
Інвестиції: практика та досвід № 8/201478

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Умовою ефективного розвитку економіки України

та її регіонів є нарощування виробничого потенціалу,
що неможливо без впровадження інновацій. Однак, на
сьогодні реалізація інноваційних проектів відбуваєть-
ся повільними темпами в результаті ряду проблем, до
основних з яких можна віднести, недостатність фінан-
сування у зв'язку з браком коштів, високі ціни на кре-
дитні ресурси для позичальників, слабка капіталізація
банківської системи, високі ризики інноваційних про-
ектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Удосконаленню процесу управління інноваційним

розвитком регіону та його фінансовим забезпеченням
присвячені роботи Яненкової І.Г., Бобровської О.Ю.,
Гарман М.В., Карпець О.С., Геєця В.М., Крупки М.І., але
в умовах постійно змінних економічних та політичних
умовах функціонування регіонів України потребує уточ-
нення та адаптація напрацьованих розробок. Потребує
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подальшого дослідження організаційний механізм
управління інноваційним розвитком регіону в умовах за-
вершення дії Регіональних центрів інноваційного роз-
витку та здійснення управління інноваційним розвитком
регіону лише обласним держадміністраціям.

Тому метою статті є розробка рекомендацій щодо
трансформації організаційної структури та механізму
функціонування системи управління фінансуванням
інноваційного розвитку регіону.

Відповідно до Закону України "Про інноваційну
діяльність" [1], регулювання інноваційним розвитком на
регіональному рівні здійснюється Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, обласними і районними
радами відповідно до їх компетенції шляхом:

1) затвердження регіональних інноваційних про-
грам, що кредитуються з бюджету Автономної Респуб-
ліки Крим, обласних і районних бюджетів;

2) визначення коштів бюджету Автономної Респуб-
ліки Крим, обласних і районних бюджетів для фінансо-
вої підтримки регіональних інноваційних програм деле-
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гують повноваження обласним і районним державним
адміністраціям фінансування регіональних інноваційних
програм через державні інноваційні фінансово-кредитні
установи (їх регіональні відділення) у межах виділених
у цих бюджетах коштів;

3) контролю фінансування регіональних інновацій-
них програм за кошти бюджету Автономної Республіки
Крим, обласних і районних бюджетів.

Управління регіональним інноваційним розвитком
спрямовується на:

— аналіз науково-технічного потенціалу регіону та
рівня його інноваційного розвитку;

— визначення та обгрунтування регіональних нау-
ково-технічних, промислових і інноваційних пріоритетів;

— розробку та реалізацію інноваційно-інвестицій-
них програм;

— використання на рівні регіону прогресивних нау-
ково-технічних розробок регіону та світових наукових
досягнень;

— створення і стимулювання розвитку мережі но-
вих форм інноваційної інфраструктури: технопарків,
технополісів, науково-виробничих, інноваційних цент-
рів, бізнес-інкубаторів тощо [2].

Управління фінансовим забезпеченням іннова-
ційного розвитку регіону полягає у виконанні про-
грами інноваційного розвитку регіону шляхом от-
римання запланованих програмою джерел фінансу-
вання у повному обсязі та контролі за їх цільовим
використанням. При цьому, основна задача органів
місцевого самоврядування забезпечити повне й
своєчасне надходження та ефективне використан-
ня фінансових ресурсів, спрямованих на інновацій-
ний розвиток.

 Управління інноваційним розвитком Дніпропет-
ровського регіону забезпечує Управління науки,
вищої та професійно-технічної освіти Департаменту
освіти і науки Дніпропетровської облдержадмініст-
рації через Відділ науки та вищої освіти. Департа-
мент відповідно до "Положення про Департамент
освіти і науки Дніпропетровської обласної держав-
ної адміністрації" [3] забезпечує реалізацію на те-
риторії Дніпропетровської області державної політи-
ки у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інно-
ваційної діяльності, трансферу технологій, інтелек-
туальної власності. Відділ науки та вищої освіти Де-
партаменту освіти і науки Дніпропетровської облдер-
жадміністрації свою діяльність спрямовує в основ-
ному на розвиток, управління та фінансове забезпе-
чення науки та вищої освіти Дніпропетровської об-
ласті, а інноваційна діяльність регіону відділом ке-
рується тільки з точки зору керування науковою
діяльність в інноваціях. Саме це є гальмом іннова-
ційного розвитку регіону, бо більшість наукових роз-
робок так і залишаються на стадії розробок.

