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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ІННОВАЦІЙ
Проведене дослідження механізмів державного інвестування інновацій
в Україні дозволяє визначити наступні їх особливості:
отримання державної фінансової підтримки реалізації інноваційноінвестиційних проектів передбачає обов’язкову їх державну реєстрацію, яка є
складною, тривалою та витратною процедурою (передбачає оплату вартості
проведення експертиз та інших реєстраційних послуг). крім того, державна
реєстрація не є підставою виникнення фінансових зобов’язань у держави
щодо надання підтримки та потребує подальшої участі проекту в
конкурсному відборі, який може тривати протягом 3 років, що створює
додаткові ризики втрати актуальності інноваційних проектів та
невизначеності строків їх практичної реалізації;
отримання фінансової підтримки держави надається на умовах
забезпечення, тобто передбачає наявність заставного майна, банківських
гарантій та полісів майнового страхування, що ускладнює процедуру її
отримання та створює додаткові витрати суб’єктів інноваційної діяльності;
при конкурсному виборі інноваційних проектів для надання державної
фінансової підтримки перевага надається проектам, які мають значну частку
(не менше 40%) коштів з недержавних джерел фінансування їх реалізації,
тобто не можуть розраховувати на державну фінансову підтримку суб’єкти
інноваційної діяльності, незабезпечені власними ресурсами для реалізації
інноваційних проектів;
державна фінансова підтримка здебільшого надається проектам, які
відповідають пріоритетним напрямам розвитку економіки або її базовим
галузям, що виключає розвиток інноваційних продуктів та галузей
економіки, які не належать базових, що ігнорує інноваційний розвиток інших
галузей та секторів економіки;
нестабільність нормативно-правової бази інноваційно-інвестиційної
діяльності обумовлює загрозу непередбачуваної зміни законодавства, що
регламентує спеціальні правові режими господарської, інноваційної,
інвестиційної та економічної діяльності інноваційних підприємств, що
підвищує ризики зниження ефективності реалізації інноваційноінвестиційних проектів та стримує інвестиційну активність;
відсутність в законодавчій базі функціонування таких інноваційноінвестиційних структур як с(в)ез та ТПР конкретних валютно-фінансових,
фіскальних, митних стимулів розвитку їх діяльності обумовлює
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функціонування їх суб’єктів на загальнонаціональних засадах господарської
діяльності, що в умовах високої капіталоємкості інновацій істотно знижує
ефективність їх діяльності та втрачає сенс створення та функціонування цих
інноваційно-інвестиційних структур;
недостатній обсяг державного фінансування інноваційної діяльності,
унеможливлює реалізацію державних інноваційно-інвестиційних програм
модернізації економіки, що негативно відображається на рівні соціальноекономічного розвитку країни;
недосконалий механізм розподілу фінансової підтримки держави між
суб’єктами інноваційної діяльності ускладнює обґрунтування управлінських
рішень в процесі реалізації інноваційних та інвестиційних проектів та знижує
їх ефективність;
внаслідок розбалансованості державної інноваційної та інвестиційної
політик відбувається розпорошення бюджетних коштів при відсутності
ефекту від державного інвестування;
нерозвиненість інноваційної інфраструктури не дозволяє забезпечити
ефективність реалізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, що,
в свою чергу, негативним чином впливає на розвиток інноваційних процесів
в Україні та спричиняє техніко-технологічну відсталість нашої держави.
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