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НОВІ ВИДАННЯ

Необхідність в обгрунтуванні нaпрямів суспільного
поступу та стратегічних його засад є ключовими завдан%
ням у процесі формування сучасної парадигми еконо%
мічної політики країн світу. Прискoрення іннoвaційнoгo
рoзвитку, використання новітніх досягнень науково%тех%
нічного прогресу, інтелектуалізації виробництва нині є
особливо важливими для України. Потреба в модерні%
зації національної економіки і, як наслідок, органічно%
го її включення у світогосподарські процеси та гармо%
нізація із існуючими у європейському економічному про%
сторі стандартами зумовлюють актуальність досліджен%
ня фінансового регулювання інноваційної діяльності в
Україні.

Незважаючи на наявність наукових праць з цієї про%
блематики, масштабність проблем щодо пoбудoви
ефективнoгo мехaнізму фінaнсувaння та бюджетнo%по%
даткової підтримки іннoвaційнoгo сектoра в нaціoнa%
льній екoнoміці обумовлюють подальший практичний
інтерес та необхідність продовження наукових пошуків.
Відтак, рецензована монографія, беззаперечно, є своє%
часним та актуальним дослідженням у цьому напрямі.

Необхідно зауважити, що нині заходи щодо фор%
мування системи фінансового регулювання інновацій%
ної діяльності в Україні не мають системного характеру
і визначаються ситуативно та, головним чином, без
чітких акцентів на інноваційній спрямованості. Зі змісту
монографії помітно, що ця робота відрізняється від
інших наукових досліджень системним, різностороннім,
багатофакторним і комплексним підходом автора до
розглянутої у ній науково%прикладної проблеми.

Рецензована монографія містить сучасні теоретичні
та аналітичні підходи, які спрямовані на поглиблення
теоретико%методологічних засад фінансового регулю%
вання інноваційної діяльності, а також конструктивні
практичні рекомендації щодо стимулювання інновацій%
ної активності в Україні із використанням фінансових
інструментів та важелів. Водночас отримані наукові ре%
зультати достатньо аргументовані, грунтуються на оп%
рацюванні й критичному аналізі праць вітчизняних та
зарубіжних вчених, нормативно%правової бази та ста%
тистичної інформації.

РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ

"ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ"

(АВТОР —  ДЕМЧИШАК Н.Б.1)

На наш погляд, заслуговує схвалення структура
роботи та логічна взаємопов'язаність усіх п'яти
розділів дослідження, опрацювання значного обсягу
літературних джерел та аналітичного матеріалу, ви%
користання широкого спектру загальнонаукових і
спеціальних методів дослідження, що суттєво підви%
щує рівень обгрунтованості й достовірності одержа%
них результатів.

Згідно з текстом монографії, у першому розділі
"Теоретичні основи фінансового регулювання іннова%
ційної діяльності в державі" автор достатньо критич%
но оцінює наявний понятійно%категорійний апарат
теорії фінансів, зокрема, щодо обгрунтування сут%
ності фінансового регулювання інноваційної діяль%
ності. Так, сформовано концептуальні підходи до з'я%
сування його економічного змісту на основі система%
тизації існуючих наукових здобутків та уточнено тлу%
мачення поняття "фінансового регулювання інновац%
ійної діяльності" як узгодженого комплексного впли%
ву держави на функціонування національної інновац%
ійної системи, зумовленого інноваційним потенціалом
та рівнем інноваційної безпеки в країні, спрямовано%
го на зміцнення конкурентоспроможності та утверд%
ження інноваційної моделі сталого соціально%еконо%
мічного розвитку, на основі чого розглянуто складові
та інструменти системи фінансового регулювання в
Україні.