Основним документом, який регламентує шляхи
інноваційного розвитку Дніпропетровського регіону
є Регіональна програма інноваційного розвитку на пе-
ріод до 2020 року, затверджена рішенням Дніпропет-
ровської обласної ради від 24 грудня 2004 року №
493-24/IV "Про регіональну програму інноваційного
розвитку на період до 2020 року" [4]. Але на даний
час виконання регіональної програми інноваційного

розвитку йде достатньо повільними темпами, що по-
в'язане з відсутністю прямого контролюючого та ке-
руючого підрозділу державних органів управління
інноваційним розвитком, призупиненням фінансуван-
ня запланованих заходів програми. Тому потребує пе-
регляду й доопрацювання запланованих заходів про-
грами відповідно до сучасних умов економічного,
науково-технологічного та соціального середовища
регіону.

Проаналізував сучасну структуру управління інно-
ваційним розвитком та його фінансовим забезпеченням,
автор дійшов до висновку, що на сьогодні розвиток си-
стеми управління фінансовим забезпеченням іннова-
ційного розвитку Дніпропетровського регіону не тільки
не завершено, але й призупинено.

На нашу думку, потребує створення відповідного
структурного підрозділу, який би входив до складу
Департаменту освіти та науки, але його основне зав-
дання повинно полягати саме в управлінні інновацій-
ним розвитком області, але у взаємозв'язку з науко-
во-технічним розвитком, яким керує Відділ науки та
вищої освіти. Таким підрозділом може стати "Сектор
інноваційного розвитку". Саме на "Сектор інновацій-
ного розвитку", на думку автора, необхідно покласти
функції з управління та контролю інноваційним роз-
витком Дніпропетровської області, відповідно до зат-
вердженого Положення про Департамент [3], розділів
їх між Відділом науки та вищої освіти й запропонова-
ним автором Сектор інноваційного розвитку, при чому
залучив до роботи спеціалістів Відділу науки та вищої
освіти.

Рішення проблеми недостатнього фінансування
інноваційного розвитку регіону, автором пропонуєть-
ся розв'язати за рахунок розвитку консолідованого
фінансування інноваційних проектів, коли кілька роз-
порядників фінансових ресурсів, тимчасово об'єднав-
ши свої зусилля, надають фінансові ресурси, отриму-
ючи при цьому відповідний ефект [5]. Консолідоване
фінансування дозоляє акумулювати необхідний обсяг
фінансових ресурсів і розподілити ризики між всіма
учасниками угоди, щодо фінансування інноваційних
проектів.

Основною перешкодою при впровадженні кон-
солідованого фінансування може стати, перш за все,
відсутність нормативного регулювання в області кон-
солідованого фінансування, а саме: відсутність стан-
дартної документації по угодам консолідованого
фінансування та відсутність судових прецедентів в
області розгляду спорів по цим угодам. З урахуван-
ням даних обставин доцільно розробляти спеціальні
механізми консолідованого фінансування, що пере-
бувають у рамках поточного законодавства України
[1, 6].

