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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні Україна стоїть перед необхідністю глибокого

коригування економіки, мета якого є не просто економічне
зростання, а набуття ним інноваційної природи як основи
стійкого економічного прогресу.

Вирішальне значення у підвищенні економічної ефек1
тивності і технічної досконалості суспільного виробництва
відіграє взаємопов'язаний процес розвитку науки, техніки і
технології. Активізація інноваційної діяльності підприємств
в умовах ринкової економіки пов'язана передусім з пошу1
ком джерел і форм інвестування, які мають забезпечити
баланс між інноваційними витратами та фінансовими мож1
ливостями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Істотний внесок у теорію регулювання ринкової еконо1

міки в цілому та інноваційних процесів зокрема зробили Дж.
Кейнс, М. Кондратьєв, Я. Корнаі, Нельсон Річард Р., Б. Сан1
то, Дж. Стігліц, М. Туган1Барановський, Уінтер Сідней Дж.,
П. Фрімен, Й. Шумпетер та інші.

Проблеми формування інноваційного розвитку в Україні
досліджували сучасні вітчизняні економісти, зокрема
З. Адаманова, О. Александрова, О. Алимов, О. Амоша,
Ю. Бажал, В. Базилевич, З. Варналій, А. Гальчинський,
В. Геєць, А. Гриценко, П. Єщенко, М. Йохна, Я. Жаліло,
Б. Кваснюк, А. Кінах, В. Ковальчук, П. Мазурок, Б. Маліць1
кий, В. Мандибура, А. Маслов, A. Мельник, В. Новицький,
В. Онікієнко, В. Осецький, М. Пашута, О. Попович, В. Сизо1
ненко, А. Ткач, Л. Федулова, А. Чухно та інші вчені.

У той же час, незважаючи на значну кількість робіт з
цієї теми, проблема фінансування інноваційних інвестицій у
сучасній економіці залишається недостатньо дослідженою.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз джерел фінансування інновацій1

них інвестицій в Україні та виявлення напрямів їх удоскона1
лення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління інноваційною діяльністю в Україні

здійснюється на таких рівнях: загальнодержавний, між1
галузевий і регіональний, галузевий та на рівнях підприємств
і організацій. Інноваційна діяльність має стати одним із ва1
желів виведення економіки України з кризової ситуації, адже
науковий потенціал — достатньо потужний.

Серед факторів, які перешкоджають здійсненню інно1
вацій, найвагомішими є, перш за все, економічні: нестача
власних коштів, недостатня фінансова підтримка держави,
великі витрати на нововведення, високий економічний ри1
зик, недосконалість законодавчої бази, тривалий термін
окупності нововведень, відсутність коштів у замовників.
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Тому на сьогодні рівень інноваційної активності в Україні
залишається недостатній, що є наслідком слабкої зорієнто1
ваності інституційної, фінансової та банківської систем на
підтримку прогресивної моделі розвитку національної еко1
номіки. Не можна визнати задовільною й участь суб'єктів
малого підприємництва в інноваційному процесі. Майже
відсутні посередницькі організації, які стикують попит і про1
позицію на інновації, сприяють венчурному фінансуванню.

Важливим показником, що об'єктивно характеризує
рівень суспільних витрат на науково1технічну інноваційну
діяльність у загальному балансі національного господар1
ства, є наукомісткість валового внутрішнього продукту й,
зокрема, витрати на дослідження і розробки у відсотково1
му відношенні до ВВП. Для США, Японії та Німеччини цей
показник закріпився на рівні 2,5—2,8 %, у Франції й Вели1
кобританії — 2,2—2,4%, в Італії і Канаді — 1,3—1,5% [5].

Дані по Україні свідчать про значне відставання цього
показника від більшості розвинених країн. У 2008 році об1
сяг фінансування науки становив 2611,7 млн грн., або 1,18%
ВВП. Обсяг фінансування інноваційних робіт за рахунок
коштів державного бюджету зменшився майже на 40,0% і
становив 63,4 млн грн. (у 2009 р. — 93,0 млн грн.). При цьо1
му його частка складала лише 1,4% проти 3,0% у 2003 р.

