. якщо порівняти децильні коефіцієнти (співвідношення між се-
редніми доходами 10 % найбідніших і 10 % найбагатших громадян) в різ-
них країнах, то виявиться, що в країнах єс цей показник варіює в межах 
1:5—1:7, в японії становить 1:4,5, а в Україні — 1:30 в 2005 р. і 1:40 у 2008 
р. схоже, після 2008 р. такі розрахунки взагалі перестали здійснювати че-
рез їх наближення до точки кипіння [3].

на думку академіка ю.М. Пахомова, “такий немислимий розрив 
означає не просто бідність; він спотворює психіку, породжує у “верхах” 
свавілля й беззаконня, а у “низах” — такі патології, як безнадія, втрата 
сенсу життя, заздрість, взаємна недовіра, стабільна депресія. яке вже 
тут піднесення духу, яка енергетика... <…> У китаї, коли там децильні 
показники досягли “стелі” 1:10, з метою запобігання занепаду настроїв у 
суспільстві було терміново вжито заходів, і співвідношення “впало”. В 
Україні ж неблагополуччя випирає на кожному кроці. За підсумками не-
щодавно проведеного загальноєвропейського опитування, що охопило 24 
країни, країна посідає останнє місце за багатьма важливими для соціаль-
ного здоров’я нації показниками. так, серед 24 країн Україна виявилася 
найнещаснішою, і це при тому, що ще недавно український народ вва-
жався одним з найбільш життєрадісних у європі” [3].

Звісно, для відродження Україні потрібна програма національного 
масштабу, яка б розвинула ті напрями нанотехнологій, які сьогодні є 
конкурентоспроможними на світових ринках. Дуже важливо не втрати-
ти наукових досягнень, продукованих нашими вченими. але якщо Укра-
їна втратить свій потенціал у галузі сучасних технологій (і зокрема на-
нотехнологій), то буде приречена на роль постачальника продукції 
технологій низького переділу, дешевої й некваліфікованої робочої сили 
для світової економіки. і це не награна драматична перспектива, а аксіо-
ма глобальної інноваційної конкуренції.
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Дрига с.Г. Инновационный императив в перспективе развития экономики 
Украины

автор анализирует современное развитие инновационных процессов в Украине. 
на основании приведенных данных сделаны выводы о неудовлетворительности раз-
вития и государственной поддержки инноваций в нашем государстве. определены 
вопросы, которые должны постоянно находиться в поле зрения государства с целью 
создания благоприятных условий для развития инноваций. Даны рекомендации, ка-
сающиеся улучшения условий для осуществления инновационной и научной дея-
тельности в Украине.

Ключевые слова: малый инновационный бизнес, инновации, финансирование ин-
новационной деятельности, государственная поддержка инноваций, государственное 
регулирование инноваций

Dryga S.G. Innovative imperative in the long term development of Ukrainian 
economy

Author analyses current situation in innovations development in Ukraine. Some 
data are presented and conclusions are made about insufficient level of innovations 
development in Ukraine and insufficiency of state support in this sector. Author defines 
some aspects to which government should pay attention in order to create favorable 
conditions for innovations development. Some recommendations are given to improve 
climate for scientific activities and innovations in Ukraine.

Keywords: small innovative business, innovations, innovations financing, state 
support of innovations, state regulation of innovations
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ПРОБЛЕмы ИННОВАцИОННОГО БИЗНЕсА  
В АКАДЕмИЧЕсКОй НАУКЕ

Подробно проанализирована деятельность государства, направленная на разви-
тие инноваций и академической науки в Украине и сделан вывод, что финансовая, 
законодательная и административная поддержка науки и инноваций со стороны го-
сударства является неудовлетворительной. Предложен перечень мероприятий, спо  - 
собствующих улучшению условий инновационной деятельности и активизации при-
кладных научных исследований. 

Ключевые слова: малый инновационный бизнес, инновации, финансирова-
ние инновационной деятельности, государственная поддержка инноваций, фи-
нансирование научных исследований 

В эпоху перехода от постиндустриальной экономики к экономике 
знаний, в наибольшей степени способствующей реализации новейших 
достижений науки и высоких технологий, инновационный путь явля-
ется единственно возможным вариантом, обеспечивающим дальнейшее 
развитие экономики и страны в целом.

развитие инновационной деятельности во многом зависит от трех 
факторов: состояния нормативно-законодательной базы, наличия инно-
вационной инфраструктуры и стимулирующего влияния государства.

В Украине поддержка науки и внедрение инноваций неоднократно 
провозглашались важнейшей стратегической составляющей государ-
ственной идеологии социально-экономического развития страны. одна-
ко государственная политика, т.е. реальные действия властей, зачас-
тую кардинально противоречили провозглашенной ими же идеологии.
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нормативно-законодательная база, регламентирующая инновацион-
ную деятельность в нашей стране, состоит из 80 законов, более 600 
подзаконных актов кабинета Министров Украины, 1000 нормативных 
актов министерств и ведомств. но законодательное регулирование про-
тиворечиво и нестабильно, а власти далеко не всегда соблюдают при-
нятые ими нормативно-законодательные акты. разговоры о необходи-
мости создания инновационного кодекса ведутся многие годы, но так и 
остаются разговорами.

инновационная инфраструктура в Украине не развита, а многие ее 
ранее созданные элементы разрушены непродуманными действиями в 
последующие годы. национальная инновационная сеть также является 
предметом многолетних бесплодных дискуссий. 

государство вместо выполнения стимулирующей роли, как это 
принято в мировой практике, пошло на поводу у некоторых полити-
ков, убеждавших и самих себя, и всю страну в нецелесообразности 
государственной поддержки инноваций. В результате практически 
прекратили работу многие субъекты инновационной деятельности, в 
том числе технопарки — реальные инновационные структуры, про-
изводившие инновационную продукцию и действительно наполняв-
шие государственный бюджет, не используя при этом средств из его 
расходной части. недавно принятый налоговый кодекс не предусма-
тривает никаких мер по стимулированию инноваций, и даже понятие 
“инновации” в нем отсут ствует. 

начиная с 1991 г. в Украине ни разу не выполнялась норма бю-
джетного финансирования научной и научно-технической деятельнос-
ти, установленная ст. 34 Закона Украины “о научной и научно-тех-
нической деятельности” в объеме не менее 1,7 % валового внутреннего 
продукта. типичный и постоянно уменьшающийся показатель финан-
сирования науки составлял 0,3—0,5 % ВВП (в передовых странах — 
3 % и более), а поскольку экономическую функцию наука начинает 
выполнять, когда ее финансирование превышает 0,9 % ВВП, то в на-
шем обществе функция науки оставалась в основном социокуль-
турной. 

основной упор в отечественной экономической политике послед-
них 20 лет делался не на научно-техническое и инновационное разви-
тие страны, а на природные ресурсы (уголь, черные металлы), на 
устаревшие технологии іі—ііі уровней. В результате за этот период в 
Украине:

— ВВП в 2010 г. составил 63 % ВВП 1990 г.;
— численность работающих в научно-технической и инновацион-

ной сфере снизилась в 3,3 раза (в сШа и Западной европе она выросла 
в два раза, в юго-Восточной азии — в четыре);

— в 3,5 раза уменьшилось количество специалистов в области тех-
нических наук, в то же время юристов стало больше в 3,5 раза, а по-
литологов — в 5,5 раза;

— численность изобретателей и рационализаторов сократилась бо-
лее чем в 20 раз;

— в 14,3 раза уменьшились масштабы освоения новых видов тех-
ники;
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— в пять раз (с 60 до 12 %) сократилась доля инновационно ак тивных 
промышленных предприятий;

— прирост ВВП за счет внедрения новых технологий в Украине со-
ставляет менее 1 %, тогда как в развитых странах — 60—90 %.

За последние годы Украина в мировом рейтинге конкурентоспособ-
ности опустилась с 69-го на 89-е место, а в рейтинге инноваций — с 
52-го на 88-е место, что не соответствует ее реальному научному потен-
циалу.

но не только уровень финансирования влияет на нынешнее состоя-
ние науки, техники и инноваций в стране. различного рода бюрократи-
ческие барьеры, неоправданные фискальные ограничения, несовершен-
ные организационно-экономические механизмы и механизмы финан со вой, 
налоговой и таможенной поддержки, действующая тендерная система 
государственных закупок не позволяют в полной мере использовать все 
еще имеющийся потенциал отечественной науки. В такой ситуации 
сложно ожидать каких-либо положительных сдвигов в научно-техни-
ческой и инновационной деятельности.

необходимо решительно пересмотреть нынешние взгляды украин-
ского общества на роль науки и технологий с учетом тенденций разви-
тия мировой экономики и национальных особенностей. трансформа-
цию научно-инновационного комплекса страны можно осуществить 
только на основе четких национальных целей социально-экономичес-
кого развития общества, краткосрочных, средне- и долгосрочных прио-
ритетов. научно-технический прогресс не возможен без здоровой и 
сильной экономики, и наоборот.

Для активизации прикладных исследований и инновационной дея-
тельности, направленных на повышение конкурентоспособности оте-
чественной экономики, требуются новые организационно-правовые 
меха низмы передачи результатов ниокр, осуществленных государ-
ствен ными научными учреждениями, негосударственным инноваци-
онным структурам и промышленным предприятиям с целью их коммер-
циализации. 

одной из наиболее интересных и оправдавших себя в практике 
промышленно развитых стран форм передачи принадлежащих госу-
дарству технологий является реализация научно-инновационных про-
ектов и программ национального и регионального значения совместно 
с негосударственными предприятиями (как отечественными, так и 
зарубежными). Привлечение частного инвестора обеспечивает необходи-
мые объемы финансирования и сокращение сроков выполнения работ, 
а создание совместных структур позволяет удовлетворять интересы 
участников проекта с учетом их реального научного, финансового и 
производственного вклада в ходе коммерциализации результатов.

основной научный потенциал нашей страны сосредоточен в институ-
тах национальной академии наук (нан) Украины, перед которой стоит 
задача усовершенствования структуры ниокр, увеличения объемов 
прикладной тематики для ускоренного внедрения результатов научных 
исследований в промышленность. определенные сдвиги в этом направ-
лении уже имеются. однако вследствие уже упоминавшихся различных 
бюрократических барьеров, неоправданных ограничений и несовершен-
ства механизмов финансирования инновационных проектов научный и 
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опытно-производственный потенциал нан не используется в полной 
мере. необходимо усовершенствовать действующие и принять новые 
нормативно-правовые документы, регламентирующие широкий спектр 
вопросов научно-инновационной деятельности, в частности:

• улучшить процедуру финансирования выполнения прикладных 
исследований и инновационных проектов, в том числе:

— обеспечить, чтобы фактическое финансирование инновационных 
проектов начиналось не позднее первого квартала года;

— для особо сложных инновационных проектов установить срок 
выполнения и гарантию их финансирования в течение двух-трех лет, а 
не одного года;

— при невозможности полностью освоить выделенное на год финан-
сирование разрешить использовать оставшиеся средства в следующем 
году (в пределах общего срока выполнения проекта);

— обеспечить льготное беспроцентное кредитование работ по орга-
низации выпуска и внедрению инновационной продукции в промыш-
ленное производство без предъявления при этом залоговых требований. 
В дальнейшем использованные кредиты могут быть возмещены заказ-
чиками на основании договоров о приобретении инновационной про-
дукции;

• осуществить организационно-экономическое усовершенствование 
порядка выполнения прикладных исследований и инновационных про-
ектов нан Украины, в том числе:

— разрешить институтам реализовывать продукцию, изготовлен-
ную в рамках инновационных проектов, на условиях хозяйственных 
договоров или аренды, а полученные средства использовать на внедре-
ние и доводку инновационных разработок;

— отменить проведение тендеров при разработке, изготовлении и 
реализации оборудования, аппаратуры, приборов и материалов в рам-
ках прикладных исследований и инновационных проектов;

— упростить существующий порядок оформления продажи, аренды 
и лизинга инновационной продукции, созданной в подразделениях ин-
ститутов в результате выполнения инновационных проектов, а также 
промышленной продукции, выпускаемой в институтах по собственным 
разработкам;

• изучить возможность и целесообразность принятия законов об усло-
виях передачи в промышленность для коммерческого использования 
разработок институтов, выполненных при финансовой поддержке госу-
дарства. В сШа такие законы (бэя — Доула и стивенсона — Уайдлера) 
стали основой для формирования новых принципов государственной 
научно-технической политики, что обеспечило дальнейший рост и 
повышение конкурентоспособности национальной экономики. В 1980 г. 
правительство сШа финансировало 60 % академических исследований, 
но лишь 4 % из 28 тыс. патентов, находившихся к тому времени в его 
собственности, были востребованы промышленностью. После принятия 
данных законов количество патентов увеличилось в 10 раз. За два-три 
года для коммерциализации научно-технических результатов было орга-
низовано 2200 фирм, создано более 300 тыс. новых рабочих мест. с тех 
пор в бюджет сШа ежегодно вливается 40—50 млрд долл. за счет при-
ватизированной интеллектуальной государственной собствен ности.
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государственная поддержка научно-технического прогресса во всех 
ее видах в сШа официально называется “инвестициями в будущее” и 
является частью обширной программы развития экономики страны. 
Впервые наука и техника в сШа были провозглашены важнейшим на-
правлением деятельности администрации президента и федерального 
правительства. В настоящее время вышеупомянутые законы, соответ-
ствующим образом адаптированные к местным условиям, применяются 
в большинстве развитых стран. 

Важной составляющей нан Украины, без которой невозможна 
промышленная реализация научных разработок, является ее опытно-
конструкторская, экспериментальная и опытно-производственная база 
(опытно-конструкторские и опытно-технологические бюро, научные и 
инженерные центры, экспериментальные производства и опытные 
заводы). Эти подразделения, будучи государственными по форме соб-
ственности, не получают никакого бюджетного финансирования и фак-
тически работают как обычные хозрасчетные предприятия, финанси-
руе мые полностью за счет хозяйственных договоров.

к сожалению, за последние годы большая часть опытно-экспе ри-
ментальной базы ликвидирована, и лишь некоторые институты сохра-
нили ее в значительно сокращенном виде. Вызвано это тем, что в услови-
ях действующего законодательства опытные предприятия нан Ук раины 
оказались на грани банкротства. они не имеют никаких источников 
бюджетного финансирования и не могут конкурировать на равных с 
негосударственными субъектами предпринимательства, выпускающими 
сериями или достаточно крупными партиями продукцию по проверен-
ной документации, прошедшую необходимую подготовку при запуске в 
производство. Продукция опытных предприятий носит, как правило, 
индивидуальный характер, требует большого количества доработок в 
ходе изготовления и испытаний, что затрудняет или делает вообще 
невозможными ее безубыточный выпуск.

кроме того, на опытно-экспериментальные подразделения нан Укра-
ины ложится двойная нагрузка. Во-первых, как предприятия с госу-
дарственной формой собственности, они направляют в бюджет часть 
прибыли по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, 
а во-вторых, вынуждены проводить тендерные закупки на общих осно-
ваниях, что приводит к потере времени, увеличивает затраты, значи-
тельно замедляет движение оборотных средств, уменьшает и без того 
мизерную рентабельность.

на объекты производственно-экспериментальной базы нан Украи-
ны при выполнении ими опытно-конструкторских и технологических 
работ, а также выпуске продукции по разработкам академических ин-
ститутов необходимо распространить специальный режим, в связи с чем 
дополнить п. 26 ст. 1 Закона Украины “об осуществлении госу-
дарственных закупок” от 1 июня 2010 г. № 2289-VI словами: “Кроме 
предприятий и организаций Национальной академии наук Украины, 
принимающих непосредственное участие в выполнении научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских работ, изготовлении опыт-
ных образцов материалов и оборудования и не имеющих бюджетного 
финансирования (опытные заводы, научные и научно-технические 
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центры, опытно-конструкторские и конструкторские бюро, научно-
производственные комплексы и другие предприятия и организации)”.

Внесение этой поправки позволит избежать неравенства в условиях 
конкуренции и предотвратить банкротство составляющих опытно-
производственной и экспериментальной базы нан Украины.

В целом предлагаемые выше решения позволят практически без уве-
личения затрат бюджетных средств выполнять прикладные исследова-
ния и реализовывать инновационные проекты в сжатые сроки, в зна-
чительно больших объемах внедрять их результаты в промышленности, 
благодаря чему за счет роста налогооблагаемой базы промышленности 
увеличатся поступления в бюджет.

