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Розглядаються можливі напрямки побудови системи фінансового забезпечення інноваційної
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Вступ. Побудова високотехнологічної економіки, здатної продукувати і
ефективно використовувати досягнення НТП є метою будь-якої цивілізованої
держави. Однак інститути економіки знань як обов’язковий компонент такої
економіки формуються в Україні надто повільно і не виконують потрібних
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функцій, не забезпечують соціально-економічний розвиток. Трансформаційні
процеси у виробничих силах не призвели до становлення інноваційної
економіки (інформаційної економіки або суспільства знань) в державі. Її
урочисте проголошення після краху соціалізму було покликане закріпити
переваги західного способу виробництва, доктрину ринкового індивідуалізму
та економічної ефективності [1, С. 61]. Однак, за Глобальним інноваційним
індексом Україна посіла 64-е місце з 110 (2009 р.) [2]; за Індексом
конкурентоспроможності – 89-е з 133 (2010 р.) [3]. Тому питання модернізації
інноваційної системи України є найактуальнішим і вимагає найскорішого
вирішення.
Аналіз основних досягнень і літератури. Економічні аспекти проблеми
інновацій постійно знаходяться в центрі уваги вчених та практиків, таких як О.
Амоша, Ю. Бажал, В. Геєць, І. Лукінов, А. Гречко, І. Карпунь, О. Кузьменко, А.
Лундвал, С. Меткалф, З. Микитюк. Р. Нельсон, М. Пашута, В. Побірченко, Л.
Федулова, К. Фрімен, О. Черевко, Л. Яремко та інші.
Мета дослідження, постановка задачі. Метою статті є дослідження
можливих напрямків побудови системи фінансового забезпечення інноваційної
діяльності як важливого елементу національної інноваційної системи.
Матеріали досліджень. Поняття «національна інноваційна система»
виникло у 80-х рр. ХХ ст. і широко застосовується у багатьох країнах світу [4].
Національна інноваційна система – мережа інститутів, які роблять свій внесок
у створення та поширення нових технологій або сукупність інститутів
приватного й державного секторів, які окремо та у взаємодії обумовлюють
розвиток і поширення нових технологій в межах певної країни [5]. Національна
інноваційна система є сприятливим для інновацій інституційним середовищем,
де органічно об'єднуються всі складові інноваційного процесу: наука, освіта,
система фінансування наукових розробок і дослідно-конструкторських робіт,
система комерціалізації і захисту інтелектуальної власності. Тут реалізується
державна фінансова підтримка фундаментальних наукових досліджень та
фінансування їх приватним бізнесом. Тому модернізація
національної
інноваційної системи є важливою передумовою для успішного відродження
національної економіки, її адаптації до міжнародної конкуренції.
Розвиток інноваційної діяльності як на рівні підприємства, так і на рівні
всієї держави вимагає створення ефективної системи фінансування. Деякі
дослідники визначають, що головним бар'єром для технологічного прориву в
Україні є саме брак фінансових коштів у сфері інновацій. Адже інновація не
приносить негайного доходу через часовий лаг між її «визріванням» і
експлуатацією [6]. Більшість вітчизняних виробників інноваційно пасивні,
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скорочується показник реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі
[7, С. 47].
Результати досліджень. Фінансово-кредитна система України не
зацікавлена інвестувати в ризикові бізнес-проекти. Більшість комерційних
банків одержують прибутки за рахунок короткострокового або споживчого
кредитування. Для розвитку банківського кредитування інновацій необхідно
забезпечити захист інтересів кредитора. Західна система дозволяє віддати під
заставу результати майбутньої роботи розробника, для чого достатньо листа в
банк, завіреного нотаріусом [8, С. 18]. В Україні банки не мають пільг щодо
кредитування інноваційної сфери, окрім кредитів технопаркам. Брак коштів в
українському бюджеті унеможливлює страхування всіх позик на інноваційні
проекти. Проте, існують шляхи зробити такі проекти інвестиційно
привабливими. Слід впровадити систему пільг за наданням кредитів відповідно
до стратегічних пріоритетів країни. Раціональним є максимальне зниження
ставки податку на прибуток банку, одержаний від кредитів на інноваційні
проекти. Систему стимулів державі слід розробити і для страхових компаній,
аби вони були зацікавлені страхувати інвестиційні ризики інновацій.