Успішність економічної діяльності в інноваційній сфері
останнім часом дедалі тісніше ставиться у залежність від
ступеня залучення кредитних ресурсів банківських установ
до системи фінансового забезпечення відтворювальних про1
цесів. Таким чином, банки стають одними з учасників інно1
ваційного процесу, забезпечуючи не тільки його фінансу1
вання, а й зв'язок між усіма учасниками — державою, інве1
стиційно1інноваційними фондами, науково1технічними уста1
новами та споживачами. Проте існуючі механізми кредиту1
вання і надто високі ставки за кредити в Україні не сприя1
ють надходженню фінансових ресурсів у сферу інновацій.

Водночас реальна поточна ситуація є такою, що довго1
строкові кредити, які мають бути основними підоймами сти1
мулювання інноваційної діяльності суб'єктів господарюван1
ня, складають небезпечно малу частку в загальному обсязі
кредитних вкладень у національну економіку.

Серед суттєвих чинників, що обмежують довгострокове
інноваційне кредитування, слід назвати такі: високий рівень
відсоткових ставок за банківські кредити; великий кредит1
ний ризик, ризик зміни відсоткових ставок, ризик незбалан1
сованої ліквідності; переважно поточний та короткостроко1
вий характер банківських пасивів; низька ліквідність об'єктів
застави, що можуть бути передані для забезпечення інно1
ваційного кредиту; зацікавленість банків у кредитуванні гос1
подарських операцій із швидкою оборотністю грошових
потоків; обмежена можливість рефінансування в НБУ.

Одним з перспективних джерел фінансування інновац1
ійної діяльності на підприємствах можуть бути також кошти
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іноземних інвесторів. Їх використання має ряд переваг по1
рівняно з позичковим капіталом та іншими видами фінансо1
во1кредитного забезпечення. Так, на відміну від позик і кре1
дитів, не збільшуючи зовнішнього боргу держави, вони спри1
яють одержанню коштів для розвитку виробництва, зацікав1
люючи в цьому безпосередньо іноземного інвестора. Виве1
зення прибутків, зароблених інвесторами завдяки їхнім вне1
скам та участі у виробництві, є набагато меншою небезпе1
кою, ніж повернення кредитів з відсотками.

Важливим інструментом стимулювання розвитку вироб1
ництва вважається надання державних гарантій за іноземни1
ми кредитними лініями, що значно полегшує вихід підприємств
на ринок капіталів. Існують два діаметрально протилежні по1
гляди на державні гарантії за іноземними кредитами:

— без таких гарантій неможливо підтримати вітчизняне
виробництво через слабкість банківської системи України;

— необхідно зовсім відмовитися від іноземних кредитів
чи накласти на них мораторій до стабілізації економічної й
політичної ситуації.

Гарантії уряду забезпечують легший доступ до одержан1
ня кредитних коштів, тому вони є однією з форм субсидію1
вання підприємств. Обсяг цієї субсидії можна оцінити, ви1
ходячи зі зниження витрат підприємства на сплату відсотків
за банківський кредит. У разі неповернення підприємством
кредиту обсяг субсидії дорівнює сумі бюджетних витрат на
його погашення й обслуговування. Такі випадки в умовах
ринкової економіки практично виключені завдяки викорис1
танню процедури банкрутства.

Тобто, на перший погляд, надання державних гарантій
при одержанні кредитів чи державної допомоги на їх об1
слуговування не порушує дії ринкового механізму: держава
просто допомагає підприємствам отримати кредит на рин1
кових умовах. Однак з народногосподарського погляду це
означає фінансування проектів, які без участі держави не
були б здійснені через високі витрати чи недостатню
надійність. При обмеженості кредитних коштів це призво1
дить до заміни (витіснення) рентабельних інвестицій.

Таким чином, втручання держави створює певні пере1
шкоди для фінансування більш прибуткових проектів, а
отже, спотворює умови конкуренції і знижує загальну ефек1
тивність народного господарства.

Надання державних гарантій, як правило, базується на
прийнятій системі пріоритетів. Вибіркова підтримка певних
секторів економіки призводить до зміни відносних цін, а
отже, і структури виробництва, яка в результаті такого втру1
чання перестає відповідати пріоритету споживачів.