Для ефективного фінансового забезпечення та
контролю над фінансування інноваційних проектів,
автором пропонується під керівництвом Дніпропет-
ровської обласної державної адміністрації створи-
ти Державну бюджетну організацію "Регіональний
фонд фінансової підтримки інноваційного розвитку
Дніпропетровської області" основна мета діяльності
якого, на думку автора, це управління та контроль
саме процесу фінансової підтримки впровадження
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інновацій в Дніпропетровської області. Дільяність
фонду повинні відповідати Закону України "Про дер-
жавно-приватне партнерство" [6]. Створення фонду
повинно буди зафіксовано відповідним розпоряд-
женням голови Дніпропетровської обласної держав-
ної адміністрації, а його діяльність здійснюватися
відповідно до затвердженого Дніпропетровською
обласною державною адміністрацією "Положенням
про Регіональний фонд фінансової підтримки інно-
ваційного розвитку Дніпропетровської області" Пе-
релік організаційних заходів та розрахунок коштів
на створення фонду може бути затверджений в онов-
леній Регіональної програми інноваційного розвит-
ку Дніпропетровської області.

На функції Фонду, автором пропонується поклас-
ти функції керування фінансуванням щодо реалізації
інноваційних проектів регіону, які відбираються кон-
курсною комісією, у порядку й на умовах, встановлю-
ваних Положенням про Регіональний фонд, шляхом
надання кредитів, надання позик, здійснення лізинго-
вих операцій, фінансування на поворотній основі в
інших формах, участі в статутних фондах господарчих
товариств. Основне завдання фонду — відбір найбільш
ефективних проектів для надання фінансової підтрим-
ки за рахунок, запропонованого автором [5] консолі-
дованого фінансування. Відбір інноваційних проектів,
які будуть профінансовані консолідовано, повинен
відбуватися за результатами засідання конкурсної
комісії, склад і положення про яку затверджується
розпорядженнями голови облдержадміністрації. До
складу комісії можуть входити представники держав-
ної та місцевої влади, представники зацікавлених
суб'єктів господарювання області та суб'єктів фінан-
сового ринку області.

Структура управління Регіонального фонду фінан-
сової підтримки інноваційного розвитку Дніпропетров-
ської області повинна включати представників органів
влади, підприємств та організацій, найбільш зацікавле-
них у фінансуванні та розвитку науковій та інноваційній
діяльності в Дніпропетровському регіоні. Реалізацію
заходів щодо створення та функціонування "Регіональ-
ного фонду фінансової підтримки інноваційного розвит-
ку Дніпропетровської області" передбачається здійсню-
вати за рахунок коштів державного та обласного бюд-
жетів, коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, заці-
кавлених підприємств та організацій, грантів міжнарод-
них організацій.

Регіональний фонд фінансової підтримки іннова-
ційного розвитку Дніпропетровської області прямо не
фінансує інноваційні проекти, а здійснює органі-
заційні кроки щодо фінансування проекту на основі
акумулювання розрахованих часток розпорядників
фінансових ресурсів. За допомогою формування
фонду, Інноватор може отримати необхідну суму
фінансових ресурсів під реалізацію інноваційного
проекту в обсязі й на умовах, які не завжди доступні
одному інвестору.

Механізм функціонування системи управління кон-
солідованим фінансування відповідно до положень По-
станови КМУ "Порядок надання державної підтримки
здійсненню державно-приватного партнерства" [7] та
в умовах функціонування фонду, на думку автора,

можна описати наступним чином. Інноватор, що має ба-
жання створення інноваційного продукту або впровад-
ження інноваційної теології формує бізнес-план інно-
ваційного проекту, в якому обов'язковою умовою є
розширена фінансова частина з розрахунками еконо-
мічного, комерційного, бюджетного, соціального та
екологічного ефектів, направляє його на розгляд кон-
курсної комісії Регіонального фонду фінансової
підтримки інноваційного розвитку Дніпропетровської
області.

Організації, підприємства, місцеві та державні
органи влади (далі — розпорядники фінансових ре-
сурсів), які можуть отримати ефекти від реалізації інно-
ваційного проекту та мають бажання здійснити спільне
фінансування проекту, погоджують із Інноватором
умови такого фінансування.