о стимулирующей роли государства в научно-техническом и иннова-
ционном развитии экономики хорошо сказал нобелевский лауреат, ака-
демик ж. алферов в воспоминаниях о поездке в сингапур: “Два неболь-
ших прикладных института, в каждом работают по 200 человек. бюджет 
каждого института — 25 миллионов долларов. Причем 90 % — средства 
государственные, и только 10 % получены по договорам с про мыш-
ленностью. когда я спросил: “Вы же делаете прикладные вещи, почему 
вас должно государство кормить?” — ответ был очень простой: “Про-
мышленность платит за то, что ей нужно сегодня, а за то, что нужно 
завтра, платит государство. если, конечно, это завтра государству нуж-
но” [1]. и вспомним слова конфуция: “когда не ведают далеких дум, то 
не избегнут близких огорчений”. истина эта за две с половиной тысячи 
лет не утратила своей актуальности.
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and situation should be changed. Authors propose a set of measures that can be taken to 
improve innovative activities and intensify scientific applied researches. Some proposals 
to improve related legislation are also presented.

Keywords: small innovative business, innovations, innovations financing, state 
support of innovations, scientific research financing
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НЕДЕРЖАВНі НАУКОВі УстАНОВИ  
тА мАЛЕ іННОВАційНЕ ПіДПРИЄмНИцтВО

автор наводить низку переваг, які мають малі наукові підприємства, що пра-
цюють у сфері інновацій. наголошено на важливості державної підтримки малих 
наукових підприємств, розглянуто основні форми стимулювання їхньої діяльності.

Ключові слова: малі наукові підприємства, інновації, недержавні наукові 
установи

За двадцять років діяльності Українська академія наук (Уан) на-
копичила достатній досвід створення та організації роботи малих нау-
кових підприємств.

Починаючи з 1991 р. Уан заснувала близько ста різноманітних ін-
ститутів з чисельністю працівників до 100 осіб. цими інститутами 
створено і впроваджено десятки нових технологій, обладнання, матері-
алів тощо. наукові розробки підприємств Уан відзначено державними 
преміями України в галузі науки і техніки.

У різних галузях академією засновано низку наукових журналів, 
які успішно видаються, в тому числі кількома мовами.

нині можна впевнено стверджувати: малі наукові підприємства зна-
ходяться ближче до кінцевого споживача, виявляють більшу гнучкість 
і краще пристосовуються до вимог ринку, максимально враховують по-
пит, що зростає, оперативно реагують на структурні зміни в економіці. 
наприклад, в електронній промисловості сШа малі фірми (з персона-
лом до 100 осіб) становлять майже 90 % загальної кількості підпри-
ємств. Відношення кількості інновацій до чисельності наукового персо-
налу в них у 4 рази більше, ніж у великих фірмах. із 58 найвидатніших 
винаходів ХХ ст., здійснених в америці й Західній європі, не менш як 
46 належать одинакам, людям, які не здобули визнання у великих 
організаціях.

О.Ф. Оніпко

Президент Української академії наук, доктор технічних наук, професор, м. Київ
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інноваційний процес відбувається за такою схемою: наукова ідея — 
нова технологія — доведення її до промислового використання — отри-
мання нового продукту та його комерціалізація.

Для успішного розвитку інновацій обов’язково необхідна державна 
підтримка. Завдання держави — створити підприємствам і компаніям 
однакові умови для конкуренції.

на жаль, в Україні практично немає державної фінансової підтримки 
малих наукових підприємств. натомість у сШа держава в тій чи іншій 
формі фінансує до третини витрат малих фірм на науково-технічні дослі-
дження та розробки. У росії діє Фонд сприяння розвитку малих підпри-
ємств у науково-технічній сфері, який від імені держави замовляє вироб-
ництво нових видів наукомісткої продукції. Фонд надає підтримку 
близько 10 тис. проектів, залучаючи до фінансування венчурні 
компанії.

Величезне значення для розвитку інновацій мають інформаційне об-
слуговування та інформаційний супровід інноваційного процесу, визна-
чаючи рівень інноваційної діяльності в країні.

З метою інформаційного забезпечення новаторів Уан видає журнал 
“Винахідник і раціоналізатор” і науковий журнал “Проблеми іннова-
ційно-інвестиційного розвитку”. академія є співорганізатором Міжна-
родного салону винаходів і нових технологій “новий час”, який щорічно 
відбувається в м. севастополі.

У роботі салону беруть участь представники понад 30 країн світу. на 
жаль, найменше серед них наших співвітчизників, що спричинено бра-
ком коштів на оплату участі в таких заходах. У багатьох країнах держава 
частково або повністю компенсує витрати на участь у виставках новацій, 
і прикро, що цього немає в Україні. 

Діяльності малих інноваційних підприємств у нашій країні заважа-
ють і бюрократичні перепони, зокрема складність процедур внесення змін 
до статуту і закриття підприємств, недоступність кредитних ресурсів, 
проблеми з поверненням ПДВ (наприклад, тільки одному інститутові ав-
томатизованих систем Уан держава заборгувала 1,5 млн грн), вимоги 
щодо збігу юридичної адреси і місця виробництва продукції. особливо 
важкою є участь у тендерах, які проводять державні струк тури. 

Для успішного розвитку національної інноваційної системи потрібно 
застосовувати такі форми стимулювання малих інноваційних під при-
ємств:

— спростити процедури реєстрації та внесення змін до статуту малих 
підприємств;

— забезпечити першочергове повернення їм ПДВ;
— компенсувати витрати на участь у міжнародних виставках;
— компенсувати вартість патентних послуг;
— надавати безвідсоткові позики;
— створити фонди впровадження інновацій з урахуванням можли-

вих ризиків;
— надавати державні дотації для розвитку інновацій у галузі охоро-

ни природи, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії;
— забезпечити державну фінансову підтримку інформаційних ви-

дань у галузі інновацій;
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— спростити доступ малих підприємств до участі в тендерах;
— розробити спеціальні програми підтримки молодих вчених і спе-

ціалістів;
— популяризувати в суспільстві інноваційну діяльність.

Надійшла до редакції 09.09.2011

Онипко А.Ф. Негосударственные научные учреждения и малое инновационное 
предпринимательство

автор анализирует ряд преимуществ, которые имеются у малых научных пред-
приятий, работающих в сфере инноваций. сделан акцент на важности государствен-
ной поддержки малых научных предприятий, рассмотрены основные формы стимули-
рования их деятельности.

Ключевые слова: малые научные предприятия, инновации, негосударственные 
научные учреждения

Onipko О.F. Non-state scientific institutes and small innovative entrepreneurship
Author analyses the adventures of small scientific enterprises that work in the 

sphere of innovations and researches. The necessity of state support for small scientific 
enterprises is emphasized and main forms of stimulating activities of small scientific 
enterprises are stated.

Keywords: small scientific enterprises, innovations, non-state scientific institutions
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ИНтЕГРАцИя ИННОВАцИОННОй ПОЛИтИКИ  
И ПОЛИтИКИ ПОДДЕРЖКИ  

мАЛыХ И сРЕДНИХ ПРЕДПРИятИй
В статье представлены данные, свидетельствующие о низком уровне инновацион-

ной активности предприятий в Украине. на примере ес рассматриваются действия 
государства, направленные на поддержку развития инноваций и малого и средне-
го бизнеса. Перечислены условия обеспечения инновационной активности малых и 
средних предприятий. Подчеркивается необходимость согласованности инновацион-
ной политики и политики поддержки малого и среднего бизнеса, назван ряд про-
блем, препятствующих их интеграции в Украине.

Ключевые слова: малый инновационный бизнес, инновации, государствен-
ная поддержка инноваций, государственная поддержка малого и среднего бизне-
са, инновационная активность предприятий 

инновационная активность малых и средних предприятий (МсП) в 
Украине остается на низком уровне, поэтому необходимы изменения в 
государственной политике поддержки предпринимательства и иннова-
ционной деятельности МсП. В послекризисный период позитивных из-
менений показателей инновационной активности предприятий не на-
блюдалось (табл. 1). В 2010 г. сократились общие затраты на инновации, 
а также финансирование внешних исследований и разработок (ир) и 
закупки новых машин и оборудования.

Украинские предприятия финансируют инновационную деятель-
ность преимущественно за счет собственных средств, доля которых в 
затратах фирм на инновации в 2007 г. составила 74 %, но после миро-
вого финансового кризиса 2008 г. снизилась до 60 % в 2010 г. объем 
финансирования инноваций на предприятиях из государственного бю-
джета остается незначительным и сократился с 1,3 % в 2007 г. до 1 % в 
2010 г. Доля инновационной продукции в общем объеме промышлен-
ного производства уменьшилась с 6,7 % в 2007 г. до 3,8 % в 2010 г. об-
новление официальной статистики за 2010 г., отразившее изменения, 

Н.Б. Исакова

Старший научный сотрудник Центра исследований научно-технического потенциала и 
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© н.б. исакова, 2011

УДк 330.3:001.895:334.012.64



168 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 3

касающиеся инновационной деятельности предприятий, свидетельству-
ет о необходимости активизировать государственную поддержку МсП 
для преодоления негативных последствий кризиса.

Таблица 1. Инновационная активность предприятий в Украине
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2007 14,2 10 850,9 986,5 793,6 192,9 328,4 7471,1 2064,9

2008 13,0 11 994,2 1243,6 958,8 284,8 421,8 7664,8 2664,0

2009 12,8 7 949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 4974,7 2012,6

2010 13,8 8 045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 5051,7 1855,8

Источник: официальный сайт государственной службы статистики Украи-
ны [Электронный ресурс]. — режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua (дата 
последней модификации: 28.04.2011).

большинство малых и средних предприятий относятся к частному биз-
несу, и их владельцы на собственный страх и риск начинают за ни мать-
ся предпринимательской деятельностью с целью получения прибыли, уве-
личения личных доходов, повышения уровня жизни и удовлетворения 
профессиональных и карьерных амбиций. однако пред при нимательство 
 составляет основу любой рыночной экономики и определяет конкурентос-
пособность регионов и стран, и в этом контексте эффективное функциони-
рование отдельных предприятий становится предметом забот не только их 
владельцев, но и государственного руководства. 

Успех в бизнесе во многом зависит от личных качеств предпринима-
теля, его профессионализма, мотивации, предшествующего опыта, од-
нако внешние условия, бизнес-климат и государственное регулирова-
ние играют важную роль, особенно для малых и средних предприятий. 
именно поэтому правительства разных стран уделяют внимание мони-
торингу развития МсП и формированию соответствующей политики. В 
европейском союзе разработана и постоянно обновляется всеобъемлю-
щая политика поддержки предпринимательства, прежде всего, с целью 
по вышения конкурентоспособности экономик европейских стран. В ев-
ропе представители малого и среднего бизнеса сталкиваются с барьера-
ми, которые характерны для всех экономик мира, как развитых, так и 
развивающихся. В основном возникающие трудности связаны с админи-
стративной нагрузкой, уровнем налогообложения, получением доста-
точного финансирования и доступом к государственным заказам. 
Перечисленные проблемы негативно сказываются на экономических по-
казателях европейских предприятий, производительность и рост кото-
рых, по оценкам, на 30—40 % ниже, чем в сШа [1].
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В странах с развитой рыночной экономикой МсП обладают наиболь-
шей восприимчивостью к продвижению инновационных проектов в 
различных сферах деятельности, но только при условии комплексной 
финансовой и научно-технической поддержки (предоставление грантов, 
льготное кредитование, увеличение финансовой помощи на обучение 
персонала и техническое консультирование, компенсация расходов на 
патентование и др.). например, в японии для оживления сотрудниче-
ства нии, вузов и МсП правительством предусмотрены дополнитель-
ное финансирование, специальные налоговые льготы и преференции 
при создании совместных инновационных МсП и центров технологи-
ческого развития, что позволило в 2008 г. образовать при университе-
тах и нии более 1000 новых дочерних инновационных МсП [2].

инновационная политика европейского союза демонстрирует, что в 
инновационной сфере возможны различные типы политических ини-
циатив, включая те, которые направлены на стимулирование предло-
жения технологий, стимулирование и удовлетворение спроса на техно-
логии, улучшение информационных потоков посредством развития 
сетей или национальной (и наднациональной) инфраструктуры [3]. В 
Украине европейские инновационные программы активно изучаются с 
целью, во-первых, адаптации и использования прогрессивного между-
народного опыта, а во-вторых, возможного участия украинских ученых 
и предпринимателей в различных проектах, предусматривающих во-
влечение третьих стран (т.е. стран, не являющихся частью ес). 

исследуя проблему влияния государственной политики на иннова-
ционную активность МсП, необходимо учитывать многогранность ин-
новационного процесса, разнообразие его участников и факторов. По 
нашему мнению, необходимым условием обеспечения инновационной 
активности МсП является наличие:

— научно-технологического потенциала, способствующего продуциро-
ванию новых знаний (прерогатива научно-технологической политики);

— эффективно функционирующих малых и средних предприятий 
(прерогатива политики поддержки МсП);

— предпринимателей и предприятий, включая крупные, ориенти-
рованных на рост — прежде всего, за счет обновления ассортимента 
продукции и услуг и расширения внешних и внутренних рынков (пре-
рогатива политики предпринимательства);

— взаимодействия и связей между производителями и потребите-
лями новых знаний, т.е. между научной сферой и предприятиями (пре-
рогатива инновационной политики).

исторически сложилось так, что в большинстве развитых стран пер-
воначально была осознана необходимость государственного участия в 
области исследований и разработок и в сфере малого бизнеса, что при-
вело к формированию и реализации научно-технологической политики 
и политики поддержки МсП (или малого бизнеса). Позднее научно-
технологическая политика стала основой для инновационной полити-
ки, а политика поддержки МсП — для политики предприниматель-
ства. В контексте рассматриваемой проблемы важно подчеркнуть, что 
инновационное развитие экономики может быть успешным только при 
согласованности целей и интеграции инструментов вышеупомянутых 
политик (схематически это показано на рисунке). 
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Рис. согласованность и интеграция политик [4]

Принципы согласованности и интеграции данных политик наглядно 
демонстрируют документы ес последних десятилетий. содержание евро-
пейских инициатив свидетельствует о том, что предпринимательству 
(малым и средним предприятиям) отводится основная роль в повышении 
уровня инновационности экономики, а инновационная политика являет-
ся неотъемлемой частью политики развития предп рин имательства. 

В Украине вопросами предпринимательства занимается Министер-
ство экономического развития и торговли, а вопросами инноваций — 
Министерство образования и науки, молодежи и спорта. органом испол-
нительной власти, формирующим и реализующим политику раз ви тия 
предпринимательства, является государственный комитет Украины по 
вопросам регуляторной политики и предпринимательства, который по-
сле административной реформы 2010 г. вошел в состав Министерства 
экономического развития и торговли. Полномочия этого комитета опред-
еляют следующие направления его деятельности: прогнозирование и со-
здание условий для развития предпринимательства, совершенствование 
законодательного регулирования и обеспечение функции контроля в 
сфере предпринимательства. Вопросы активизации инновационной дея-
тельности предприятий в полномочия комитета не входят, что, в част-
ности, подтверждается отсутствием среди его департаментов и отделов 
структурного подразделения, отвечающего за инновационное развитие 
предпринимательства. 

кроме того, проблемы инновационной политики в последние годы 
являются прерогативой государственного агентства по вопросам науки, 
инноваций и информатизации Украины. разработка и принятие спе-
циальных мер по поддержке инноваций на МсП в рамках региональных 
инновационных программ могло бы способствовать повышению уровня 
инновационной активности предприятий и регионов.
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на региональном уровне за развитие и поддержку предприниматель-
ства и за вопросы инновационного развития отвечают разные под-
разделения. 

с целью более эффективного использования средств государствен-
ного бюджета и координации деятельности государственных и него су-
дарственных организаций, занимающихся поддержкой предпринима-
тельства и инноваций на общенациональном и региональном уровнях, 
необходимо более четко определить ответственных за согласованную 
инно вационную политику на малых и средних пред приятиях.

Украинская инновационная политика сегодня не в состоянии спра-
виться с проблемами, возникающими в процессе инновационной дея-
тельности малых и средних предприятий и инновационного сотрудниче-
ства между научными учреждениями и МсП, поэтому для решения 
данных вопросов требуются разработка и реализация новых мер.