Досвід промислово розвинених країн свідчить про те,
що надання державних гарантій, порівняно з іншими фор1
мами субсидіювання, виявляється доцільним лише тоді, коли
завдяки гарантіям на ринку залишаються ті підприємства,
що мають шанси зберегти свою рентабельність протягом
тривалого часу [1].

Надання державних гарантій порівняно з іншими фор1
мами субсидіювання підприємств має дві важливі переваги:

— держава одержує можливість надавати підтримку
підприємствам без використання бюджетних коштів;

— для підприємств необхідність повернення кредитів
стає стимулом до максимально ефективного використання
залучених коштів.

Однак, в Україні реалії такі, що кредити під гарантію
уряду не тільки не мають зазначених переваг, але навіть ста1
новлять серйозну економічну проблему, пов'язану з борго1
вими зобов'язаннями держави. У процедурі надання га1
рантій беруть участь як мінімум 11 установ (міністерства
економіки, фінансів, зовнішньоекономічних зв'язків і
торгівлі, Фонд держмайна, банк1агент, назване Національ1
не агентство, галузеві управління Кабінету Міністрів, цент1
ральний орган виконавчої влади відповідної галузі, незалеж1
на організація, що здійснює цінову експертизу, інші інсти1

тути). Збільшення кількості учасників експертизи збільшує
витрати на її проведення, але аж ніяк не підвищує ступеня
обгрунтованості вибору інноваційного проекту.

Одним з найважливіших аргументів при виборі інновац1
ійних проектів є їх відповідність пріоритетним напрямам ви1
користання іноземних кредитів і розвитку економіки. Так,
дотепер немає глибокого економічного обгрунтування пріо1
ритетів на основі аналізу порівняльних переваг і реальних
можливостей їх використання, а також тенденцій розвитку
субсидованих галузей в інших країнах. Найчастіше пріори1
тетність пов'язується з необхідністю використання наявно1
го виробничого потенціалу, тобто випливає з минулого, а не
орієнтується на майбутнє. Усе це збільшує ймовірність вик1
лючення ефективних проектів. Разом з тим, формулювання
"окремі, надзвичайно важливі об'єкти" може служити підста1
вою для будь1якого суб'єктивного рішення.

Таким чином, аналіз процедури надання державних га1
рантій свідчить, що вона має принаймні три серйозні недо1
ліки, пов'язані з відсутністю чіткої відповідальності за прий1
няті рішення, неринковою оцінкою майна, що не відбиває
його реальної ліквідності, а також відсутністю надійного
економічного обгрунтування пріоритетності використання
іноземних кредитів.

Практика реалізації інноваційних проектів за кредитами
під гарантію уряду свідчить, що підприємства пріоритетних га1
лузей мають досить реальні шанси компенсувати зміну кон'1
юнктури (наприклад, цін на сировину, обмінного курсу, ринків
збуту), що пов'язано з можливістю домогтися для себе спе1
ціальних умов. Можливість одержати пільги для конкретного
інноваційного проекту у процесі його реалізації за спеціаль1
ним рішенням уряду зводить нанівець твердість процедури й
умов надання державних гарантій за іноземними кредитами.

Фактично багато підприємств не несуть відповідальності
за повернення коштів, тому незацікавлені в їх ефективному
використанні. У першу чергу, це стосується кредитів, що нада1
ються на умовах погашення зовнішніх зобов'язань з бюджету
з подальшим відшкодуванням витрат держави в національній
валюті чи постачаннями продукції в державний резерв.

Альтернативою такого процесу може бути організація
фінансування інноваційних проектів без надання державних
гарантій.

У цьому випадку процес фінансування складатиметься
з наступних етапів.

1. Підприємство1позичальник звертається до уряду за
підтримкою інноваційного проекту відповідно до політики
держави стосовно пріоритетних напрямків розвитку еконо1
міки. Далі, за підтримки уряду, підприємство1позичальник
має одержати від НБУ ліцензію на відкриття рахунку в третій
країні і пільги на повернення валютних цінностей протягом
більш як 90 днів (оскільки деякі види устаткування виготов1
ляються і постачаються протягом тривалішого терміну).

2. Забезпечення оплати авансу, наприклад, 15 %. Кош1
ти від експорту ліквідної продукції підприємства, що орган1
ізовує іноземна компанія, надходять на рахунок у третій
країні і використовуються для оплати 15 % авансу іноземній
компанії, яка є виконавцем інноваційного проекту.