Також обгрунтованими є аргументи стосовно того,
що інноваційний розвиток необхідно розглядати як клю%
чову складову економічного розвитку держави, що грун%
тується на формуванні та реалізації науково%технічно%
го й інноваційного потенціалу та підвищенні конкурен%
тоспроможності національної економіки за умов додер%
жання достатнього рівня інноваційної безпеки. Водно%
час запропоновано поняття "інноваційна модель со%
ціально%економічного розвитку" як теоретичне вира%
ження пріоритетності інновацій — визначального чин%
ника забезпечення суспільного поступу країни, що прак%
тично реалізується в межах державної політики. Таке
тлумачення дає змогу акцентувати увагу на необхідності
досягнення певних соціальних результатів, врахувати
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аспект "сталості" у процесі аналізу соціально%еконо%
мічного розвитку з акцентом на необхідності балансу%
вання між задоволенням сучасних потреб і захистом
інтересів громадян у майбутньому, забезпечення чого,
безумовно, потребує здійснення фінансового регулю%
вання.

У другому розділі "Методологічні засади фінансо%
вого регулювання інноваційної діяльності в Україні" об%
грунтовано принципи та інституційні основи фінансово%
го регулювання інноваційної діяльності в умовах націо%
нальної економіки. Зокрема, автором виокремлено такі
принципи, як наукової обгрунтованості, національного
самовираження, комплексності, стратегічної орієнтації,
інституційного характеру регулювання, пріоритетності,
узгодженості й гнучкості, результативності, доцільності,
захисту національних інтересів.

Значний науковий інтерес становлять розроблені
інституційні основи фінансового регулювання іннова%
ційної діяльності в розрізі функціонування формалі%
зованих та неформалізованих інститутів. При цьому
особливістю монографії є акцент на ролі неформалі%
зованих інститутів регулювання інноваційних процесів
в Україні, з%поміж яких основними є: рівень національ%
ної самовизначеності й підтримки інновацій як осно%
ви розвитку; інноваційна культура, психологія, інно%
ваційне мислення; історичний досвід, традиції орган%
ізації інноваційної діяльності; можливості поширен%
ня інформації у суспільстві та рівень його інтегрова%
ності у використання інновацій, як певних товарів і
послуг тощо.

Автором розглянуті етапи еволюції системи фінан%
сового регулювання сфери інновацій у національній
економіці, на основі чого виявлено досягнуті успіхи й
прорахунки в організації її функціонування. Також по%
глиблено методологічні засади дослідження націо%
нальної інноваційної системи та формування сучасної
парадигми її фінансового регулювання в умовах кон%
курентного середовища де сформульовано наукові
підходи, спрямовані на досягнення максимального
ефекту від функціонування системи фінансового ре%
гулювання в Україні, зокрема, інститутів регулювання
на основі їхньої оптимізації, чіткої взаємоузгодженості
стратегічних завдань у контексті врахування інтенси%
фікації євроінтеграційних процесів упродовж 2014—
2016 років.

У третьому розділі "Дієвість національної іннова%
ційної системи як об'єкта фінансового регулювання
в умовах глобалізації" оцінено стан й динаміку іннова%
ційного розвитку та показники наукової й науково%
технічної діяльності в Україні на основі систематизації
та узагальненні значних обсягів статистичної інфор%
мації. За результатами виконаного аналізу з%поміж
причин зниження інноваційної активності вітчизняних
промислових підприємств, обумовлено відсутність
ефективних довгострокових програм розвитку як на
загальнодержавному, так і регіональному рівні в Ук%
раїні, обмеженість стимулів інноваційної діяльності
та неефективність існуючої системи фінансового ре%

гулювання інноваційних процесів в цілому. Також,
згідно з аналізом сучасного стану національної інно%
ваційної системи України в частині оцінки показників
наукової та науково%технічної діяльності, автор виок%
ремив такі проблемні аспекти, як: значний розрив між
наукою та господарською діяльністю; відсутність
стратегічного мислення у організації функціонуван%
ня системи вищої освіти та її відрив від реальної еко%
номіки; неефективність державних і регіональних на%
уково%технічних програм; недостатність механізмів
комерціалізації науково%технічних розробок;
відсутність системності у організації діяльності
органів державної влади та управління у процесі ре%
гулювання інноваційних процесів.