ключевой проблемой в Украине является разрыв между целями офи-
циальной политики и фактическими действиями по их осуществлению. 
официальные заявления о необходимости инновационного развития не 
получают финансовой и организационной поддержки, то есть существу-
ющие механизмы, программы и рамочные условия не отвечают требова-
ниям активизации инновационной деятельности малых и средних пред-
приятий. Вопреки общим мировым и европейским тенденциям 
государственная инновационная политика в Украине не ориентирована 
на МсП, которые должны быть в центре национальной инновационной 
системы, не обеспечивает благоприятных условий для их инновационной 
деятельности. В нашей стране не созданы веские стимулы для преобразо-
вания малыми и средними предприятиями результатов ниокр в новые 
продукты и услуги и проведения ими собственных ниокр. кроме того, 
уровень инновационного сотрудничества между предприятиями и учреж-
дениями, занимающимися ниокр, остается недостаточным. необходи-
мо объединить инновационную политику и политику поддержки МсП, 
например, в государственные и  ре гиональные программы поддержки ма-
лого предпринимательства вклю  чить раздел об инновационной деятель-
ности МсП, который преду сматривал бы меры по ее развитию и стимули-
рованию, а в программы инновационного развития — задачи по под держке 
малых инновационных предприятий и начинающих пред при нимателей.

В табл. 2 представлена матрица актуальных задач инновационной по-
литики на малых и средних предприятиях. 

Эффективность государственной политики в любой сфере, в том числе 
в инновационной, во многом определяется наличием развитых систем 
мониторинга, оценки и бенчмаркинга (то есть сопоставления результа-
тов, достигнутых в стране, с международными аналогами). 

одним из источников информации о развитии предпринимательства 
в разных странах мира является проект “глобальный мониторинг пред-
принимательства” (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), позволяю-
щий проводить сравнительные оценки развития предпринимательства и 
его влияния на экономику. инициаторами данного проекта в 1999 г. ста-
ли две известные научные организации — бебсон-колледж (сШа) и лон-
донская школа бизнеса (Великобритания). За прошедшие годы число го-
сударств — участников проекта увеличилось с 10 до 59 в 2010 г. основная 
цель проекта — описание и анализ процессов развития предпринима-
тельства в разных странах мира, а в его задачи входят:
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— измерение разницы в уровнях развития предпринимательства в 
различных странах;

— выявление факторов, влияющих на уровень предприниматель-
ской активности;

— определение политических мер, с помощью которых можно 
повысить уровень предпринимательской активности.

Таблица 2. матрица задач инновационной политики на малых и средних 
предприятиях

направления 
политики

Задачи инновационной политики  
на малых и средних предприятиях

Задачи политики  
развития МсП

специфические задачи полити-
ки развития инноваций на МсП

налогообложение изменения налогового ко-
декса, которые способствова-
ли бы развитию МсП

налоговые льготы для МсП, 
работающих с инновациями

Финансы Усовершенствование 
системы финансирова ния с 
целью расширения его внеш-
них источников для МсП

создание национальной вен-
чурной компании и государ-
ственной инновационной 
компании

лучшее 
регулирование

Дальнейшее ослабление 
государственного контроля 
(инспекции, разрешений, 
регистрации и т.п.)

снятие барьеров для иннова-
ционного сотруд ничества 
научных учре ждений и ву-
зов с МсП

создание сетей государственная под держка 
создания бизнес-кластеров 
и доступ к сетям европей-
ского и международного 
биз неса (в том числе с исполь-
зо ванием новых информа-
ционно-коммуника ционных 
технологий)

Поддержка предприятий, 
участвующих в иннова-
ционном сотрудничестве  
с отечественными и зару-
бежными нии и универ-
ситетами 

инфраструктура 
поддержки биз неса 
и инноваций

Дальнейшее развитие орга-
низаций, оказы вающих 
поддержку МсП, в том чис-
ле на льготных условиях; 
государственная помощь 
таким организациям для 
обеспечения их устой чивого 
развития

создание новых и дальней-
шее развитие существу ющих 
инновационных центров, 
центров передачи техноло-
гий, технопарков  
и научных парков 

компетентность  
и навыки 

расширение существу ющих 
образовательных возмож-
ностей для начи нающих 
предпринима телей в ключе-
вых облас тях управления 
бизнесом (бизнес-планиро-
вание, финансирование, 
рек ламная деятельность, 
управление персоналом, 
интернационализация биз-
неса и т.п.).  новые инфор-
ма ционно-коммуникаци-
онные технологии 

тренинги для предпринима-
телей в области проведения 
научных исследований  
и разработок и инноваций.
тренинги для исследова-
телей и студентов, которые 
планируют заниматься 
бизнесом.
новые информационно-
коммуникационные 
технологии 

Источник: составлено автором.
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В 2005 г. “глобальный мониторинг предпринимательства” вступил во 
вторую фазу, характеризовавшуюся существенными изменениями, 
внесенными исполнителями проекта в процедуры сбора и документиро-
вания данных, а также изменениями, связанными с использованием и 
интерпретацией данных. например, если в первой фазе основное внима-
ние уделялось изучению начального этапа предпринимательской дея-
тельности, то впоследствии рассмотрению подверглись и более про-
двинутые этапы бизнеса. В 2005 г. в ежегодном отчете были пред ставлены 
и проанализированы данные:

— о наличии и характеристиках владельцев “устоявшихся” пред-
приятий;

— уровне инновационности, конкурентоспособности и ориентации 
на рост владельцев новых и “устоявшихся” предприятий;

— наличии и характеристиках социальной среды, способствующей 
предпринимательству [5].

В 2006 г. общий итоговый отчет по проекту GEM впервые включал 
данные по россии. Для этого был подготовлен и реализован научно-
исследовательский проект “Предпринимательский потенциал россий-
ского общества”, в рамках которого по методологии и анкете GEM ор-
ганизовали двухступенчатый пропорциональный стратифицированный 
выборочный опрос взрослого трудоспособного населения российской 
Федерации. из стран с переходной экономикой кроме россии в проекте 
“глобальный мониторинг предпринимательства” участвуют румыния, 
Венгрия, Хорватия, сербия, латвия и казахстан. инициаторы данного 
проекта предоставляют методику проведения обследования взрослого 
населения и анализа данных, однако не финансируют проведение ра-
бот. Участие Украины в проекте GEM могло бы обеспечить надежный 
источник информации для оценки инновационного потенциала нации, 
инновационной активности предприятий и эффективности государ-
ственной политики. 
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ісакова Н.Б. Інтеграція інноваційної політики та політики підтримки малих і 
середніх підприємств

У статті наведено дані, що свідчать про низький рівень інноваційної активності 
підприємств в Україні. на прикладі єс розглянуто діяльність держави, спрямовану на 
підтримку розвитку інновацій та малого й середнього бізнесу. Перераховано умови за-
безпечення інноваційної активності малих і середніх підприємств. Підкреслено необ-
хідність узгодження інноваційної політики та політики підтримки малого й середньо-
го бізнесу, названо низку проблем, що заважають їх інтеграції в Україні.

Ключові слова: малий інноваційний бізнес, інновації, державна підтримка ін-
новацій, державна підтримка малого та середнього бізнесу, інноваційна активність 
підприємств 

Isakova N.B. The integration of an innovative policy and policy of small and medium 
enterprises’ support

Data about low level of innovative activities of Ukrainian enterprises are presented. 
As an example, author makes brief review of the actions taken by government of European 
Union to support innovations and small/medium business development. Author also 
points out set of necessary conditions that should exist to support innovative activities 
of small/medium business. Consistency of policies in innovations sector and policies 
in small/medium business development said to be a key element that ensures success. 
Author names main problems that prevent effective integration of innovative policies 
and policies in small/medium business development in Ukraine.

Keywords: small innovative business, innovations, state support of innovations, 
state support of small/medium business, innovative activity of enterprises
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мАЛИй іННОВАційНИй БіЗНЕс  
яК ЕЛЕмЕНт РОЗВИтКУ  

РЕГіОНАЛьНИХ іННОВАційНИХ сИстЕм
на думку авторів, регіональна інноваційна система є одним з головних меха-

нізмів реструктуризації економіки країни, її модернізації та сталого розвитку. 
розглянуто роль малого бізнесу в розвитку регіональних інноваційних систем. 
Проаналізовано переваги, які має сектор малого підприємництва в інноваційній 
сфері. наведено рекомендації щодо стимулювання активності в галузі інновацій та 
розвитку.

Ключові слова: малий бізнес, інновації, регіональна інноваційна си стема

В останні десятиліття перехід економік провідних країн світу на 
інноваційний шлях розвитку супроводжується зростанням масштабів і 
якісним поглибленням кооперації між різними учасниками інновацій-
ної діяльності. результатом інтенсифікації інноваційних комунікацій 
стало формування регіональних інноваційних систем — відтворення 
комплексів відносин між економічними агентами з приводу генерації, 
розповсюдження і використання нововведень.

одним із головних механізмів реструктуризації економіки країни, 
її модернізації та сталого розвитку має стати регіональна інноваційна 
система, оскільки саме ця система створює необхідні умови і передумо-
ви для переходу економіки до нового технологічного укладу, що забез-
печує інноваційний тип економічного зростання. 

основною діяльністю — виробництвом інноваційної продукції — 
 займаються великі й середні промислові підприємства, інноваційні фірми, 
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установи прикладної науки та інноваційного сектору науково-освітнього 
комплексу, що утворюють основу інноваційної системи. У свою чергу, 
їхню діяльність забезпечують організації наступного рівня: 

— логістична інфраструктура, яка надає послуги інноваційного 
характеру; 

— освітні установи (організації), що готують кадри для інновацій-
ної діяльності; 

— наукові центри та університети, де відбувається генерація біль-
шості бізнес-ідей, тобто результатів наукових досліджень, що мають 
комерційну цінність і (або) перспективу комерціалізації;

— органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, які здій-
снюють управління інноваційною діяльністю та її регулювання, форму-
ють програми розвитку та підтримки, проводять моніторинг стану ін-
новаційної системи та контролюють виконання проектів і програм. 

роль сектору малого підприємництва в інноваціях багатогранна: з 
одного боку, він створює умови для інноваційних процесів в економіці, 
сприяючи вдосконаленню виробництва та управління, з іншого — він 
безпосередньо залучений у виробництво наукомісткої продукції, тому 
породжує попит на нові розробки, забезпечуючи безперервний прогрес. 

Переваги малих підприємств значною мірою виявляються і в інно-
ваційній сфері, а саме:

— малі форми підприємництва створюють найсприятливіші умови 
для творчості, які самі по собі мають індивідуальний характер;

— у малих підприємствах винахідник, власник і менеджер часто є 
однією особою, і це практично значною мірою усуває основне протиріч-
чя корпоративного управління;

— виробничу діяльність малих інноваційних підприємств відрізняє 
їхня вузька предметна спеціалізація, що уможливлює концентрацію 
зусиль і коштів на заключних стадіях створення нововведення і на пер-
ших етапах його поширення. тобто підприємство фактично починає 
науково-виробничу діяльність відразу з дослідно-конструкторських роз-
робок, мета яких — досягти високої технологічності виробу і швидко 
налагодити його промислове виготовлення;

— питомі витрати на нДДкр у малих високотехнологічних підпри-
ємств нерідко в кілька разів перевищують аналогічний показник вели-
ких підприємств, що сприяє швидшій та ефективнішій появі результа-
тів їхніх розробок на ринку інновацій;

— винахідницьким групам малих підприємств досить часто дово-
диться працювати в тих галузях, в яких ці дослідники не є професіо-
налами через обмежені можливості невеликих підприємств щодо за-
лучення фахівців у різних сферах діяльності, а це часто сприяє 
виникненню оригінальних новаторських ідей і нового підходу до ви-
рішення проблем;

— нові інформаційні технології створюють для функціонування ма-
лих підприємств сприятливі умови, які раніше були можливі тільки в 
рамках великих підприємств.

Для того щоб стимулювати інноваційну активність, необхідно нада-
ти інноваційним фірмам вільний доступ до різних видів консультацій-
них послуг (інформування про ситуацію на ринку і попит на вироблену 
ними продукцію, про вже наявні технологічні розробки, які можуть 



177Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 3

бути використані місцевими фірмами, юридичні, маркетингові послуги 
тощо), а також вжити заходів щодо залучення додаткових джерел фінан-
сування програм їх нДДкр та забезпечення кваліфікованими  кадрами і 
сучасним технологічним обладнанням.

Варто підкреслити, що інноваціям складно самостійно вижити і 
розвиватися в суворих реаліях ринку. У всіх країнах уряди та регіо-
нальні адміністрації докладають значних зусиль, щоб створити сприят-
ливі умови для здійснення інноваційних проектів і розвитку кластерів, 
оскільки розуміють, що результати інновацій згодом будуть джерелом 
добробуту для національної економіки. 

регіональні інноваційні системи також не утворюються стихійно 
 внаслідок різнорідних зусиль економічних суб’єктів — для цього по-
трібна виважена й цілеспрямована регіональна інноваційна політика, 
що враховує наявні в регіоні умови і передумови для виникнення цих 
систем.
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Божидарник т.В., Колтунович А.с. Малый инновационный бизнес как элемент 
развития региональных инновационных систем

По мнению авторов, региональная инновационная система является одним из 
главных механизмов реструктуризации экономики страны, ее модернизации и устой-
чивого развития. рассматривается роль малого бизнеса в развитии региональных 
инновационных систем. Проанализированы преимущества, которые имеет сектор ма-
лого предпринимательства в инновационной сфере. Даны рекомендации по стимули-
рованию активности в области инноваций и развития.

Ключевые слова: малый бизнес, инновации, региональная инновационная система

Bozhydarnyk T.V., Koltunovitch O.S. Small innovative business as an element of the 
development of regional innovative systems

Author defines regional innovative system to be a key mechanism of national 
economy modernization and sustained development. The role of small business in regional 
innovation systems’ development is discussed. Some adventures that small business 
possesses when operating in research and innovations sphere. Some recommendations 
are given to stimulate investment activities in the sector and innovations and scientific 
research.

Keywords: small business, innovations, regional innovative system



178 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 3

мЕтОДы ПОДДЕРЖКИ ИННОВАцИОННОй  
ДЕятЕЛьНОстИ мАЛыХ И сРЕДНИХ ПРЕДПРИятИй 

(ЗАРУБЕЖНый ОПыт)
сделан обзор наиболее распространенных в мировой практике методов под-

держки инновационной деятельности малых и средних предприятий. рассмотрены 
особенности венчурного финансирования как одного из важнейших источников 
инвестиций в инновационную деятельность, приведены рекомендации, касающие-
ся первоочередных государственных инициатив, необходимых для развития вен-
чурного финансирования в Украине. названы основные проблемы, связанные с 
государственным регулированием инновационной деятельности в нашей стране, 
предложены меры по их преодолению.

Ключевые слова: малый бизнес, инновации, финансирование инновацион-
ной деятельности, венчурные инвестиции, венчурные фонды, государственная 
поддержка инноваций, государственное регулирование инноваций

В мировой практике существует немало примеров стимулирования 
изобретателей и исследователей, что оказывает непосредственное влия-
ние и на инновационное развитие государства в целом. рассмотрим два 
из них. 

1. В конце 2000 г. рабочая группа представителей федеральных и 
региональных министерств германии завершила разработку измене-
ний, вносимых в закон об изобретениях наемных работников. Данные 
изменения были обнародованы 24 января 2002 г., а 7 февраля 2002 г. 
вступили в силу. они сводились к следующему:

— если руководство университета регистрирует служебное изобре-
тение, то все права на него переходят от изобретателя к университету;

— изобретатели имеют право применять изобретение в преподава-
тельской деятельности и для открытых исследований;

— изобретатели получают 30 % доходов от использования изобре-
тения.
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2. По мнению экспертов международной исследовательской органи-
зации “Thomson Reuters Scientific”, китай уделяет всё больше внима-
ния развитию современных технологий и поэтому государство стимули-
рует деятельность людей, являющихся первоисточниками изобретений 
и открытий. например, специалисту, запатентовавшему свое изобрете-
ние, правительство кнр выплачивает премию в размере месячной за-
работной платы. Эксперты считают, что именно стимулирование изо-
бретателей со стороны государства приводит к исключительно быстрому 
росту количества зарегистрированных патентов в китае. 

По данным той же экспертной организации, с декабря 2007 г. ки-
тайским инженерам, ученым, научно-исследовательским институтам и 
университетам законодательством разрешено сохранять за собой права 
на патенты, полученные в результате разработок, финансируемых из 
государственного бюджета. 

Эти два примера свидетельствуют о том, что не только бюджетным 
финансированием можно эффективно стимулировать деятельность изо-
бретателей и исследователей как первоисточник инновационного раз-
вития государства. 