3. Іноземний банк під гарантії іноземної компанії і паке1
та забезпечення у вигляді валюти, що надходить від прода1
жу виробленої нової продукції, фінансує залишок вартості
проекту (у нашому випадку — 85 %).

Застосування такої схеми з урахуванням конкретних
особливостей кожного з інноваційних проектів дасть змо1
гу, на нашу думку, залучити необхідні кошти для розвитку
інновацій, сприятиме розвитку іноземного кредитування.

Іншим альтернативним методом інвестування сфери но1
вовведень може стати придбання машин та обладнання в
оренду. У світовій практиці такою формою оренди є лізинг,
сутність якого полягає в одержанні орендарем від орендо1
давця у виключне користування на певний термін, обумовле1
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ний угодою, матеріальних цінностей, машин та обладнання з
подальшою виплатою орендних платежів орендодавцю.

Лізинг сприяє скороченню циклу проектно1конструк1
торських робіт, освоєнню виробництва техніки нових по1
колінь, створюючи сприятливі умови для підтримки платос1
проможного попиту на нове обладнання та устаткування. Це
значною мірою прискорює процес впровадження у вироб1
ництво нових прогресивних видів виробів, підтримуючи
конкурентоспроможність усіх учасників лізингової угоди.

Незважаючи на значне поширення у зарубіжній практиці
цієї форми виробничого інвестування, у господарській сис1
темі України вона використовується недостатньо. Закон "Про
податок на додану вартість" не стимулює розвитку лізингу.
На основі його використання при здійсненні фінансового пря1
мого й зворотного лізингу відбувається подвійне оподатку1
вання. Воно полягає в тому, що при передачі права власності
на основні виробничі фонди за договором фінансового лізин1
гу у лізингодавця виникає податкове зобов'язання, при цьо1
му базою оподаткування є договірна ціна, що складається з
вартості обладнання і суми податку з доданої вартості, яка
була вже раніше сплачена лізингодавцем і пред'явлена лізин1
гоодержувачу. Інакше кажучи, на суму раніше сплаченого
податку з доданої вартості ще раз нараховується податок.

На нашу думку, виходом з цієї ситуації може бути зако1
нодавча зміна бази оподаткування, яка не повинна включа1
ти раніше сплачену суму податку з доданої вартості. Проте
головним недоліком, гальмом українського законодавства
з питань лізингу є те, що основним регулюючим парамет1
ром у лізингових угодах встановлено строк амортизації. У
цьому питанні Закон "Про лізинг" суперечить чинному За1
кону "Про оподаткування прибутку підприємств", згідно з
яким оперативний і фінансовий лізинги можуть бути вико1
ристані на строк, що не перевищує строку їх повної аморти1
зації. Тобто, по суті, для фінансового лізингу нижня межа
строку є нульовою [2].

Порядок нарахування амортизації, згідно із Законом
"Про оподаткування прибутку підприємств", встановлює
мінімальний строк договору фінансового лізингу понад п'ять
років для третьої групи основного капіталу і близько трьох
— для другої, що ніяк не приваблює лізингодавців. Вважає1
мо за доцільне дозволити учасникам лізингової угоди са1
мостійно встановлювати строк і метод нарахування амор1
тизації на об'єкти лізингу.

Зарубіжний досвід господарювання показує, що в краї1
нах з розвинутими ринковими відносинами активну роль у за1
доволенні потреб основної маси населення в новій продукції,
підвищенні науково1технічного рівня виробництва відіграє вен1
чурне підприємництво, яке створює конкурентне середовище
у сфері науки і наукового обслуговування. Розвиток венчур1
ного бізнесу впливає на динамічність усього господарського
комплексу й сприяє оздоровленню економіки країни.

Зарубіжний досвід організації підприємницьких струк1
тур венчурного капіталу набуває особливої актуальності й
може розглядатися як реальний шлях подолання кризи в
національній економіці, а також є дуже важливим для роз1
витку інвестиційного ринку і структурної перебудови еко1
номіки України. Венчурний капітал з його розподілом ризи1
ку може стати одним з ефективних методів залучення капі1
талу для економічного розвитку країни [1].