Розпорядники фінансових ресурсів, Інноватор та Ре-
гіональний фонд фінансової підтримки інноваційного
розвитку Дніпропетровської області (далі — учасники
консолідованого фінансування) укладають наступні
Договори:

— між кожним розпорядником та Регіональним
фондом фінансової підтримки інноваційного розвитку
Дніпропетровської області на предмет згоди надання
відповідної суми фінансових ресурсів з метою фінансу-
вання конкретного інноваційного проекту, на умовах,
які дозволять розпоряднику отримати запланований
проектом ефект;

— між Інноватором та Регіональним фондом
фінансової підтримки інноваційного розвитку Дніпро-
петровської області на предмет згоди отримання
відповідної суму фінансових ресурсів, яка буде вико-
ристана за строго цільовим призначенням, а реаліза-
ція проекту принесе кожному з розпорядників запла-
новані ефекти. Відповідно до договору Інноватор зо-
бов'язується здійснити роботи зі створення інновац-
ійного продукту або впровадити інноваційні техно-
логії відповідно до погодженого бізнес-плану й кош-
торису доходів та видатків, а Фонд — оплатити ці
роботи.

Усі договори повинні містити умови фінансуван-
ня, строки надання фінансових ресурсів, умови повер-
нення (якщо це кредитні ресурси), умови отримання
запланованих ефектів, умови оплати отриманих
фінансових ресурсів, а також обов'язки та права усіх
учасників консолідованого фінансування окремого
інноваційного проекту.

Для організації поточної роботи по фінансуван-
ню інноваційного проекту (на кожному етапі) розпо-
рядниками фінансових ресурсів та незалежними екс-
пертами створюється Рада Регіонального фонду, в
яку делегується представник від кожного розпоряд-
ника. Зазначена Рада Регіонального фонду є вищим
колегіальним органом управління консолідованого
фінансування. Рада Регіонального фонду вибирає
Голову Ради, який веде збори та підписує Протоко-
ли.

Фінансування на користь Інноватора у відповід-
ності з кошторисом інноваційного проекту здійснюєть-
ся через органи Державного Казначейства в Дніпро-
петровської області. В органах Казначейства відкри-
вається Спеціальний рахунок Регіонального фонду, на
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який поступають кошти від кожного розпорядника у
відповідності до договору, та з якого відбувається пла-
тежі на користь Інноватора у відповідності розрахова-
ного кошторису витрат проекту. Також у процесі реа-
лізації проекту на цей рахунок Інноватором будуть на-
правлятися платежі, які є платою за фінансові ресур-
си, які будуть виплачуватися кожному з розпорядників
у відповідності до розрахованих кошторисів видатків
проекту.

Фінансування через спеціальний рахунок Держав-
ного казначейства дозволить прозоро контролювати
процес фінансування інноваційного проекту та отри-
мання ефектів розпорядниками на всіх етапах його
реалізації. Державне казначейство у Дніпропетровсь-
кої області зобов'язується забезпечувати розрахун-
ки з Інноватором відповідно до затвердженого кош-
торису й контролювати виконання ним оплачуваних
робіт.

Частка кожного розпорядника у консолідованому
фінансуванні буде визначатися пропорційно розміру
його участі в наданні фінансових ресурсів та отримано-
го ефекту [5].

З метою фінансування діяльності Регіонального
фонду, в умовах дефіциту бюджетних коштів, Інно-
ватор та розпорядники фінансових ресурсів, які от-
римують економічний та комерційний ефекти, спла-
чують встановлену плату за консультаційні послуги,
яку перераховують на поточний рахунок Регіональ-
ного фонду, відкритий в органах державного казна-
чейства в Дніпропетровської області. Розмір плати
встановлюється рішенням голови Дніпропетровської
обласної державної адміністрації, залежить від суми
інноваційного проекту та суми фінансових ресурсів
розпорядника. Отримані кошти спрямовуються на
оплату праці експертів та консультантів, придбання
поточних товарів та послуг, необхідних для безпере-
бійної роботи Фонду.