На наш погляд, логічними та переконливими є зроб%
лені у роботі висновки щодо забезпечення соціально%
економічного розвитку, враховуючи всезростаючу роль
інноваційної діяльності в умовах глобалізації як не%
від'ємної складової ефективного функціонування діло%
вих одиниць, можливе лише на основі використання ре%
гулюючого потенціалу впливу на національну іннова%
ційну систему.

Практичний інтерес становлять виявлені тенденції
формування інноваційної інфраструктури в умовах
побудови інноваційної моделі у контексті визначен%
ня ефективності сформованої в країні системи фінан%
сового регулювання, що в цілому дає змогу стверд%
жувати про відсутність належного інфраструктурно%
го забезпечення інноваційних процесів в Україні, а
відтак, необхідність стимулювання створення спект%
ру об'єктів інноваційної інфраструктури як передумо%
ви успішної реалізації інноваційних проектів в дер%
жаві.

Четвертий розділ монографії "Ефективність фінан%
сового регулювання інноваційної діяльності в Україні"
присвячений аналізу специфіки використання інстру%
ментів бюджетного та податкового регулювання інно%
вацій в Україні.

Вагомим науковим результатом є пропозиції авто%
ра щодо оцінювання ефективності застосування бюд%
жетного регулювання в умовах національної економіки
на основі використання економіко%математичного мо%
делювання. Так, удосконалено підходи до обгрунтуван%
ня впливу фінансових інструментів регулювання, зокре%
ма бюджетного фінансування на стан та динаміку інно%
ваційної й науково%технічної діяльності в Україні на ос%
нові застосування множинних регресійних моделей, при
цьому за результатами розрахунків уточнено зв'язки
між досліджуваними параметрами та виявлено законо%
мірності існуючої між ними чинникової обумовленості,
що важливо, на наш погляд, з позицій стратегічних
перспектив впровадження інструментів регулювання в
Україні.

Логічними та переконливими є зроблені у роботі
висновки, що фінaнсoвa підтримкa іннoвaційних
прoцесів в Укрaїні, зокрема у контексті застосування
інструментів бюджетного регулювання, мaє грунтувати%
ся на засадах: прямого фінансування створення нoвих
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нaукoмістких галузей і виробництв зa рaхунoк кoштів
держaвнoгo та місцевих бюджетів (бюджетних інвес%
тицій у інноваційні проекти); субсидування та дoтування
зa рaхунoк держaвнoгo бюджету високотехнoлoгічних,
експортоорієнтованих гaлузей і виробництв; фінaн%
сувaння нaукoвo%дoслідних прoгрaм відповідно до зат%
верджених концепцій розвитку інноваційної діяльності;
нaдaння безпрoцентних чи пільгoвих пoзик під%
приємствам за умов дотриманням певних заздалегідь
визначених державою критеріїв.

Водночас цілком обгрунтованими є твердження ав%
тора стосовно того, що очікуваний результат від засто%
сування податкових пільг в умовах вітчизняної економ%
іки не завжди може бути позитивним у зв'язку із наявн%
істю проблем ефективності використання інструментів
податкового регулювання з огляду на витратність та
ймовірні зловживання, а тому потрібен певний часовий
лаг для визначення доцільності їх застосування та ре%
зультативності.

У заключному розділі монографії "Стратегія удос%
коналення фінансового регулювання інноваційної діяль%
ності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів"
доведено, що утвердження інноваційної моделі розвит%
ку продовжує залишатися системним фактором зрос%
тання конкурентоспроможності економіки, її динаміч%
ного зростання та підвищення рівня національної без%
пеки.