следует отметить, что во многих развитых и динамично развиваю-
щихся странах применяются различные методы государственного сти-
мулирования инновационной деятельности в секторе малого и среднего 
бизнеса. Это и государственные программы финансирования и техни-
ческой поддержки инновационных разработок малых и средних пред-
приятий (МсП) по тематике правительственных организаций, и мно-
жество законодательных, финансовых, налоговых и имущественных 
рычагов на государственном и региональных уровнях, способствующих 
развитию инновационной деятельности во всех сферах бизнеса. 

По данным одного из российских фондов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в мировой практике сложились следующие ос-
новные формы стимулирования инновационной деятельности МсП [1]:

— государственные программы финансовой и технической поддерж-
ки инновационных МсП, выполняющих ниокр по тематике прави-
тель ственных организаций (сШа, япония, Великобритания, индия, 
китай и др.);

— прямое финансирование (субсидии, займы), охватывающее до 
50 % расходов на создание новой продукции и технологий (Франция, 
сШа и др.);

— предоставление ссуд, в том числе беспроцентных (Швеция), а 
также безвозмездных ссуд, покрывающих 50 % затрат на внедрение 
новшеств (германия);

— целевые дотации на научно-исследовательские разработки (прак-
тически во всех развитых странах);

— создание фондов по внедрению инноваций с учетом возможного 
коммерческого риска (Великобритания, германия, Франция, Швейца-
рия, нидерланды);

— снижение государственных пошлин для индивидуальных изобре-
тателей и предоставление им налоговых льгот (австрия, германия, 
сШа, япония и др.), а также создание специальной инфраструктуры для 
их поддержки и экономического страхования (япония);
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— отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если изобрете-
ние касается экономии энергии (австрия);

— бесплатные услуги патентных поверенных по заявкам индиви ду-
альных изобретателей, освобождение от уплаты пошлин (нидерланды, 
германия, япония, индия);

— облегчение налогообложения для предприятий, работающих в 
инновационной сфере, в т. ч. исключение из налогообложения затрат 
на ниокр, льготное налогообложение университетов и нии (сШа, 
Великобритания, индия, китай, япония);

— государственные программы по снижению рисков и возмещению 
рисковых убытков (сШа, япония);

— формирование широкой сети фондов венчурного капитала, ис-
пользуемого для реализации инновационных проектов силами МсП (во 
всех развитых и развивающихся странах);

— создание мощных государственных организаций (корпораций, 
агентств), обеспечивающих всестороннюю научно-техническую, финан-
совую и производственную поддержку инновационных МсП (сШа, 
япония, индия, китай и др.);

— наличие специализированных информационно-поисковых сайтов 
по прогрессивным технологиям и инновационным разработкам, позво-
ляющих заинтересованным предприятиям быстро находить необходи-
мые технические решения и потенциальных партнеров.

Весьма важным направлением поддержки производственной и ин-
новационной деятельности в секторе МсП является использование 
опыта и знаний высококвалифицированных специалистов (управлен-
цев, инженеров, ученых, финансистов и др.), ныне вышедших на пен-
сию. Практически во всех развитых странах созданы консультационные 
пункты, обслуживаемые специалистами пенсионного возраста (Service 
Corps of Retired Executives, SCORE). например, в сШа действует  
389 таких консультационных пунктов, в которых заняты 11 400 спе ци а-
листов-пенсионеров, и ежегодно эти пункты обслуживают свыше  
400 тыс. клиентов. В странах ес образованы аналогичные структуры 
(European Senior Service Network, ESSN), оказывающие консультацион-
ную помощь с выездом на предприятия, в том числе и странам снг в рам-
ках программы TACIS. Этот мощный интеллектуальный резерв государ-
ства может быть задействован при минимальных организационных 
усилиях и небольших финансовых затратах. например, при местных 
структурах, оказывающих поддержку МсП, можно создавать локальные 
информационные базы данных о высококвалифицированных специа-
листах-пенсионерах, проживающих в данном городе или районе и 
заинтересованных в активном сотрудничестве. По мере развития этой 
формы консультационных услуг локальные базы могут быть интег ри-
рованы в более крупные базы с выходом в интернет. очень интересен 
опыт оказания помощи сектору МсП в разработке технической доку-
ментации силами городских ассоциаций конструкторов и проектиров-
щиков, которое осуществляется “японской организацией содействия 
промышленному конструированию” (JIDPO), действующей в токио.

необходимость интенсивного развития и поддержки инновационной 
деятельности в секторе МсП ставит на первый план задачи финансирова-
ния этих работ и обеспечения взаимодействия между разработчиками, 
нии, университетами и испытательными лабораториями. В мировой 
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практике имеется достаточно много примеров объединения фи нансо-
вых ресурсов различных государственных ведомств для выполнения 
 ниокр по государственной тематике, наиболее яркими из них могут 
служить программы “инновационные исследования в МсП” (SBIR) и 
“распространение технологий МсП” (STTR), реализуемые в сШа. сле-
дует отметить, что подобные программы существуют и успешно действу-
ют во многих развитых странах.

Мощным фактором, стимулирующим экономическое и инновацион-
ное развитие многих стран, стало создание кластеров, объединяющих 
наиболее эффективные и взаимосвязанные предприятия различных 
размеров, которые образуют лидирующую группу компаний и обеспе-
чивают конкурентоспособность на отраслевом, национальном и миро-
вом рынках. кластерный подход активно применяется для формирова-
ния общегосударственной промышленной политики при разработке 
программ регионального развития и стимулирования инновационной 
деятельности на основе тесного взаимодействия крупного и малого биз-
неса. опыт передовых и развивающихся стран показал, что кластерный 
подход служит основой для конструктивного сотрудничества частного 
сектора, государства, торговых ассоциаций, исследовательских и обра-
зовательных учреждений в инновационном процессе.

осознавая необходимость наращивания экономического потенциа-
ла, правительства развитых и развивающихся стран вкладывают зна-
чительные средства в ниокр. например, сШа тратят на исследования 
и разработки 280 млрд долл. в год, япония — 100 млрд долл., лидирую-
щие страны ес — 50—60 млрд долл. китай с 1995 по 2002 г. увеличил 
эти расходы в четыре раза — с 18 млрд до 72 млрд долл. сШа, а в 2010 г. 
выделил на упомянутые цели 220 млрд долл. россия ежегодно вкладывает 
в ниокр порядка 20 млрд долл. сШа (по данным за 2008 г.), и столь 
низкий уровень финансирования инновационной деятельности грозит 
катастрофическим отставанием в научно-тех ни ческой сфере и как след-
ствие — в социально-экономическом развитии. Причиной такой ситуа-
ции в первую очередь является отсутствие внятной государственной 
научно-технической политики, подтвержденной практическими дей-
ствиями на всех уровнях законодательной и исполнительной власти. 
кроме того, в россии и в Украине до сих пор не сложился рынок свобод-
ного капитала, который можно использовать для венчурного инвестиро-
вания малых и средних инновационных предприятий. развитию венчур-
ного финансирования мешают неразвитость правового обеспечения 
различ ных аспектов инвестиционной поддержки инновационной дея-
тельности, слабое взаимодействие разработчиков и инвесторов, а также 
отсутствие развитой инфраструктуры венчурного финансирования (вен-
чурных фондов, экспертных и консалтинговых служб, системы патенто-
вания и защиты интеллектуальной собственности и др.). Многие разра-
ботчики плохо представляют весь процесс венчурного финансирования 
инновационной деятельности от начальных этапов вплоть до коммерциа-
лизации ее результатов в рыночной экономике. Это обусловлено суще-
ствующими проблемами законодательства и налогообложения, а также 
отсутствием необходимого количества опытных менеджеров для управ-
ления новыми венчурными компаниями. Усилия по стимулированию 
инновационной деятельности должны быть сконцентрированы на устра-
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нении основных причин незаинтересованности государства и бизнеса в 
долгосрочных инновационных проектах. среди наиболее важных про-
блем, для решения которых необходима первоочередная разработка ме-
ханизмов государственного регулирования инновационной деятельнос-
ти, можно назвать следующие:

— создание новых форм кредитования крупных инновационных про-
ектов (по примеру SBIR и STTR);

— разработка обоснованной государственной научно-техничес-
кой политики на перспективный период, определение стратегических 
 приоритетов инновационного развития и их ресурсное обеспечение;

— предоставление государственных гарантий по привлеченным в 
инновационную сферу кредитам;

— развитие механизмов консолидации финансовых ресурсов госу-
дарственного и частного секторов экономики для реализации приори-
тетных научно-технических задач;

— содействие формированию и регулирование партнерского взаи-
модействия государственных структур, нии, вузов, венчурных фондов 
и общественных некоммерческих организаций, специализирующихся в 
инновационной сфере;

— создание действенной государственной системы защиты прав ин-
теллектуальной собственности и формирование механизмов противодей-
ствия производству и продаже подделок и контрафактной продукции;

— включение инновационных задач в основные программы эконо-
мического и социального развития на государственном и региональном 
уровнях;

— разработка государственных программ закупки результатов 
 ниокр и наукоемкой продукции, производимых инновационными 
малыми предприятиями;

— разработка и сертификация прогнозных методов оценки эффек-
тив ности инновационных программ и проектов с учетом мирового опыта 
венчурного финансирования;

— помощь в создании центров технического содействия и передачи 
технологий малому бизнесу при университетах и исследовательских 
центрах;

— содействие развитию частных организаций в сфере экспертизы 
инновационных проектов.

активность рискового капитала может возрастать только при до-
ступности источников долговременного финансирования, таких как 
пенсионные фонды и страховые компании. Для развития венчурного 
финансирования необходимы разработка и реализация ряда госу дар-
ственных инициатив:

— создание правовой основы для деятельности венчурных фондов, а 
также для участия в венчурном инвестировании пенсионных фон дов, 
страховых компаний и других кредитно-финансовых институтов;

— введение мировых стандартов бухгалтерского учета и обеспече-
ние прозрачности финансовой деятельности предприятий с целью по-
выше ния их привлекательности для инвесторов;

— развитие информационной среды, позволяющей малым иннова-
ционным предприятиям и инвесторам находить друг друга, а также 
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стимулирующей кооперационные связи между малыми и крупными 
предприятиями;

— создание механизмов финансового и налогового стимулирования 
инновационной деятельности;

— разработка мер финансового стимулирования деятельности вен-
чурных инвесторов, вкладывающих средства в инновационные и высо -
котехнологичные малые предприятия (налоговые льготы, госу дар ст-
венные гарантии и страхование инвестиций);

— содействие повышению профессионализма в сфере венчурной 
 деятельности путем обучения специалистов в соответствующих бизнес-
школах и университетах;

— применение на практике как государственными органами, так и 
общественным и частным секторами норм Закона Украины “о госу-
дарственно-частном партнерстве” от 1 июля 2010 г. № 2404-VI.

Участие автора в рабочей группе экспертов проекта ес “Поддержка 
наукоемких и инновационных предприятий, а также трансфер техно-
логий в бизнес в Украине” позволяет сделать следующие выводы и ре-
комендации по результатам деятельности данной группы [2].

Выводы:
1. В Украине ощущается острая нехватка специалистов в области 

трансфера технологий и управления инновационными проектами.
2. частные изобретатели брошены на произвол судьбы, хотя в их 

руках сосредоточено, по данным из различных источников, от 40 до 
65 % зарегистрированных на них объектов интеллектуальной собствен-
ности, которые могут так и остаться нереализованными.

3. В Украине отсутствуют общепринятые у всех субъектов иннова-
ционной сферы термины и понятия, связанные с передачей техноло-
гий, — “азбука для взаимопонимания”, необходимая, чтобы специалисты 
разных структур и областей деятельности могли говорить на понятном 
друг для друга специальном и профессиональном языке и общаться со 
специалистами из стран ес и других государств. 

4. Хитросплетения законодательных и нормативных актов, действу-
ющих в Украине, существенно мешают успешности и открытости ком-
мерциализации как частных изобретений (разработок), так и профи-
нансированных из государственного бюджета.

5. Для достижения взаимопонимания все “игроки инновационного 
поля” должны уметь общаться не на “любительском”, а на профессио-
нальном языке (т. е. знать, понимать и уметь грамотно готовить 
документы). Это касается лиц, принимающих ответственные решения 
(народные депутаты и другие государственные служащие), а также тех-
нологических брокеров, оценщиков объектов интеллектуальной соб-
ственности, представителей малых предприятий, нии и вузов (ректоры 
и директора, проректоры по инновациям, научной работе, директора 
направлений нии, руководители и эксперты патентных отделов, 
научные сотрудники нии и университетов, планирующие создание 
малых инновационных предприятий), представителей крупных пред-
приятий, государственных корпораций (руководители, директора отде-
лов развития и маркетинга, начальники и сотрудники юридических 
отделов, руководители и эксперты патентно-лицензионных отделов), 
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патентных поверенных, сотрудников патентных бюро, частных изобре-
тателей, представителей венчурного бизнеса и финансирующих струк-
тур и фондов и др. 

6. Практический опыт стран европейского союза наглядно показал, 
что слаборазвитые регионы ес ориентированы на поддержку предпри-
нимательства как такового, а в экономически развитых государствах, 
как правило, имеющих сильную базу исследований и развития (ниокр), 
приоритетным является трансфер технологий. именно по этому причине 
в отличие от большинства стран ес в Украине инновационное движе-
ние развито слабо.

7. У студентов украинских высших учебных заведений отсутствуют 
навыки практического применения полученных во время учебы теорети-
ческих знаний (даже начальных — маркетинговых, экономических, 
предпринимательских) в инновационных проектах, реализуемых через 
МсП, созданные с участием университетов. Вследствие этого по 
окончании учебы выпускники не готовы к работе в инновационной пред-
принимательской сфере, даже если у них есть желание продвигать 
инновационные идеи и наработки (свои либо принадлежащие другим 
лицам) или имеются планы создания инновационных предприятий.

8. большинство украинских субъектов сферы инновационного раз-
вития не могут быть равноценными “игроками на инновационном поле” 
стран ес и разговаривать с иностранными партнерами на одном обще-
понятном профессиональном языке, так как не владеют необходимыми 
знаниями и не знакомы с международным опытом в области трансфера 
технологий и сопутствующих процессов. 

9. только наличие развитой инновационной инфраструктуры способ-
ствует эффективной реализации всех этапов инновационного процесса 
вплоть до успешной коммерциализации разработок. инновационная 
инфраструктура благодаря взаимодействию ее составляющих обеспечи-
вает всестороннюю поддержку научно-технической деятельности и вклю-
чает технологические инкубаторы, технопарки, информационные сети, 
экспертные и консультационные бюро, патентные службы, институты 
финансовой поддержки, развитый фондовый рынок, систему страхова-
ния рисков и другие специализированные организации. 

Эксперты проектов ес, работавшие в Украине, пришли к выводу, 
что перечисленные “игроки инновационного поля” в нашей стране име-
ются, но их взаимодействие оставляет желать лучшего: каждый 
пытается действовать по своим правилам, игнорируя существование 
остальных. Это является одной из важных причин отсутствия слажен-
ности в работе инновационного механизма.

отечественные МсП, научные организации, технологические бро-
керы, предприниматели и изобретатели, научно-исследовательские 
институты, университеты, инновационные фирмы, частные лица и др. 
только в 2011 г. получили возможность поиска через украинские орга-
низации европейских партнеров для участия в деловой и технологи-
ческой кооперации. реализовать это позволила работа в Украине 
четырех проектов ес, результатом которой стало создание консорциу-
ма “EEN-Украина”. Представители проектов ес осуществили в регио-
нах страны тщательный отбор организаций, вошедших в состав нового 
консорциума, а также провели обучение работе в международном фор-
мате. Участником консорциума, в частности, стал Межрегиональный 
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центр инвестиций и развития, который с 2011 г. является ассоци и-
рованным членом еще одной информационной сети — EBN.

В мировой практике существуют примеры объединения субъектов 
инновационной сферы в национальные и международные инновацион-
ные информационные сети. европейская сеть деловых инновационных 
центров (The European Business & Innovation Centers Network, EBN) осу-
ществляет поддержку инновационной деятельности малых и средних 
предприятий в странах европейского союза. EBN была основана в 
1984 г. по инициативе европейской комиссии как некоммерческая орга-
низация и сегодня объединяет более 160 деловых инновационных цен-
тров (Business & Innovation Centers, BICs.) и 70 ассоциированных чле-
нов. В ее рамках активно взаимодействуют инкубаторы, технопарки, 
инновационные и технологические центры, исследовательские инсти-
туты, информационные системы (Euro Info Centres, EIC), центры транс-
фера технологий и другие организации.

10. В Украине из-за отсутствия государственной поддержки инно-
вационные МсП не могут самостоятельно конкурировать с крупным 
бизнесом, а последний имеет оборотные средства, но ориентирован на 
выпуск не инновационной продукции, а продукции первичной стадии 
технологической обработки для поставок за границу (например, стали). 