Застосування запропонованого автором механізму
консолідованого фінансування інноваційних проектів
дозволить:

1. Забезпечити фінансову прозорість усього про-
цесу фінансування, оскільки всі видатки будуть
здійснюватися по затвердженому кошторису, який
буде основним фінансовим документом проекту, зат-
вердженим Департаментом освіти та науки Дніпропет-
ровської обласної державної адміністрації та переда-
ний в органи Державного казначейства в Дніпропет-
ровської області.

2. Гарантовано забезпечити учасникам консо-
лідованого фінансування прозорий розподіл дохо-
ду, отриманого від реалізації інноваційного проек-
ту.

3. Залучити до участі в консолідованому фінансу-
ванні нерезидентів (у першу чергу — фонди-гранто-
давці), які не стали б фінансувати такі проекти по-
одинці.

При дослідженні перспектив впровадження консо-
лідованого фінансування виникає питання розробки
методологічного підходу до розвитку даного інстру-
мента фінансового забезпечення інноваційного роз-
витку регіону. Для впровадження консолідованого
фінансування в регіональну практику необхідно про-

вести інституціональні перетворення й, насамперед,
створити Державну організацію "Регіональний фонд
фінансової підтримки інноваційного розвитку Дніпро-
петровської області". При консолідованому фінансу-
ванні саме Регіональний фонд буде виступати в ролі
фінансово-розрахункового центру, так як на спеціаль-
ний рахунок державної організації в органах казначей-
ства будуть акумульовувати фінансові ресурси, залу-
чені шляхом участі розпорядників у консолідованому
фінансуванні.

Через те, що "Регіональний фонд фінансової під-
тримки інноваційного розвитку Дніпропетровської об-
ласті" пропонується створювати як державну організа-
цію під керівництвом Дніпропетровської обласної дер-
жавної адміністрації, то на інтернет-сайті Інформацій-
но-ресурсного центру Дніпропетровської області
"Відкрита влада", необхідно буде розмішувати наступ-
ну інформацію:

— список інноваційних проектів, поданих на розг-
ляд Конкурсної комісії, та короткий опис;

— комерційні пропозиції для потенційних розпоряд-
ників фінансових ресурсів;

— стандартний пакет документів;
— аналітичні звіти о діяльності Фонду
— аналітичні звіти про хід реалізації проектів, які

фінансуються під егідою Фонду.
Регіональний фонд також буде збирати та по-

ширювати між своїми учасниками інформацію про
нові укладені договори з консолідованого фінан-
сування.

Таким чином, як свідчить вищевикладене, з метою
підвищення ефективності управління інноваційним роз-
витком регіону основними завданнями для розширен-
ня регіонального консолідованого фінансування інно-
ваційних проектів повинні стати:

1) забезпечення розробки та прийняття норматив-
но-правової бази по процедурі консолідованого фінан-
сування регіональних інноваційних проектів;

2) сприяння створенню в регіоні елементів органі-
заційної інфраструктури, яка забезпечує консолідова-
не фінансування;

3) надання державних гарантій по проектам, які
фінансуються консолідовано;

4) відпрацьовування технології надання консолідо-
ваного фінансування.

Запропонований автором організаційний ме-
ханізм фінансового забезпечення інноваційного
розвитку Дніпропетровського регіону дозволить
трансформувати систему управління інноваціями на
регіональному рівні та в рамках державно-приват-
ного партнерства забезпечити можливість реалі-
зації консолідованого фінансування регіональних
інноваційних проектів, що в свою чергу позитивно
вплине на рівень соціально-економічного розвитку
та підвисить рівень конкурентоспроможності регі-
ону.

Подальше дослідження необхідно спрямувати на
конкретизацію розподілу функцій між існуючими від-
ділом науки та освіти та запропонованим сектором інно-
ваційного розвитку з урахуванням організаційної струк-
тури, яка є необхідною для підвищення ефективності
інноваційного розвитку регіону.
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