На нашу думку, цікавою з наукового та практично%
го погляду є розроблена стратегія фінансового регулю%
вання інноваційної діяльності в Україні, яка включає цілі
регулювання, передбачає фінансові інструменти для їх
досягнення, грунтується на відповідній теоретичній кон%
струкції та методологічних підходах щодо функціону%
вання системи фінансового регулювання. Ця стратегія,
зважаючи на реалії функціонування національної еко%
номіки, враховує зворотній вплив системи фінансового
регулювання інноваційної діяльності від потенціалу та
гарантування безпеки.

У роботі акцентовано увагу на недостатньому роз%
витку науково%дослідних інститутів та інфраструктури,
низькому рівні інновацій у бізнесі та інших факторах,
що знижують рівень інноваційної безпеки в Україні,
індикатором чого є позиція України у глобальних рей%
тингах. Тому нині саме підвищення рівня інноваційної
безпеки у напрямі стимулювання інноваційної активності
підприємств, кооперації між інноваційними інституція%
ми, а також зростання якості інституційного забезпечен%
ня повинні сприяти інтенсифікації інноваційної актив%
ності.

Автором також розкрито концептуальні основи
формування інноваційного потенціалу національної еко%
номіки у контексті побудови стратегії фінансового ре%
гулювання інноваційної діяльності в Україні з урахуван%

ням напрямів підвищення рівня інноваційної безпеки у
глобалізованому економічному просторі. Важливим
аспектом, який підтверджує комплексність підходів у
процесі дослідження, є виконаний аналіз іноземного
досвіду фінансового стимулювання інноваційної діяль%
ності, що дав змогу визначити ключові напрями його
впровадження у вітчизняну практику.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що сформу%
льовані наукові положення й результати, викладені в ре%
цензованій монографії, є вагомим внеском у поглиблен%
ня існуючих та розробку нових теоретико%методологіч%
них засад формування системи фінансового регулюван%
ня інноваційної діяльності в України, та мають наукове і
прикладне значення.

Позитивно оцінюючи рецензоване дослідження,
його науково%теоретичний й методологічний рівень та
практичну значимість, необхідно зазначити окремі не%
доліки, зокрема: доцільно було б визначити пріори%
тетні напрями інноваційної діяльності, які потребують
фінансового регулювання, та у цьому контексті більш
детально розглянути національну інноваційну систему;
недостатньо уваги приділено аналізу впливу інвестиц%
ійних ризиків, пов'язаних із формуванням стратегії
фінансового регулювання інноваційної діяльності в
економіці України; робота значно виграла б змістов%
но, якби було виконано дослідження ефективності ви%
користання податкових інструментів регулювання із
застосуванням додаткових методів аналізу, що дало б
змогу підтвердити теоретичні висновки. Однак зазна%
чені зауваження не мають принципового характеру і
не знижують наукової і практичної значимості цього
дослідження та не впливають на загальну позитивну
оцінку роботи.

Загалом, рецензована монографія є грунтовним
науковим дослідженням, в якому вирішується важли%
ва наукова проблема, пов'язана зі стимулюванням інно%
ваційної активності в економіці України шляхом вико%
ристання інструментів фінансового регулювання. У ній
подано нові, науково обгрунтовані результати, що ста%
новлять вагомий внесок у вирішення завдань зі ство%
рення передумов для підвищення ефективності фінан%
сового регулювання інноваційної діяльності. Структур%
но робота відзначається логічністю побудови та по%
слідовністю викладення матеріалу. За змістом і нау%
ково%практичною спрямованістю монографія є нова%
торською, грунтується на власних концептуальних
підходах, може бути корисною для науковців та
практиків. Зважаючи на це, рецензована монографія
Н.Б. Демчишака "Фінансове регулювання інноваційної
діяльності в Україні" належить до наукових видань, які
викликають зацікавленість у поглибленому ознайом%
ленні з їх науково%прикладним змістом, та заслуговує
на позитивну оцінку.
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