крупный бизнес не заинтересован в инновационных изменениях, по-
скольку для этого не созданы веские стимулы со стороны государства. 
инновация предполагает ломку старого, что нередко связано с необходи-
мостью существенных денежных затрат на обновление оборудования и 
замену технологий. В настоящее время крупному бизнесу выгоднее оста-
вить всё как есть.

Рекомендации:
1. необходимо создавать и распространять глоссарии терминов и опре-

делений в области трансфера технологий на украинском и иностранных 
язы ках и образцы типовых документов для взаимодействия в этой сфере.

2. следует провести ревизию и анализ действующих законов и 
нормативных актов для гармонизации законодательства, нормы кото-
рого негативно влияют на трансфер технологий в бизнес в Украине.

3. необходимо оказывать консультационную и методическую под-
держку в области трансфера технологий общественным организациям 
изобретателей, новаторов и организациям содействия инновационному 
бизнесу (бизнес-ассоциациям).

4. Украинские “игроки инновационного поля” должны изучить опыт 
стран ес и сШа для применения его положительных результатов в на-
шей стране.

5. следует восполнить острую нехватку технологических брокеров и 
инновационных менеджеров.

6. Для преодоления воздействия системы взаимосвязанных факто-
ров, тормозящих развитие инновационной системы Украины в целом и 
трансфера технологий как одной из ее важнейших составляющих, 
необходимо:

— на государственном уровне разработать варианты методик транс-
фера технологий и распределения вознаграждения от результатов ком-
мерциализации научно-технических продуктов и объектов интеллекту-
альной собственности;
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— предоставить университетам законные основания для создания 
при них МсП и учебных инновационных инкубаторов, которые в таком 
случае станут инструментами подготовки к трансферу технологий ре-
зультатов осуществленных университетами научно-технических работ, 
позволят коммерциализировать имеющие рыночный потенциал разра-
ботки университетов и помогут студентам получить практические 
навыки работы по трансферу и коммерциализации технологий. 

7. следует на законодательном уровне закрепить механизмы, преду-
сматривающие частичное финансирование из государственного бюджета 
ниокр и оплаты труда экспертов, оценивающих уровень рыночной пер-
спективности научно-технических разработок, а также механизмы пред-
оставления стимулирующих льгот бизнесу и фи нансовым структурам, 
выделяющим денежные средства на ниокр, трансфер и коммерциали-
зацию технологий.
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Зубарєв О.м. Методи підтримки інноваційної діяльності малих і середніх підпри-
ємств (зарубіжний досвід)

Зроблено огляд найпоширеніших у світовій практиці методів підтримки інно-
ваційної діяльності малих і середніх підприємств. розглянуто особливості венчур-
ного фінансування як одного із найважливіших джерел інвестицій в інноваційну 
діяльність, наведено рекомендації щодо першочергових державних ініціатив, необ-
хідних для розвитку венчурного фінансування в Україні. названо основні проблеми, 
пов’язані з державним регулюванням інноваційної діяльності в нашій країні, подано 
пропозиції щодо їх подолання.

Ключові слова: малий бізнес, інновації, фінансування інноваційної діяльнос-
ті, венчурні інвестиції,венчурні фонди, державна підтримка інновацій, державне 
 регулювання інновацій

Zubarev A.N. Methods of support of innovative activities of small and medium 
enterprises (foreign experience)

Article contains review of most common in world practice kinds of support provided 
to small and medium businesses in their innovative activities. Some developed countries 
experience in this area is analyzed. Important peculiarities of the venture investments 
are discussed. Author presents some recommendations regarding foremost governmental 
incentives to be promoted to develop venture innovations financing in Ukraine. Some 
problems in state regulation of innovations are defined. Proposals are given to overcome 
those existing problems.

Keywords: small business, innovations, innovations financing, venture investments, 
venture funds, state support of innovations, state regulation of innovations
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мЕХАНіЗмИ ПіДтРИмКИ  
НАУКОВОї ДіяЛьНОсті В УКРАїНі

розглянуто механізми підтримки наукової діяльності в Україні та наведено ре-
комендації щодо їх поліпшення. Проаналізовано використання грантів як форми 
безоплатної підтримки науково-технічного розвитку. наголошено на необхідності 
диверсифікації джерел фінансування наукової діяльності в Україні.

Ключові слова: гранти, фінансування наукових досліджень, комерціаліза-
ція результатів наукових робіт, державна підтримка науки

світовий досвід показує, що найуспішніше розвиваються ті країни, 
котрі приділяють значну увагу завданням створення наукомісткої еконо-
міки, яка сприятиме зростанню й розвитку інноваційного потенціалу. 

розбудова в Україні національної інноваційної системи має відбу-
ватися шляхом забезпечення подальшого довгострокового розвитку 
науково-технологічного й інноваційного потенціалу як основних ру-
шійних сил поступу вітчизняної економіки, державної підтримки всіх її 
підсистем — освіти, науки, виробництва інноваційної продукції, ін-
новаційної інфраструктури — та сприяння їх збалансованому роз-
витку. Проте нині актуалізувалася необхідність реформування вітчиз-
няної наукової галузі та розвитку науково-технічної діяльності, що 
по требує докорінних змін у фінансуванні наукових закладів, зокрема пе-
реходу від утримання цих установ до фінансування наукових і науково-
технічних досліджень та розробок з обов’язковим їх подальшим прак-
тичним використанням.

більшість українських наукових закладів за обсягом фінансової 
підтримки, ступенем матеріально-технічної оснащеності та низкою ін-
ших показників поступаються зарубіжним колегам. Проте громад-
ськість нашої країни має право розраховувати на те, що сектор науки 
здійснюватиме моніторинг передових світових науково-технологічних 
розробок, а також забезпечуватиме авторський супровід наукових до-

В.Д. Макогон 
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сягнень, впроваджуваних в освітній діяльності або промисловому ви-
робництві. При цьому важливими є не тільки власні напрацювання, а 
й володіння інформацією про передові досягнення суспільства та її 
використання. 

основними напрямами національної бюджетної політики передбаче-
но, що під час складання проекту закону про Державний бюджет Украї-
ни на 2012 рік необхідно вирішити низку питань у сфері науково-технічної 
діяльності, зокрема стосовно формування механізму комер ціалізації 
результатів проведених науково-технічних робіт і реалізованих проек-
тів, правового врегулювання відносин між замовником, виробником 
науково-технічної продукції та користувачем при укладанні договорів 
на трансфер технологій; підвищення ефективності бюджетного фінан-
сування наукової сфери шляхом оптимізації системи бюджетних нау-
кових установ на основі об’єктивних критеріїв оцінювання результа-
тивності їхньої діяльності. 

одним з найважливіших напрямів державної науково-технічної по-
літики України має бути моніторинг світових досягнень у сфері науки 
й техніки з метою вироблення рекомендацій щодо їх впровадження в 
різних галузях промисловості. Практичним результатом інтеграції ос ві-
ти й науки повинна стати підготовка (перепідготовка, підвищення ква-
ліфікації) фахівців для роботи за відповідними напрямами економічно-
го виробництва. не менш значущим завданням державної політики в 
галузі освіти має бути щорічне часткове оновлення освітніх програм і 
навчальних планів з метою вивчення у вітчизняних навчальних закла-
дах передових світових досягнень науки й техніки.

нині актуальними є питання щодо механізмів фінансування нау-
кової діяльності. Досвід розвинених країн показує, що використання різ-
них видів грантів як форми безоплатної підтримки дає змогу створити 
сприятливі умови для науково-технічного розвитку. 

гранти — це кошти та інші ресурси, які передаються безоплатно і 
безповоротно громадянами та юридичними особами, в тому числі іно-
земними громадянами та іноземними юридичними особами, а також 
міжнародними організаціями, які отримали право надавати на терито-
рії країни в установленому порядку гранти на проведення конкретних 
наукових досліджень на умовах, передбачених грантодавцями. 

гранти можуть розрізнятися за видами фінансування (надаватися в 
грошовій чи в іншій формі, наприклад обладнанням, товарами, послу-
гами), а також залежно від того, хто є отримувачем гранта (в індивіду-
альному проекті кошти одержує індивід, в груповому — науковий ко-
лектив). Дослідження, на яке надано грант, може виконуватися в 
рамках діяльності однієї організації та її співробітниками, а грант на 
спільний проект передбачає участь двох або більше організацій, при-
чому часто закордонний фонд фінансує тільки спільні проекти, де од-
ним з учасників є організація з країни, в якій засновано фонд. грант 
може бути виданий як стартовий внесок, і тоді його отримувачем стає 
некомерційна організація, що робить перші кроки і використовує гро-
ші гранта на здійснення одноразових витрат, пов’язаних із закупівлею 
необхідних приладів, обладнання. 

Проте гранти не допоможуть вирішити багато серйозних проблем роз-
витку науки. За допомогою грантів неможливо відродити наукове при-
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ладобудування в країні, здійснити технічне переоснащення організа-
цій та системно підтримувати наукову інфраструктуру в цілому; не 
можна розв’язати проблему недостатнього залучення молоді в наукову 
сферу, оскільки для цього необхідно змінити соціальний статус науки, 
забезпечити вирішення житлових проблем, належний рівень заробітної 
плати тощо. отже, диверсифікація джерел фінансування науки потріб-
на,  однак перехід України до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 
економіки не можливий без державного втручання та фінансової під-
тримки.
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макогон В.Д. Механизмы поддержки научной деятельности в Украине
рассмотрены механизмы поддержки научной деятельности в Украине и приве-

дены рекомендации по их улучшению. Проанализировано использование грантов 
как формы безоплатной поддержки научно-технического развития. сделан акцент на 
необходимости диверсификации источников финансирования научной деятельности 
в Украине.

Ключевые слова: гранты, финансирование научных исследований, коммерциали-
зация результатов научных работ, государственная поддержка науки

Makogon V.D. Mechanisms of support of scientific activity in Ukraine
The review of mechanisms of state support of science in Ukraine is presented and 

some recommendations how to improve the current situation are given. Grants as a form 
of non-refundable support of scientific researches are discussed. Author emphasize that 
sources of financing science in Ukraine have to be diversified.

Keywords: grants, scientific research financing, commercialization of scientific re-
search results, state support of science
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ВЕНЧУРНЕ іНВЕстУВАННя  
В НАціОНАЛьНій іННОВАційНій сИстЕмі:  

АНАЛіЗ мЕХАНіЗміВ РОЗВИтКУ  
тА ОсНОВИ КОНцЕПції ДЛя УКРАїНИ

Представлено результати аналізу особливостей венчурного інвестування в націо-
нальних інноваційних системах сШа, канади, іспанії та ізраїлю, а також розглянуто 
досвід росії у сфері інвестування, розвитку інноваційної інфраструктури та фінансу-
вання інноваційних проектів. наведено рекомендації щодо розвитку венчурного інвес-
тування в національній інноваційній системі України.

Ключові слова: венчурне інвестування, національні інноваційні си стеми, 
венчурний капітал, інститути спільного інвестування, національні програми 
підтримки та розвитку інновацій

У вирішенні завдань забезпечення економічного зростання та підви-
щення рівня життя населення першорядна роль належить інноваціям, 
інноваційній діяльності, завдяки яким відбуваються безперервне онов-
лення технічної й технологічної бази виробництва, освоєння та випуск 
нової конкурентоспроможної продукції, ефективне проникнення на сві-
тові ринки товарів і послуг. Масштаби та якість створених інновацій 
відображають рівень взаємодії бізнесу, науки та держави в національ-
них інноваційних системах (ніс) країн. У промислово розвинених дер-
жавах для активізації такої взаємодії застосовують сформовані в остан-
ні 30—40 років спеціальні організаційно-економічні механізми, що 
сприяють підвищенню ефективності комерціалізації результатів науко-
вих досліджень (рнД). 

Зокрема, значна увага приділяється мотивуванню винахідників, 
університетських професорів та фахівців високої кваліфікації до під-
приємницької діяльності з метою комерціалізації власних та інших 
рнД у новостворених інноваційних фірмах. Зазвичай такі фірми не 
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мають власних ресурсів. їм важко одержати підтримку від традицій-
них фінансових установ внаслідок невизначеності перспектив та ризи-
ків комерціалізації рнД, відсутності захисту інвестицій майном або 
іншими активами, довгостроковості інноваційних проектів, складності 
оцінювання ринкового потенціалу та прибутковості реалізації розробки 
за постійного зростання обсягу пропозицій на інноваційному ринку, а 
також через труднощі контролювання їхньої діяльності. тому щоб мати 
фінансову підтримку на найневизначеніших етапах розвитку, іннова-
ційні підприємства активно вдаються до венчурного інвестування — 
від приватних інвесторів і спеціалізованих посередників (венчурних 
фондів), які виявляють зацікавленість в інвестуванні на всіх етапах 
комерціалізації рнД. 

нашою метою є дослідження використання механізмів венчурного 
інвестування на прикладі ніс сШа та розвитку практики венчурно-
го інвестування в канаді, іспанії, ізраїлі та росії, а також розроблення 
основ концепції в цій сфері для України. 

національна інноваційна система сШа — це сукупність інститу-
цій, які спільно або окремо роблять внесок у розвиток і розповсю-
дження нових технологій та формують основу для прийняття полі-
тичних рішень [6]. Порівнюючи таку дефініцію ніс із прийнятою в 
країнах снД [7, 8], слід зауважити, що згідно з першим визначенням 
національна інноваційна система надає ширшу базу для реалізації по-
літичних завдань урядів із модернізації та соціально-економічного 
розвитку держави.

У ніс сШа венчурне інвестування застосовують на всіх етапах 
починаючи з фундаментальних досліджень. на першій стадії резуль-
татами є здобуття права інтелектуальної власності й отримання 
 патентів (див. рисунок). на другій стадії фінансову підтримку рнД 
поряд з іншими фінансовими інституціями надають “бізнес-ангели” — 
 при ватні інвестори, котрі здійснюють прямі інвестиції в новостворе-
ні інноваційні підприємства, що мають, на їхню думку, великі пер-
спективи зростання ринкової вартості, у тому числі на найбільш 
ранній стадії фінансування — етапі “посіву” (seed stage), на якому 
основними завданнями є визначення можливостей технічної реаліза-
ції ідеї або рнД, оцінювання потенціалу ринку та економічної при-
вабливості проекту. разом із фінансовим капіталом “бізнес-ангели” 
приносять у компанії свої специфічні знання у сфері бізнесу, допо-
магаючи засновникам підприємств цінними порадами з питань стра-
тегії, робочих операцій і ринку, а також зв’язки з іншими суб’єктами 
бізнесу.

основним змістом прямого інвестування в приватні компанії, не 
зареєстровані на фондовій біржі, є можливість для інвесторів про-
дати у майбутньому свою частку акцій за ціною, яка забезпечить їм 
дохід, адекватний прийнятим ними ризикам. тому наявність фондо-
вої біржі, відкритої для випуску в обіг нових цінних паперів, дуже 
важлива для нормального функціонування індустрії прямого інвес-
тування ранніх етапів підприємництва через “бізнес-ангелів”. резуль-
тати другої стадії — винахід, підтвердження гіпотези, патенти.
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на третій стадії венчурне інвестування здійснюють “бізнес-ангели” і 
фірми (фонди) венчурного капіталу (Вк). останні є спеціалізованими 
фірмами, які використовують кошти інституціональних і приватних 
інвесторів для інвестування в капітал інноваційних компаній-почат-
ківців за допомогою формування венчурного інвестиційного фонду. 
Відмітною особливістю венчурних фондів є проведення ними експерти-
зи формування та постановки бізнес-процесів компанії. такі фонди мо-
жуть створюватися у складі великих корпорацій (корпоративні фінан-
сові венчури). 

корпоративне венчурне фінансування — це прямі інвестиції, здій-
снювані як материнською компанією в рамках спеціальних програм, 
так і її дочірніми підрозділами. результати цієї стадії — дослідний 
зразок, патенти, бізнес-плани. 

на стадіях розроблення продукту та його серійного виробництва 
венчурному капіталу може належати провідне місце серед інших дже-
рел фінансування. результатами є конкурентоспроможний продукт, за-
реєстрований і готовий до виробництва та продажу, а також масове 
виробництво інноваційної продукції. 

на різних етапах одним з ключових суб’єктів ніс є стартап-компанії, 
які розробляють прототипи продукції, вживають заходів щодо комер-
ціалізації продукту та виходу на ринок і закладають основи для по-
дальшого зростання масштабів діяльності бізнесу та його впливу на 
ринок. інвестиції “бізнес-ангелів” і фондів Вк становлять більшу час-
тину “посівного” і стартового капіталу у високотехнологічних підпри-
ємствах, що формуються.