Одним з перших серед фінансових джерел розвинутих держав є
недержавні пенсійні фонди. Але в Україні їх участь в інноваційній діяльності
обмежена законодавчо, аналогічна ситуація склалася щодо коштів державного
Пенсійного фонду. Іншим джерелом інвестицій можуть стати накопичення
населення. Для їх залучення слід здійснювати державні позики з різними
термінами обігу і формами виплат, розміщення на фондовому ринку цінних
паперів спеціальних випусків на фінансування інноваційних програм. Проте на
теперішній час довіра населення до держави та різних інвестиційних компаній
майже відсутня. У цій ситуації особливо актуальним є створення умов для
розвитку венчурних фондів. Особливістю венчурного фінансування є те, що
фінансові кошти вкладаються у венчурний бізнес без гарантій з боку венчура.
Кошти надаються на безпроцентній основі, тобто ризиковий капітал
розміщується як внесок до статутного фонду фірми. Досвід розвинених країн
показує, що стратегічний альянс підприємств з венчурним капіталом
приводить до значних економічних результатів. Серед властивостей
венчурного капіталу можна виділити постійний зв’язок з науково-технічною та
інноваційною діяльністю, об’єднання можливостей фінансового капіталу та
інтелектуального ресурсу, об’єктивне прагнення до високого рівню
прибутковості, орієнтацію на розвиток самих інноваційних підприємств. За
даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, на 1 січня 2013 р. в
Україні було зареєстровано 351 компаній з управління активами. Загальна
кількість зареєстрованих інститутів спільного інвестування становила 1451.
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Розвиток вітчизняних венчурних фондів розпочався після прийняття закону
України «Про інститути спільного інвестування» (2001 р.). Було введено
сприятливий режим функціонування венчурних фондів, зокрема податкові
стимули і спрощені процедури адміністрування, що збільшило кількості
венчурних фондів в державі. Протягом 2006 -2010 рр. їх кількість зросла більш
ніж на 45%: з 410 до 755. Розмір активів збільшився в 6,3 рази: з 15,7 млрд. грн.
до 99,2 млрд. грн. У 2011 р. в Україні налічувалося 844 венчурних фондів з
активами у 108,7 млрд. грн. [8]. Однак збільшення капіталізації венчурних
фондів не забезпечує зростання інвестицій у інноваційні сектори економіки. У
вітчизняній практиці венчурні фонди зазвичай використовують для легального
зниження оподаткування. Основними одержувачами коштів венчурних фондів
є сфера нерухомості та будівництва, торгівлі, готельного і туристичного
бізнесу,
переробки
сільськогосподарської
продукції,
страхування,
інформатизація тощо.
Задля поліпшення інвестиційного клімату в інноваційній сфері слід
стимулювати виникнення приватних інноваційних банків та венчурних
компаній за рахунок пільг в оподаткуванні їх діяльності. Але при цьому слід
спрямувати венчурний капітал в галузі п’ятого та шостого укладів.
Раціонально забезпечити необхідні умови для створення та розвитку
венчурних фондів, які надавали би кошти підприємствам, що працюють в сфері
нанотехнологій, протеоміки, біоінформатики тощо.
Висновки. Модернізація системи фінансування інновацій як ланки
національної інноваційної системи вимагає: впровадження системи пільг для
комерційних банків при наданні кредитів на інноваційні проекти згідно
стратегічних пріоритетів країни; використання коштів недержавних пенсійних
фондів на інноваційні проекти; здійснення державних позик з різними
термінами обігу і формами виплат для залучення коштів населення;
стимулювання виникнення приватних інноваційних банків та венчурних
компаній за рахунок введення пільгового режиму оподаткування їх діяльності
(при використанні венчурного капіталу в галузях п’ятого та шостого укладів).
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В статті проаналізовано різноманітні підходи до аналізу економічної сутності оборотних коштів.
Запропоновано власне визначення сутності оборотних коштів. Виділено джерела формування
оборотних коштів та розглянуто стратегії їх фінансування.
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Постановка проблеми. У ринкових умовах господарювання на
сучасному етапі економічного розвитку України необхідно приділяти увагу
забезпеченню підприємства оборотними коштами.
Оскільки, вони забезпечують безперервний процес виробничої та
комерційної діяльності, тому підприємство потребує постійного інвестування
у елементи оборотних активів для здійснення розширеного відтворення.
Від ефективності використання оборотних коштів залежить ліквідність
підприємства,
його
фінансова
стійкість,
платоспроможність
та
рентабельність.
© С.І. Архієреєв, Л.А. Жмінька, 2013

ISSN 2079-0767. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 21(994)

171