В Україні таких венчурних підприємств, які діють у ви1
сокорозвинених країнах, немає. У нашій економіці існують
лише деякі форми діяльності, що наближаються за своїм
характером до венчурних. До них можна віднести розробку
та виробництво товарів і послуг для реалізації на світовому
ринку, науково1технічну діяльність, пов'язану з створенням
принципово нових видів продуктів і послуг. Венчурні підприє1
мства за сприятливих умов найвірогідніше виникнуть на базі
малих підприємств та кооперативів приватної і колективної
форм власності.

У 2009 р. кількість малих підприємств (МП) галузі "На1
ука і наукове обслуговування" зростає. По областях Украї1
ни можна виокремити чотири класифікаційні групи:

— регіони з високим ступенем розвитку МП приватної і
колективної форм власності та великим науковим потенціалом;

— регіони, в яких відбулося зростання кількості МП
колективної і приватної форм власності;

— області, в яких відбулося зростання кількості МП
тільки колективної форми власності;

— області, в яких знизились темпи зростання кількості
таких підприємств [3].

Особливо необхідно виділити Київський, Харківський,
Донецький, Дніпропетровський і Львівський регіони, де зосе1
реджено більше 50% наукового потенціалу України. Понад
20% загальної кількості наукових організацій розташовано в
м. Києві, 14% — в Харківській, а в Донецькій, Дніпропет1
ровській і Львівській областях — по 6%. У цих областях є всі
можливості для створення інноваційної інфраструктури, адже
в них переважають наукомісткі і технічно складні галузі.

Підприємства, що базуються на приватній і колективній
формах власності, є найгнучкішими структурами, які без
значних втрат адаптуються до зміни економічної ситуації в
країні, використовуючи найсприятливіші умови функціону1
вання. Цим пояснюються процеси їх трансформації з однієї
форми в іншу. Але здебільшого ця тенденція стосується
тільки приватних і колективних малих підприємств. Закор1
донний досвід показує, що венчурні форми господарюван1
ня ефективно функціонують і розвиваються переважно на
засадах приватної і колективної форм власності.

Слід зазначити, що розвиток венчурних підприємниць1
ких структур не тільки вплине на конкурентоспроможність
наших товаровиробників, а й забезпечить стабілізуючі
функції в цілому, що, насамперед, знизить безробіття в
країні [4].

Ефективна діяльність венчурних підприємств неможли1
ва без наявності сучасної досконалої науково1технічної
інфраструктури. Згідно із Законом "Про основи державної
політики у сфері науки та науково1технічної діяльності" зав1
дання організації та координації заходів щодо створення
такої інфраструктури покладено на уряд. Основними еле1
ментами інноваційної інфраструктури повинні стати спеціа1
лізовані самостійні організації та установи, першочергови1
ми видами діяльності яких є: консалтинг, інжиніринг, посе1
редницькі та інформаційні послуги, послуги технопарків,
аудиторські послуги, венчурне фінансування (інноваційні
фонди, компанії, банки), патентні послуги, управління і ко1
ординація тощо.

Література:
1. Аблов А.С., Довгий О.С., Гальперіна Л.П., Грищенко

А.А. Інституційні засади інноваційної економіки: міжнародний
досвід та вітчизняна практика: монографія / За заг. ред. В.Є.
Новицького. — К.: Книжкове вид1во НАУ, 2005. — 198 с.

2. Батура А.В., Дедіков О.І. Інвестиції як чинник опти1
мізації відтворювальних процесів в Україні. — Дніпропет1
ровськ: Наука і освіта, 1998. — 154 с.

3. Вербівська Л.В. Оптимізація забезпечення інновац1
ійної складової економічного зростання в Україні // Нау1
ковий вісник Чернівецького університету. — Чернівці, 2002.
— Випуск 139. — С. 71—75.

4. Кириллов В.Д. Державне регулювання інвести1
ційного клімату в Україні // Дні науки: Зб. тез доповідей в
3 т. — Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2004. — Т. 2 — С. 28—29.

5. Петрушевська В.В. Державне регулювання іннова1
ційно1інвестиційних пріоритетів динамічного розвитку еко1
номіки України // Збірник наукових праць. — Стратегія
інноваційного розвитку підприємств України. — К.: КНУТД,
2003. — С. 137—141.
Стаття надійшла до редакції 01.04.2011 р.