У сШа наприкінці 1970-х років було видано кілька ключових нор-
мативних актів, які сприяли припливу інституціональних ресурсів у 
компанії венчурного капіталу. Першим кроком стало роз’яснення Мі-
ністерства праці сШа щодо закону про гарантовані пенсійні доходи 
трудящих, яке дало змогу усунути перешкоди для розміщення коштів 
пенсійних фондів у фондах Вк або їх вкладення в цінні папери малих 
чи новостворених компаній. Другий крок був пов’язаний із прийнят-
тям у 1980 р. постанови, згідно з якою партнерам фондів Вк надавала-
ся пільга, що виводила їх зі сфери застосування норм стосовно активів 
корпорації. і нарешті, в законі про стимулювання інвестування малого 
бізнесу (1980 р.) з’явилося нове визначення партнерства венчурного 
капіталу як компаній, що займаються розвитком підприємств, і це ви-
вело їх зі сфери застосування закону про інвестиційних радників. крім 
того, відповідно до закону про відновлення економіки та оподаткуван-
ня (1981 р.) було створено матеріальні стимули у формі опціонів на 
акції як інструмент узгодження інтересів працівників підприємств та 
їхніх акціонерів.

Ухвалені закони разом із державними заходами щодо підтримки 
комерціалізації рнД сприяли розвитку венчурного інвестування, ін-
новаційної інфраструктури і ніс загалом. тут слід згадати про при-
йняту в 1982 р. відому програму “інноваційні дослідження в малому 
бізнесі” (The Small Business Innovation Research, SBIR), спрямовану 
на заохочення малих підприємств, що займаються технологічними ін-
новаціями, а також “Програму трансферу технологій малого бізнесу” 
(The Small Business Technology Transfer Program, STTR), створену 
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відповідно до закону про трансфер технологій малого бізнесу 1992 р., 
метою якої є стимулювання партнерства між державним і приватним 
секторами у сфері наукових досліджень з метою комерціалізації но-
вих тех нологій.

У 1988 р. національний інститут стандартів і технологій сШа ство-
рив “Програму високих технологій” (Advanced Technology Programme, 
атр), що передбачає надання допомоги розробкам інноваційних техно-
логій на ранній стадії шляхом фінансування нДДкр з високим ступенем 
ризику, виконуваних на засадах державно-приватного партнерства. З 
1990 р. до вересня 2004 р. в рамках програми атр було профінансова-
но 768 проектів на загальну суму 2,27 млрд дол. сШа. За проектами цієї 
програми було залучено паралельне фінансування з приватного сек тору 
на суму 2,1 млрд дол. сШа [9]. 

За даними національної асоціації венчурного капіталу сШа (NVCA), 
у період 1970—2000 рр. венчурний капітал сприяв створенню в еконо-
міці країни 7,6 млн робочих місць, а на кінець 2000 р. загальний дохід 
компаній з венчурним капіталом дорівнював понад 1,3 трлн дол. сШа. 
Дослідження, проведене організацією DRI-WEFA на замовлення NVCA, 
показало, що венчурний капітал обсягом 273,3 млрд дол. сШа інвесто-
вано в компанії, загальна кількість робочих місць в яких становить 
5,9 % усіх робочих місць у країні, а виробництво — 13,1 % ВВП сШа 
в 2000 р. Венчурні інвестиції надходили переважно в комп’ютерну ін-
дустрію, споживчий ринок, медицину й охорону здоров’я, а також у 
промислові сектори, пов’язані з комунікаціями, промисловою енерге-
тикою, електронікою та біотехнологіями.

У сШа “посівний” сектор значною мірою фінансується за рахунок 
“бізнес-ангелів”: щорічний обсяг їхніх врахованих інвестицій становить 
приблизно 25 млрд дол. сШа, що можна порівняти з обсягом венчурних 
вкладень (близько 23—26 млрд дол. сШа). ця статистика не охоплює 
всі інвестиції “бізнес-ангелів” через закритість галузі. У середньому за 
рік здійснюється не менше ніж 4 тис. венчурних інвестицій (з них 400 
“посівних”), тоді як інвестицій “бізнес-ангелів” — 40—50 тис. на 700 
венчурних інвесторів припадає близько 225 тис. “бізнес-ангелів” [10]. 

У канаді уряд почав надавати допомогу національній індустрії вен-
чурного капіталу на ранніх етапах її становлення (в кінці 1980-х і по-
чатку 1990-х років), однак його зусилля не були достатньо успішними 
[11]. основним механізмом підтримки урядом венчурного капіталу ста-
ла програма спонсорування корпорацією венчурного капіталу (LSVCC) 
інвестиційних фондів з пільгами щодо оподаткування, які за організа-
ційною структурою нагадували фонди взаємних зобов’язань, котрі ма-
ють право здійснювати інвестиції в приватні компанії. реалізацію цієї 
програми було розпочато в 1984 р., і понад 10 років за її лінією спря-
мовувався основний обсяг канадського венчурного капіталу. інвестува-
ти в LSVCC могли лише фізичні особи, яких приваблювала економія 
коштів на податкових пільгах, запропонованих урядом. ця індустрія 
суттєво зросла у період 1996—2001 рр., коли було створено понад 200 
фондів Вк. 

У 1992—2002 рр. обсяги витрат за цією програмою перевищили 
3 млрд дол. сШа, але загалом її вважають невдалою. До 2005 р. в ка-
наді налічувалося 125 фондів, керованих LSVCC, на частку яких при-
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падала майже половина обсягу Вк в країні, проте ці фонди мали низьку 
прибутковість і високі адміністративні витрати. 

незадовільні результати програми LSVCC можна пояснити кількома 
причинами, у тому числі інвестуванням коштів у компанії низького 
 рівня внаслідок жорстких обмежень на інвестиції та недостатніми 
 управлінськими можливостями менеджерів фонду. Виконання програ-
ми призвело і до значних непрямих витрат, зокрема, фонди LSVCC за-
вдяки податковим пільгам і сприятливішим умовам інвестування ви-
тісняли з ринку приватні фонди Вк. 

У 2001 р. в політиці канади відбулося зрушення в напрямку біль-
шого стимулювання створення приватних фондів Вк і заохочення ін-
ституціональних інвестицій. У 2002 р. було організовано три “фонди 
фондів”, які стали важливою частиною інфраструктури канадських 
ринків венчурного інвестування. крім того, федеральний уряд ввів нові 
правила утворення кваліфікованих партнерств з обмеженою відпові-
дальністю, що полегшують їх використання шляхом звільнення від 
сплати податків національних та іноземних інвесторів. У 2004—2005 рр. 
після спостереження за діяльністю фондів LSVCC було поставлено пи-
тання про припинення надання їм податкових пільг.

В іспанії використання венчурного інвестування припадає на поча-
ток 1970-х років, коли асоціації промислового розвитку (SODI) інвесту-
вали державні кошти в компанії, що перебували на ранній стадії роз-
витку, з метою пожвавлення економіки менш розвинених регіонів 
країни. Після вступу в 1986 р. до єс іспанія також успішно викорис-
товувала ресурси європейських фондів структурних реформ, а згодом і 
значний приплив міжнародного приватного капіталу. У 1999 р. іспан-
ський уряд розпочав серію програм, спрямованих на зміцнення техно-
логічного сектору країни і збільшення фінансування компаній на ран-
ніх стадіях їхнього розвитку. ці ініціативи передбачали як податкові 
пільги для компаній венчурного капіталу, так і програми з безпосеред-
ньою участю держави. було створено “Програму заохочення техноло-
гічних досліджень” (PROFIT) для підтримки інноваційних підприємств 
шляхом надання їм прямих субсидій і невеликих безпроцентних позик 
на термін 15 років на технологічні проекти, що перебувають на концеп-
туальному етапі розроблення. Метою цих “посівних” позик є перетво-
рення ідей у реальні плани розвитку бізнесу. У 2002 р. в рамках про-
грами PROFIT було профінансовано понад 4 тис. проектів. 

через програму “Фірми нових технологій” (The New Technology 
Firms, NEOTEC), прийняту в 2001 р., перспективні технологічні компа-
нії можуть отримувати безвідсоткові “посівні” позики на суму до 
300 тис. євро. обсяг позик не повинен перевищувати 70 % бюджету 
відповідного проекту, а виплати мають проводитися після отримання 
прибутку за проектом на рівні 20 % грошового потоку. того ж року 
було прийнято “Державну програму венчурного капіталу”, відповідно 
до якої національний інноваційний центр (The National Enterprise of 
Innovation, ENISA) фінансує перспективні проекти нових технологіч-
них підприємств. кошти для цієї програми надає на пільгових умовах 
Міністерство промисловості, туризму і комерції іспанії. З 2002 р. Мі-
ністерство науки і технологій іспанії почало надавати безвідсоткові по-
зики строком на сім років фондам венчурного капіталу, що інвестують 
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у затверджені урядом проекти і фірми. кандидатом на отримання такого 
фінансування має бути приватна фірма, що існує менш як два роки, а її 
запити про державну підтримку не повинні перевищувати 100 тис. євро 
протягом трирічного періоду. розміри позик можуть сягати 500 тис. євро 
або 50 % від загальної суми інвестицій, і цей ліміт збільшується до 1 млн 
євро або 70 % від загальної суми інвестицій, якщо компанія знаходиться 
в сільській місцевості й розвивається відповідно до правил, прийнятих у 
єс. Після закінчення терміну позики ліміт підлягає поверненню з при-
бутком або зі збитками пропорційно до частки відповідних інвестицій у 
поточній вартості фірми.

В ізраїлі наприкінці 1980-х років сформувалися базові умови для 
розвитку венчурного капіталу: великий корпус учених й інженерів ви-
сокої кваліфікації та університети, що їх підтримували; добре розвине-
на індустрія високих технологій цивільного напряму; присутність знач-
ної кількості технологічних транснаціональних корпорацій; наявність 
низки компаній, що виробляли комунікаційне обладнання, від яких у 
1990-х роках відгалужувалися нові компанії; лібералізація ринків ка-
піталу і сприятливі макроекономічні умови. на ринку спостерігався 
підвищений попит на венчурні інвестиції з боку високотехнологічних 
підприємств [12].

За цих умов уряд ізраїлю виконав низку програм, спрямованих на 
збільшення кількості новостворених підприємств. У 1991 р. було роз-
почато “Програму технологічних інкубаторів”, орієнтовану на надання 
підтримки підприємствам-новачкам на ранньому етапі створення тех-
нологічного бізнесу й допомоги в реалізації відповідних ідей шляхом 
перетворення їх у життєздатні комерційні продукти. ця програма була 
дуже успішною. 

У 1993 р. з метою стимулювання створення публічно торгованих 
фондів Вк завдяки наданню гарантій щодо їхніх витрат було засновано 
фонд “інбаль” (Inbal). було створено чотири такі фонди, проте вони не 
досягли комерційного успіху і тому через деякий час закрилися. не-
гативний досвід фонду “інбаль” дав важливі уроки, підкресливши особ-
ливе значення стимулювання високих результатів та належної компе-
тенції менеджерів.

інвестиційний фонд фондів “йоцма” (Yozma) було створено в 1992 р. 
з метою формування солідної основи для конкурентоспроможної інду-
стрії Вк. До нього увійшов державний фонд Вк обсягом 100 млн дол. 
сШа, який інвестував у приватні фонди венчурного капіталу (80 млн 
дол. сШа — у фонди “йоцма”) і безпосередньо в компанії високих тех-
нологій (20 млн дол. сШа). кожен фонд “йоцма” мав забезпечити 
участь однієї авторитетної міжнародної фінансової установи й однієї 
національної установи. Уряд був готовий інвестувати до 40 % суми мо-
білізованих фондом ресурсів (до 8 млн дол. сШа). Відповідно, при 
вкладеному урядом капіталі обсягом 100 млн дол. сШа паралельна 
участь приватного капіталу сягнула 150 млн дол. сШа. інвестиції в 
понад 200 підприємств на стартовому етапі становили 250 млн дол. 
сШа. основною відмітною рисою програми “йоцма” було заохочення 
за високі показники: кожному фонду надавався опціон на купівлю ак-
цій, що належали державі, на строк до п’яти років. Загалом було ство-
рено десять фондів “йоцма”, їхні менеджери згодом мобілізували (без 
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участі урядових структур) додаткові ресурси і до 2001 р. керували пу-
лом капіталу обсягом у 5 млрд дол. сШа. 

З 1996 р. попит на фонди Вк та їхні пропозиції в ізраїлі зростає. 
Друга хвиля фондів була значнішою за обсягом і залучила пенсійні 
фонди та інституціональних інвесторів. Партнерські зв’язки із зару-
біжними установами стали важливим каналом набуття досвіду у прак-
тиці венчурного інвестування. крім того, на другому етапі розвитку 
індустрії Вк було встановлено міцні зв’язки з американськими фірма-
ми Вк. Позитивний досвід діяльності фондів “йоцма” використано при 
формуванні системи венчурного інвестування у Фінляндії [13].

аналіз свідчить, що роль “венчурного інвестування” є найважливі-
шою не лише в активізації комерціалізації рнД в інноваційному про-
цесі, а й у розвитку національної інноваційної системи та технологіч-
ному оновленні економіки. Для стимулювання розвитку венчурної 
індустрії використовуються механізми прямого й непрямого регулю-
вання. До них належать інвестування бюджетних коштів у венчурні 
фонди, податкові пільги для венчурних інвесторів і страхування іннова-
ційних ризиків. активізувати венчурне інвестування допомагають дер-
жавна підтримка розвитку сектору малих інноваційних підприємств 
“посівної” стадії, попит бізнесу на результати науково-технічної діяль-
ності, розвинена інноваційна інфраструктура і, звичайно, сприятливий 
інноваційно-інвестиційний клімат, необхідний для залучення зарубіж-
них інвесторів. Важливою умовою також є наявність у країнах ефектив-
них наукомісткого й високотехнологічного секторів промисловості, а у 
державах з перехідною економікою — реалізація стратегії структурної 
перебудови економіки. 

У росії венчурні фонди почали створювати з 1994 р. за ініціативи та 
фінансової підтримки єбрр. У 2003 р. розпочав діяльність заснований 
консорціумом “альфа-групп” венчурний фонд “русские технологии” з 
обсягом коштів 50 млн дол. сШа, частина яких пішла на фінансування 
інноваційних проектів. У 1996—2005 рр. венчурні фонди в росії 
 спрямували на фінансування інвестиційних проектів майже 2,5 млрд 
дол. сШа. За оцінками Міністерства промисловості й науки рФ, част - 
ка профінансованих високотехнологічних проектів у країні становила 
близько 5 %, тоді як за кордоном — 30 % [14]. 

У 2005 р. керівництвом росії було визнано важливість переходу еко-
номіки країни на інноваційний шлях розвитку, і розпочалася робота зі зміц-
нення елементів інноваційної інфраструктури, фінансування інновацій-
них проектів — на основі використання інструментів держав но-приватного 
партнерства. У цій сфері реалізовано низку урядових програм: 

— створено “фонд фондів” — російську венчурну компанію (обсяг 
 коштів — 15 млрд руб.), що дало змогу сформувати кілька державно-
приватних венчурних фондів із загальним обсягом коштів 30 млрд руб.; 

— організовано російський інвестиційний фонд інформаційно-ко-
мунікаційних технологій (обсяг — 1,5 млрд руб.); 

— розпочалося функціонування регіональних державно-приватних 
венчурних фондів у п’яти регіонах (Москва, татарстан, томська об-
ласть, Пермський край, красноярський край; загальний обсяг коштів 
фондів — 1,1 млрд руб.), в 2007 р. з’явилося ще декілька подібних 
фондів із загальним обсягом коштів близько 1,2 млрд руб.
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2006 р. урядом санкт-Петербурга разом із Міністерством економіч-
ного розвитку рФ створено Фонд сприяння розвитку венчурних інвес-
тицій у малі підприємства в науково-технічній сфері міста санкт-
Петербурга за рахунок коштів федерального бюджету, бюджету міста 
та приватних інвесторів. основна форма інвестування — збільшення 
статутного капіталу юридичних осіб, а участь в останньому беруть шля-
хом придбання акцій. Фінансування одного проекту здійснюється в об-
сягах від 15 до 60 млн руб. [15]. 

З огляду на приватні венчурні фонди інноваційного спрямування, 
що існують у росії (загальний обсяг доступних для інвестування кош-
тів оцінюється в 5 млрд руб.), сукупна пропозиція венчурного капіталу 
становитиме близько 39 млрд руб. 

Проте впровадження ринкових заходів із фінансування інновацій-
них проектів на ранніх стадіях з метою створення сильних висококапі-
талізованих компаній через низку причин залишається недостатнім. 
російські науковці наголошують на важливості розвитку венчурного й 
“посівного” інвестування, а також системи державної підтримки нових 
інноваційних компаній на етапі старту в кластерній організації ніс 
російської Федерації [16]. 

В Україні інвестиційні та взаємні фонди з’явилися в середині 1990-х 
років для забезпечення процесів масової приватизації. це “Western NIS 
Enterprise Fund” (150 млн дол., виділених урядом сШа для освоєння в 
харчовій промисловості, сільському господарстві, виробництві буді-
вельних матеріалів, фінансовому секторі України), “SigmaBlayzer” (ка-
пітал — 100 млн дол.) та фонд прямих інвестицій “Україна” (капітал — 
22,5 млн дол.). Після прийняття Закону України “Про інститути 
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 
15 березня 2001 р. № 2299-ііі започатковано утворення абсолютно нових 
для перехідної економіки України інститутів фінансового ринку. 

У грудні 2005 р. компанія “Draper Fіsher Jurvetson” (DFJ), до скла-
ду якої входять 20 фондів із сукупним інвестиційним капіталом понад 
3 млрд дол. сШа, відкрила в Україні технологічний венчурний фонд 
“DFJ Nexus”. Протягом 10 років фонд планує залучити від 50 млн до 
100 млн дол. сШа на розвиток високотехнологічних компаній у краї-
нах колишнього срср. 

Велика кількість учасників ринку венчурних інститутів спільного 
інвестування (ісі) у 2005 р. є причиною того, що жодна компанія з 
управління активами не володіє більше ніж 10 % ринку венчурних ісі. 

аналіз перших інвестиційних декларацій компаній з управління 
активами венчурних ісі свідчить, що для українського Вк орієнтація 
на комерціалізацію рнД, інноваційні проекти та розвиток інноваційно-
го малого підприємництва поки що не характерна. Форми венчурного 
інвестування достатньо різноманітні, але специфіка вітчизняного пост-
приватизаційного акціонерного капіталу спричиняє переважання ін-
вестиційного кредиту — від вкладень у спеціально випущені під проект 
облігації до прямого інвестиційного кредитування через венчурні фон-
ди. слабку орієнтованість українського венчурного капіталу на високо-
технологічні галузі підтверджують статистичний аналіз та експертні 
опитування керівників приватних венчурних структур і спеціалістів дер-
жавних органів, результати яких наведено у [17], а також відсутність 
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практичних прикладів та інформації про успіхи венчурного капіталу в 
комерціалізації рнД у звітах Української асоціації інвестиційного бізне-
су (Уаіб).

на 1 березня 2008 р. в Україні було зареєстровано 1003 ісі, з них 
77 % — венчурні фонди, більшість яких зосереджена в києві. нині 
кількість ісі ще більше зросла. У країні створено некомерційну органі-
зацію — асоціацію приватних інвесторів України, що об’єднує приват-
них і корпоративних інвесторів із різних регіонів та є повноправним 
членом європейської мережі “бізнес-ангелів” (European Business Angel 
Network, EBAN). 

Успішно працює українська венчурна компанія “теХінВест” [18], її 
діяльність зосереджена переважно у сфері інформаційно-кому ні ка цій-
ного бізнесу. компанію було організовано в 2004 р. як правонаступника 
експортоорієнтованої венчурної компанії “AVentures”, що мала досвід ус-
пішної роботи у високотехнологічному бізнесі. У компанії “теХінВест” 
створено ефективні механізми відбору інноваційних технологічних 
бізнес-проектів, привабливих для венчурного інвестування, а також пе-
редінвестиційної підготовки та післяінвестиційного супроводу. одним із 
найбільших досягнень цієї компанії є венчурне інвестування компанії 
“APowerCap Technologies” (виробництво суперконденсаторів та рішень 
на їх основі), визнаної експертами провідних венчурних фірм силі-
конової долини найперспективнішою технологічною компанією у краї-
нах колишнього срср. 

З метою регулювання правовідносин між державою, недержавними 
фінансовими інституціями та приватними інвесторами при фінансуванні 
нових компаній, що швидко зростають і мають потенціал інноваційно-
го розвитку, розроблено проект Закону України “Про венчурне фінансу-
вання інноваційної діяльності” [19]. У проекті закону запро поновано 
централізовані та децентралізовані джерела фінансування, запрова-
дження ліцензування венчурних компаній та державного контролю 
венчурних фондів і венчурних компаній. 

Загалом підходи до реалізації венчурного інвестування комерціаліза-
ції рнД і створення конкурентоспроможних інновацій в нашій країні пе-
ребувають на початковому етапі й не дають позитивних результатів. У 
них не враховано ні досвід промислово розвинених країн, який вказує на 
обмеженість можливостей формування системи венчурного інвестуван-
ня без активної підтримки та участі держави, ні особливості сучасного 
етапу економічного розвитку України та інші фактори. 

Для розвитку венчурного інвестування в національній інноваційній 
системі державним органам разом із науковцями та Уаіб потрібно 
 розробити концепцію розвитку венчурного інвестування на 2011—
2020 роки для здійснення підприємницької діяльності в науково-
технічній сфері в Україні. У концепції доцільно використати досвід 
програми “йоцма” щодо створення венчурних фондів та інвестиційного 
супроводу інноваційних проектів в наукомісткій високотехнологічній 
сфері в Україні, організаційно-економічні механізми підтримки діяль-
ності венчурних фондів та сектору “бізнес-ангелів” для комерціалізації 
рнД шляхом створення нових інноваційних фірм, спільного фінансу-
вання проектів державою та “бізнес-ангелами”. на підставі концепції 
має бути розроблено проекти відповідних законодавчих і нормативних 
актів для використання на національному та регіональному рівнях. 
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У найближчий період надзвичайне значення у формуванні бази для 
здійснення ефективного венчурного інвестування в інноваційному проце-
сі мають створення в Україні Фонду сприяння розвитку малих під-
приємств в інноваційній сфері для державної підтримки розроблення 
 інно ваційних проектів на “посівній” стадії [20] та реалізація концепції 
Держав ної цільової економічної програми “створення в Україні іннова-
ційної інфраструктури на 2008—2012 роки”, затвердженої розпоряджен-
ням кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 381-р. її метою є 
забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної еконо-
міки та ефективне використання вітчизняного науково-технологічного 
потенціалу. на жаль, ця програма практично не фінан сується. 

отже, розвиток венчурного інвестування в ніс пов’язаний із 
 прийняттям законодавчих актів щодо надання пільг суб’єктам інвесту-
вання та стимулювання партнерства між державним і приватним секто-
рами з метою комерціалізації нових технологічних рішень. розроблення 
та реалізація концепції розвитку венчурного інвестування на 2011—
2020 роки для здійснення підприємницької діяльності в науково-
технічній сфері в Україні на основі запропонованих принципів сприя-
тиме розвитку національної інноваційної системи.
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РЕКОмЕНДАції КРУГЛОГО стОЛУ
“мАЛИй іННОВАційНИй БіЗНЕс:  

стАН, ПРОБЛЕмИ тА ПЕРсПЕКтИВИ РОЗВИтКУ”

Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації 
України спільно з німецьким товариством технічного співробітництва 
за участю центральних органів виконавчої влади, національних та га-
лузевих академій наук, провідних вищих навчальних закладів було 
проведено круглий стіл “Малий інноваційний бізнес: стан, проблеми та 
перспективи розвитку”. За результатами обговорення ухвалено такі 
рекомендації:

1) запровадити механізми державної підтримки інноваційної діяль-
ності (фінансово-кредитні, податкові й амортизаційні);

2) створити сприятливі умови для залучення в інноваційну сферу 
приватних інвестицій, насамперед від вітчизняних комерційних струк-
тур і банків;

3) вжити заходів щодо забезпечення фінансування наукової сфери 
на рівні 1,7 % ВВП відповідно до Закону України “Про наукову та 
науково-технічну діяльність”;

4) сформувати правові та інституціональні умови для розвитку су-
часного венчурного бізнесу, спрямованого передусім на підтримку ма-
лих і середніх інноваційних виробничо-технологічних компаній; 

5) створити систему стимулів, яка сприяла б інвестуванню вітчиз-
няними й зарубіжними інвесторами — банками та великими підпри-
ємствами — коштів у розвиток венчурних проектів;

6) розробити чітку систему надання державних гарантій щодо кре-
дитування перспективних інноваційних проектів;

7) сформувати ефективні митні інструменти для стимулювання інно-
ваційного виробничого процесу;

8) забезпечити захист малого й середнього бізнесу, нових високотех-
нологічних галузей економіки;

9) створити регіональну інноваційну інфраструктуру, що враховує 
специфіку територій, з подальшою інтеграцією в єдину систему;

10) концентрувати ресурси на пріоритетних напрямах інноваційної ді-
яльності з чітким визначенням джерел фінансування;

11) сформувати державну політику підтримки інноваційного роз-
витку регіонів і створити її законодавче забезпечення;

12) розробити довгострокові прогнози науково-технічного й іннова-
ційного розвитку; 

13) сприяти розвитку наукових шкіл, насамперед фундаментальної 
науки;

14) забезпечити потреби фундаментальної науки в сучасному облад-
нанні на рівні дослідних центрів і лабораторій, що часто працюють як 
малі підприємства;

15) створити сприятливі регуляторні умови для організації діяльнос-
ті науково-дослідних малих підприємств;
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16) забезпечити безпроцентне кредитування робіт із організації ви-
пуску інноваційної продукції та її впровадження у виробництво; 

17) дозволити науково-дослідним інститутам реалізовувати продук-
цію, вироблену в рамках інноваційних проектів, на умовах господар-
ських або орендних договорів, а отримані кошти використовувати для 
впровадження та доведення інноваційних розробок;

18) скасувати проведення тендерів при розробленні, виготовленні та 
реалізації обладнання, приладів і матеріалів в рамках прикладних до-
сліджень та інноваційних проектів;

19) спростити чинний порядок оформлення продажу, оренди та лі-
зингу інноваційної продукції, створеної науково-дослідними інститута-
ми в результаті виконання інноваційних проектів та за власними 
розробками;

20) запровадити державну підтримку патентування винаходів вчених 
та розробників за кордоном;

21) створити фонд впровадження інновацій малим та середнім біз-
несом;

22) запровадити державні дотації для інновацій у галузі охорони при-
роди, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії;

23) розробити спеціальну програму підтримки молодих вчених і 
спеціалістів;

24) здійснювати заходи з популяризації в суспільстві інноваційної ді-
яльності.
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Прес-слУжба жУрналУ ПоВідомляє

	У Харкові відбувся третій міжнародний економічний форум “Ін-
новації. Інвестиції. Харківські ініціативи”, в якому взяли участь 
понад 300 делегатів із 20 країн світу. Про інтерес до зібрання 
свідчить присутність на ньому представників великих вітчиз-
няних та іноземних компаній, бізнесменів з України, Росії, країн 
Європейського Союзу. 

на Харківщині вже тривалий час провадять інвестиційну діяльність 
відомі світові підприємства та банки, зокрема “Філіп Моріс”, “нестле”, 
“Шелл”, “сбербанк росії” та ін. Ще привабливішим для інвесторів цей 
регіон зробило застосування кластерного підходу до розвитку регіональ-
ної економіки, втіленого у стратегії сталого розвитку Харківської облас-
ті до 2020 року. Вже створено українсько-російський технопарк “слобо-
жанщина”, на фінальній стадії перебуває відкриття  іт-парку 
“інтелектроніка”.

на форумі конструктивно розглядалися питання забезпечення ста-
лого розвитку територій області, реалізації потужного інноваційного 
потенціалу наукових інститутів, дослідницьких центрів, ВнЗ, промис-
лових підприємств.

кожний бізнесмен має можливість ознайомитися з інформацією 
щодо організації та розвитку бізнесу, розміщеною на сайті Харківської 
обласної державної адміністрації, а на допомогу інвесторам видано 
книгу, в якій наведено корисні відомості про область.

У Харкові вперше серед інших міст України запроваджено європей-
ські підходи до взаємодії дозвільних структур із бізнесом, розпочав 
роботу єдиний дозвільний центр.

	В угоді про співробітництво, підписаній між Луганською облас-
тю та американським штатом Меріленд, передбачено створен-
ня бізнес-інкубатора. Це допоможе вченим Луганщини реалізову-
вати на міжнародному рівні свої проекти, які буде захищено 
американським патентним правом.

Укладена угода надає можливості українській стороні запозичувати 
передовий досвід сШа у різних сферах. Зокрема, на території штату 
Меріленд діє сучасний комплекс із застосування біотехнологій у галузі 
сільського господарства, що викликає значний інтерес у луганчан.

“основне завдання влади, — заявив перший заступник голови лу-
ганської обласної державної адміністрації едуард лозовський, — ство-
рювати умови для розвитку бізнесу й науки. а як скористатися цими 
умовами, вирішуватимуть самі бізнес-структури та вчені. так, сьогодні 
луганські програмісти продають свою працю, а ми хочемо, щоб вони 
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продавали свій продукт. Для цього влада луганщини й ініціювала ство-
рення у регіоні бізнес-інкубатора”.

	Міжнародний інвестиційний форум у Чернігові зібрав представ-
ників дипломатичних і торговельно-економічних місій іноземних 
держав, міжнародних організацій, закордонних інвесторів.

У рамках цього зібрання відбулися конференція “три кроки назу-
стріч інвестиціям” і засідання керівних органів єврорегіону “Дніпро”, 
за результатами якого керівники делегацій підписали протокол і План 
заходів щодо співпраці на 2012—2013 рр. також було укладено низку 
міжрегіональних договорів. 

гості форуму, зокрема надзвичайний і Повноважний Посол В’єтнаму 
в Україні пані Мінь нгуєт, голова гомельського облвиконкому Володи-
мир Дворнік, в. о. заступника губернатора брянської області олександр 
горшков, народні депутати України Михайло чечетов, едуард Прутнік 
та олексій Плотніков, ознайомилися з виставкою продукції місцевих 
виробників, організованою на центральних вулицях чернігова. 

	У Вінниці Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Ні-
дерландів в Україні Пітер Ян Волтерс провів переговори з керів-
ництвом області та депутатами обласної ради щодо перспектив 
розвитку бізнесу. Разом із послом у зустрічі взяли участь 11 
представників бізнесових кіл Голландії, які зацікавлені у парт-
нерських відносинах і співпраці з вінницькими підприємцями.

гостей хвилювало питання надійності українських бізнесменів, і го-
лова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига за-
явив: “Даємо гарантії безпеки бізнесу на 99 відсотків”. оперативне вирі-
шення питань реєстрації та подальшу підтримку у веденні спільної 
справи гарантував голландським підприємцям міський голова Вінниці 
Володимир гройсман.

голландські бізнесмени, зокрема представники фірми, що займаєть-
ся вирощуванням, переробкою та зберіганням овочів, фруктів і карто-
плі, та компанії, котра споруджує і обладнує овоче- та фруктосховища, 
провели з українськими підприємцями плідні переговори, в процесі 
яких було досягнуто низку конкретних домовленостей.

	Колишній глава Української греко-католицької церкви Блаженні-
ший Любомир Гузар у своїх виступах підкоряє слухачів глибокою 
вірою в Бога, щирістю і відвертістю, гострою, принциповою оцін-
кою людських пороків.

В аудіокнизі “суспільство і бізнес” владика розповів про спостере-
ження за поведінкою людей різних статків, зроблені ним, коли він ще 
студентом працював у готелі й обслуговував відвідувачів. кардинал 
згадує, що “люди, які справді багаті, — дуже чемні, розумні, не пха-
ються, як бува якась трудність, терпляче вислуховували, були готові 
почекати…”. але коли з’являвся скоробагатько, усім ставало незатиш-
но, тривожно, бо в його поведінці відчувалися агресія, зверхнє ставлен-
ня до оточення.
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“те, що ми маємо, навіть негарно називати олігархами, — розмір-
ковує владика любомир гузар. — це є скоробагаті люди, які нагрома-
дили кошти з різних причин, у різні способи. Вони скоро назбирали 
майна, але мають величезну трудність — вони не вміють бути бага-
тими…”.

В аудіокнизі слухач ознайомиться з мудрими роздумами глибоко ду-
ховної людини про моральну освіту багатіїв, рівень їхнього ставлення до 
бідних, про благодійність і почуття справедливості та переживання за 
долю народу.

	“Державна продовольчо-зернова корпорація України” провела пре-
зентацію Центру оперативно-технічного управління зернозби-
ральною технікою, який з допомогою системи моніторингу конт-
ролює роботу 500 комбайнів. Оператори цього Центру мають змогу 
в реальному часі відстежувати трудовий процес кожного комбай-
нера, дотримання ним графіка збирання врожаю, витрати пально-
го тощо. 

Зібравши врожай на землях корпорації, 17 бригад, що складаються 
з комбайнерів, механіків та водіїв, продовжили жнива на полях ферме-
рів, які не мали зернозбиральної техніки. Для збирання майбутнього 
врожаю 2012 р. корпорація має намір придбати близько 2 тис. ком-
байнів.

на презентації зазначалося, що Україна є однією з країн — лідерів 
з виробництва зернових, але має найнижчу у світі забезпеченість зер-
нозбиральною технікою: лише 40 % від потреби, тоді як 78 % техніки 
перебуває за межами амортизаційного й економічно доцільного терміну 
експлуатації. така технічна відсталість щороку призводить до втрати 
6 млн т зерна через невчасне збирання врожаю, що у грошовому екві-
валенті становить 12 млрд грн.

	Старший майстер цеху аміаку 1-Б ПАТ “Сєвєродонецьке об’єд-
нання “Азот” Олександр Лавроненко користується заслуженим 
авторитетом у колективі. Він постійно розв’язує технічні про-
блеми на виробництві, вносить ефективні раціоналізаторські про-
позиції. 

тривалий час новатор працював над утилізацією пари для поперед-
нього підігріву живильної води, оскільки в минулі роки ця пара ви-
пускалася в повітря. Впровадження зазначеного нововведення дає 
 можливість на тонні аміаку економити 15 куб. м природного газу та 
2 куб. м знесоленої води.

олександр лавроненко вже вніс до 15 раціоналізаторських пропо-
зицій, що дало в середньому від 100 до 500 тис. грн економії. його 
масштабні технічні винаходи разом зі згаданими рацпропозиціями 
меншої вартості загалом заощадили підприємству 15 млн грн.

	Нещодавно Інститут Горшеніна провів соціологічне дослідження 
на тему “Соціально-економічне становище українського села”. 
Виявилося, що за останні 10 років із міста до села переїхали 6 % 
громадян, а із сільської місцевості до міста — 2,6 %.
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справедливою є думка фахівців, що молодим родинам, які пересе-
лилися до села, слід надавати державні пільгові довготермінові креди-
ти для облаштування на новому місці та налагодження господарської 
діяльності. новоприбулим селянам також вкрай необхідна шефська і 
консультативна допомога. але головне, підкреслюють експерти, усю 
цю підтримку потрібно передбачити в новій комплексній державній 
програмі із закріплення молоді на селі.

Варто зауважити, що за останні роки у сШа змінили місце прожи-
вання з міського на сільське 30 % населення, а у Західній європі — 
14—17 %.

	Близько 400 делегатів — директорів, власників великих компа-
ній і підприємств, що становлять основу бізнесу і промисловості 
України, взяли участь у об’єднавчому з’їзді Федерації роботодав-
ців країни.

Девіз з’їзду “Зроби для України більше” учасники зібрання активно 
підтримали у своїх виступах, вносячи слушні пропозиції щодо забез-
печення економічного зростання України, підвищення ефективності 
 діяльності бізнесових структур, поліпшення інвестиційного іміджу дер-
жави, поглиблення співпраці бізнесу і влади.

“У нинішній непростій економічній ситуації в Україні, — заявив на 
з’їзді голова об’єднаного руху роботодавців України Дмитро Фірташ, — 
роботодавці повинні підставити плече державі. Щоб організація могла 
захищати український бізнес, впливати на процеси в Україні, щоб 
створювалися нові підприємства, нові робочі місця, рух роботодавців 
потрібно посилювати”.

У роботі зібрання взяли участь прем’єр-міністр України Микола 
азаров і перший заступник глави адміністрації Президента України 
ірина акімова.

	Очаківський район Миколаївщини — один з найсприятливіших 
для розвитку вітроенергетики регіонів України. Тому саме тут 
було створено ТОВ “Вітровий парк “Очаківський”, директором 
якого є кандидат технічних наук Володимир Подгуренко — роз-
робник технічного проекту і керівник впроваджувальних робіт. 
Він протягом багатьох років, ще за часів радянської влади, здій-
снивши необхідні розрахунки, переконував керівників різних рів-
нів у великій ефективності вітроенергетики.

З десяти запланованих енергетичних установок уже працюють сім на 
базі вітрогенераторів з німеччини, загальною потужністю 25 МВт. Вони 
дають можливість виробляти 10 % електроенергії, необхідної для забез-
печення енергопостачання регіону. нині завершуються пусконалагоджу-
вальні операції для введення в дію ще трьох енергетичних установок. 
технічним спонсором проекту виступає німецька компанія.

За матеріалами центральних газет країни
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діалоГ іЗ ЧИтаЧамИ

ЗАВДАННя ДЕРЖАВНОї ВАГИ —  
стВОРЕННя іННОВАційНОГО сЕРЕДОВИщА

інноваційне середовище — комплексне багатоаспектне поняття, в 
основі якого нові світоглядні підходи, нова психологія мислення всіх 
учасників цього процесу, що вимагає відповідної організованості, мо-
більності, сучасної матеріально-технічної бази і тісної взаємодії різних 
гілок влади, бізнесу, громадських організацій, усього суспільства.

У ширшому розумінні формування й розвиток інноваційного се-
редовища — це перехід до вищого рівня цивілізації, поглиблення впливу 
людини на природу та побудова суспільних процесів на основі інновацій-
ної культури.

Забезпечити функціонування інноваційного середовища, його високу 
конкурентоспроможність має вироблення та реалізація державою й сус-
пільством політики інноваційного розвитку, пріоритетною основою якої 
є освіта й наука. особлива роль в усвідомленні суспільством престижнос-
ті й життєвої необхідності створення інноваційного середовища нале-
жить засобам масової інформації та закладам культури.

Важливою, обнадійливою тенденцією сьогодення є те, що з усіх регіо-
нів України надходить інформація про збільшення масштабів інновацій-
ного пошуку багатьох колективів у різних сферах суспільного життя. 
наведемо кілька прикладів.

1. За даними всесвітнього інтернет-рейтингу ICU (International Colleges 
& Universities), сумський державний університет (сДУ) у 2011 р. став 
 восьмим серед вищих навчальних закладів України, а його електронний 
 архів посів друге місце серед вітчизняних ВнЗ у рейтингу Webometrics.

нещодавно на базі цього університету відбулася міжнародна науково-
практична конференція “наукова діяльність у поєднанні із сучасними 
інформаційно-комп’ютерними технологіями — основний фактор іннова-
ційного розвитку вищої освіти”, під час якої ректор сДУ анатолій Васи-
льєв розповів про успішну реалізацію концепції інноваційного університе-
ту та діяльність цілісного науково-навчально-виробничого комплексу.

Завдяки злагодженій праці колективу, зорієнтованій на перспективу, 
створено технопарки, стратегічні місцеві програми, впроваджено іт-тех но - 
логії в роботу органів місцевого самоврядування зі зверненнями грома дян 
тощо. В університеті освоюються інноваційні та інфор маційно-комп’ютерні 
технології, що сприятиме забезпеченню  конкурентоспроможності україн-
ської економіки завдяки врахуванню вимог ринку праці, які зростають, до 
професійної підготовки кожного пра цівника.

конференція проходила під патронатом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України. Показово, що в цьому заході взяли участь 120 
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працівників освітньої галузі з 64 вищих навчальних закладів України, 
 росії, білорусі, німеччини, Польщі. У своєму виступі перший  заступник 
міністра освіти і науки, молоді та спорту України євген су ліма зазначив, 
що сДУ є одним з лідерів вітчизняної вищої освіти, а освітній процес у на-
шій країні нерозривно пов’язаний з практикою  державного будівництва і 
має відбуватися в тісному контакті з європейськими і світовими освіт - 
німи установами з використанням їхніх досвіду й досягнень.

2. Харківський мікрорайон “П’ятихатки” та прилеглі до нього селища 
родичі й черкаська лозова Дергачівського району Харківщини заплано-
вано перетворити у місто інновацій, провідну роль у якому відведено відо-
мому центру ядерних досліджень — національному науковому центру 
“Харківський фізико-технічний інститут”. навколо цієї установи знахо-
диться котеджне селище, в якому забезпечено комфортні умови для праці 
й відпочинку вчених, надано можливості для будівництва житла. Поруч 
із селищем розташовані п’ятизірковий готель і гольф-клуб.

Передбачено, що в технополісі “П’ятихатки” інноваційна діяльність 
матиме дев’ять тематичних напрямів: енергозбереження та нові техноло-
гії виробництва енергії, ядерні технології в енергетиці й охороні здоров’я, 
авіація, приладобудування, верстатобудування, нові технології в агропро-
мисловому комплексі, біотехнологія, біомедицина і фармація, нові мате-
ріали й нанотехнології та інформаційно-комунікаційні технології. наяв-
ність сучасної науково-технічної бази, мальовнича природа сприятимуть 
тому, що місто інновацій “П’ятихатки” стане авторитетним і цікавим для 
вчених та підприємців не тільки з України, а й з інших країн.

3. У брюсселі європейські бізнесмени нещодавно ознайомилися з 
проектом створення у львові “силіконової долини” — містечка 
 іт-компаній. а ще раніше — під час круглого столу “ефект енергії: 
нові можливості іт-спільноти України” — про цей інвестиційний про-
ект доповів міський голова львова андрій садовий.

Міська влада визначила згаданий проект як один з головних у стра-
тегії розвитку львова на період до 2025 року. З цією метою планується 
надати земельні ділянки для розміщення бізнесових структур, ведення 
житлового будівництва. творчий потенціал львівських програмістів ві-
домий далеко за межами України, і створення “силіконової долини” 
поряд зі стадіоном, де відбудуться ігри “євро-2012”, стане потужним 
стимулом інноваційного розвитку регіону.

4. яскравим прикладом формування інноваційного середовища є 
 діяльність тоВ “Миколаївський глиноземний завод”, очолюваного гене-
ральним директором юрієм овчинніковим. Ще 2010 р. ця компанія за-
снувала соціальну програму “територія рУсалу”, витративши за  ми- 
ну  лі роки на соціальний розвиток Миколаївщини понад 4 млн грн. 
 організа тори проекту з гордістю розповідають, що за ці кошти по ліпшено 
матеріально-технічну базу сільських ФаПів, придбано комп’ютери для 
навчання учнів початкових класів 16 шкіл жовтневого району, облад нано 
10 дитячих майданчиків у Миколаєві та здійснено низку інших  корисних 
справ.

У грудні 2011 р. компанія презентувала в Миколаївській обласній 
 державній адміністрації соціальну програму “територія рУсалу” на  
2012 р. Виділені кошти в сумі 800 тис. грн заплановано витратити на 
 розвиток соціальної інфраструктури, підтримку соціальних ініціатив. З 
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метою надання допомоги авторам суспільно важливих пропозицій, пре-
тендентам на отримання грантів, фонд “центр соціальних ініціатив 
 рУсалу” проводив навчально-методичні семінари. Передбачено виді ля- 
ти гранти, спрямовані на розвиток науково-технічної творчості мо лоді 
у галузі комп’ютерних технологій, моделювання робототехніки, підтрим-
ку громадянських та молодіжних ініціатив, професійної само реалізації.

на Миколаївщині діяльність глиноземного заводу справедливо вва-
жають успішною моделлю соціально відповідального партнерства біз-
несу і влади. Проте, на жаль, в Україні про цей досвід мало хто знає і 
рідко хто його підтримує та впроваджує.

5. комплексною стратегією розвитку Дніпропетровського регіону та 
освітньою програмою “новій Дніпропетровщині — нові стандарти освіти!” 
передбачено впровадження ефективних проектів розвитку інтелектуаль-
ного потенціалу молоді. серед них — проект “розвиток інтелектуального 
руху на Дніпропетровщині”, спрямований на створення бази запитань для 
інтелектуальних ігор, підготовку викладачів і тренерів, проведення на-
вчальних семінарів, комплектування шкільних та студентських команд.

За задумом організаторів, така підготовча робота дасть змогу наступ-
ного навчального року викладати у школах області інноваційний фа-
культативний курс “інтелект”. Після засвоєння методики розв’язан ня 
 винахідницьких задач, участі в інтелектуальних іграх молодь бра тиме 
участь у турнірах інтелектуальних змагань на зразок “Що? Де? коли?” та 
“брейн-ринг”, спершу на рівні шкіл і ВнЗ, а потім — міст і районів. 

на презентації згаданого проекту голова Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації олександр Вілкул пообіцяв підтримувати цю 
програму і зазначив: “розвиток інтелектуального руху — це важливий 
інструмент виховання освічених, ерудованих, високоморальних та куль-
турних людей. У рамках проекту будуть створені належні умови   
для інтелектуальної самореалізації молоді в кожному місті чи селищі 
 нашої області”. ініціативу Дніпропетровщини варто підтримувати й 
 поширювати в усіх регіонах країни.

Усі наведені вище приклади свідчать, що в Україні набирає сили 
творчий пошук, який рухає енергія мислячих, активних, патріотично 
налаштованих людей різного віку, різних посад і рівнів освіти. наша 
країна пробуджується, прагне досягти європейського і світового рівня, 
і це головне. силою, що координує інноваційний розвиток, створення 
інноваційного середовища, мають бути органи влади на всіх рівнях, і на-
самперед кабінет Міністрів України. на жаль, ця тема поки не  знай шла 
відображення в трьох визначальних постановах кабінету Міністрів 
 України: “Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніто-
рингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку” від 16 лис-
топада 2011 р. № 1186, “Про запровадження оцінки ефективно сті спіль-
них  заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвит ку” від   
16 листопада 2011 р. № 1187, “Про затвердження порядку розроблення, 
моніторингу та оцінки результатів реалізації Державної стратегії регіо-
нального розвитку” від 16 листопада 2011 р. № 1189.

  В.І. Халецький,
  заступник головного редактора, відповідальний секретар журналу
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академік академії економічних наук України, м. київ

К.О. Кузнецова — магистр нтУУ “київсь кий політехнічний інститут”, 
г. киев

О.с. Колтунович — радник голови луцької районної ради, аспірант луць-
кого національного технічного університету, м. луцьк.

т.м. Лисиця — заступник директора департаменту інвестиційної та ін-
новаційної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни, м. київ.

О.А. мазур — виконавчий директор тП “інститут електрозварювання 
ім. є.о. Патона” нан України, кандидат технічних наук, м. київ.

Л.А. мусіна — керівник групи радників Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України, кандидат економічних наук, м. київ.

В.Д. макогон — старший науковий співробітник відділу бюджетної сис-
теми науково-дослідного фінансового інституту київського національного 
торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, м. київ.

НАШі АВтОРИ



212 Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 3

В.м. миленький — викладач київського національного університету те-
атру, кіно і телебачення імені і.к. карпенка-карого, кандидат економічних 
наук, м. київ.

і.В. Одотюк — старший науковий співробітник ДУ “інститут економіки 
та прогнозування нан України”, доктор економічних наук, м. київ.

О.Ф. Оніпко — президент Української академії наук, доктор технічних 
наук, професор, м. київ

О.м. Охотнікова — доцент кафедри конституційного та адміністративно-
го права київського національного економічного університету імені Вадима 
гетьмана, кандидат юридичних наук, м. київ.

м.Ю. Панчук — магістр київського національного економічного універ-
ситету імені Вадима гетьмана, м. київ.

с.В. Пустовойт — старший науковий співробітник тП “інститут елек-
трозварювання ім. є.о. Патона” нан України, кандидат технічних наук, 
м. київ.

Є.В. Редзюк — доцент кафедри фінансів та обліку і аудиту інституту еко-
номіки і управління київського славістичного університету, доцент кафедри 
менеджменту академії муніципального управління, кандидат економічних 
наук, м. київ.

В.П. соловйов — заступник директора центру досліджень науково-
технічного потенціалу та історії науки ім. г.М. Доброва нан України, док-
тор економічних наук, професор, м. київ.

Л.Г. Шморгун — головний редактор журналу “Проблеми інноваційно-
інвестиційного розвитку”, доктор економічних наук, професор, академік 
Української академії наук, м. київ.

В.с. Шовкалюк — заступник директора Департаменту інноваційної ді-
яльності та трансферу технологій Державного агентства з питань науки, ін-
новацій та інформатизації України, м. київ.



213Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 3
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