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криз дозволить знизити витрати, пов’язані 

із негативним впливом кризових факторів, 

а також переформувати структуру активів та 

зобов’язань з метою мінімізації фінансових 

втрат.
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ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація. Розглянуто складові фінансового механізму державного регулювання інноваційного розвитку 

регіонів. Досліджено динаміку показників інноваційного розвитку Запорізької області. Виявлено особливості 

у фінансуванні інноваційного розвитку Запорізької області за рахунок бюджетних коштів.
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Summary. Copmonents of financial mechanism of government control of regional innovative development are 

considered. The dynamics of indexes of innovative development of Zaporizka area is investigated. Features are 

identified in financing of innovative development of the Zaporizka area due to budgetary facilities.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах роз-

витку економіки для всіх без винятку країн одним 

із найбільш пріоритетних напрямів є стимулюван-

ня інноваційної діяльності. Без сумніву, першочер-

гова роль у фінансовому регулюванні інноваційно-

го розвитку регіонів має належати державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучас-

ні українські науковці: А. В. Абрютіна, В. М. Диба, 

Ю. В. Каракай, О. В. Листопад, А. Є. Никифо-

ров, С. В. Онишко, В. О. Парнюк, О. С. Хринюк та 

інші, у своїх працях досліджують питання держав-

ного регулювання інноваційного розвитку в Украї-

ні та на світовому рівні. Разом з тим значущість 

регіонального аспекту інноваційного розвитку 

України спричиняє необхідність проведення по-

дальших досліджень з метою виявлення особли-

востей, що склались у фінансуванні інновацій у 

регіонах, та виявлення ролі у ньому держави.

Метою дослідження є виявлення тенденцій, 

що склалися у фінансовому забезпеченні іннова-

ційного розвитку Запорізької області, та виокрем-

лення у них ролі державного регулювання.

Виклад основного матеріалу. В усіх успішних 

економіках, що обрали шлях економіки знань через 

зростання та конкурентоспроможність, загально-

визнаним є той факт, що відповідна політика у цій 

сфері має визначати довготривалі цілі та дотримува-

тись стабільного і послідовного зростання інвести-

цій (як державних, так і за рахунок інших джерел) 

в інноваційну сферу. Роль держави у регулюванні 

інноваційного розвитку країни має бути посиленою 

і реалізовуватися через відповідні дії та програми [1]:

а) максимальної адаптивності суспільства до 

утвердження інноваційної ідеології;

б) випередження поступального розвитку по-

літичних, соціальних і економічних інститутів у їх 

взаємодії з розвитком науково-технічних факто-

рів суспільного прогресу;

в) підтримки руху до нового, синтезного ста-

ну, який сьогодні усвідомлюється у формуванні 
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економіки, що базується на знаннях, і особливо у 

сферах, що є двигуном зростання;

г) зміну функцій втручання держави в ме-

ханізм функціонування суспільства на систему 

стимулюючих заходів щодо розвитку на органіч-

них засадах.

Пряме державне фінансування інновацій ви-

знається одним з найбільш дієвих важелів регу-

лювання інноваційного розвитку регіонів, серед 

яких прийнято виділяти такі [2]:

1. Акумулювання коштів на наукові дослі-

дження та інновації.

2. Координація інноваційної діяльності.

3. Стимулювання інновацій.

4. Створення правової бази інноваційних про-

цесів.

5. Кадрове забезпечення інновацій.

6. Формування науково-інноваційної інфра-

структури.

7. Інституціональне забезпечення інновацій-

них процесів.

8. Регулювання соціальної й екологічної 

спрямованості інновацій.

9. Підвищення суспільного статусу іннова-

ційної діяльності.

10. Регіональне регулювання інноваційних 

процесів.

11. Регулювання міжнародних аспектів інно-

ваційної діяльності.

До важелів прямої фінансової підтримки інно-

ваційного розвитку країни відносять [3]:

— безпосереднє фінансування утворення 

нових галузей, наукоємних виробництв тощо за 

рахунок коштів державного бюджету, зокрема на 

державних підприємствах;

— ініціювання створення та фінансування 

науково-дослідницьких програм, наукових цен-

трів шляхом конкурсного відбору;

— надання безпроцентних чи пільгових по-

зик та грантів;

— державне замовлення на інноваційні про-

дукти;

— дотації за рахунок державного бюджету для 

визначених галузей, виробництв чи технологій;

— компенсація банківського процента, ціл-

ком чи його частини, в разі спрямування позики 

на фінансування інвестицій у технологічні інно-

ваційні зміни;

— державні виплати провідним науковим 

центрам та науковцям;

— компенсація науково-дослідним установам 

витрат, пов’язаних із налагодженням інформацій-

ного забезпечення (підключення до всесвітньої 

мережі Інтернет, організація передплати зарубіж-

них видань для бібліотек тощо).

Дієвими у світовій практиці визнають також 

важелі непрямого фінансового впливу держави на 

процеси інноваційного розвитку [4]:

— зниження ставок податку на прибуток під-

приємств;

— податковий кредит інноваційним підпри-

ємствам;

— зменшення суми прибутку до оподатку-

вання шляхом виключення з нього вартості дослі-

джень чи освоєння нової технології;

— звільнення від деяких відрахувань до бю-

джету;

— звільнення від сплати податку на прибу-

ток, який отримано власниками майнових прав 

інноваційних та венчурних фірм;

— відстрочка сплати імпортного мита чи 

звільнення від його сплати в разі ввезення товарів 

для реалізації інноваційного проекту;

— пільгова амортизація для фірм, визначених 

як інноваційні.

Отже, фінансове забезпечення інноваційних 

процесів є першочерговим завданням у багато-

векторному механізмі державного регулюван-

ня інноваційного розвитку країни та її регіонів. 

Ключову роль у пошуку відповідних фінансових 

ресурсів має відігравати саме держава, оскільки 

саме обсягами фінансування певних напрямків 

інноваційної діяльності, співвідношенням між 

ними держава може впливати на стратегічні зміни 

в структурі економіки, регіональному та соціаль-

ному розвитку країни.

Останні наукові дослідження [5] доводять, 

що загальний рівень фінансування науково-до-

слідної сфери в Україні останніми роками досяг 

найбільш низького рівня за роки незалежності. 

Крім того, значна частина державних видатків у 

науково-дослідницькій сфері припадає на фінан-

сування організаційної структури (більше 90 %), 

що лише опосередковано сприяє розвитку інно-

вацій. У підприємницькому секторі, навпаки, на 

фінансування організаційної структури витрача-

ється лише 25 % від загального обсягу фінансу-

вання науково-дослідної сфери.

Рівень витрат на виконання наукових та науко-

во-технічних робіт (ННТР) за рахунок державного 

бюджету в Україні є одним з найбільш низьких по-

рівняно з розвиненими країнами світу. У 2010 році 

витрати на ННТР в Україні зменшились на 3,3 % і 

склали 3,7 млрд. грн. (0,34 % від ВВП), а в країнах 

ЄС-27 — 0,74 % від ВВП. У 2011 році ріст економі-

ки України також не супроводжувався активізацію 

державного фінансування інновацій. За оцінками 

експертів, у країнах ЄС бюджет невеликих інно-

ваційних програм становить близько 90 тис. євро, 

великих — від 2–3 млн. євро. В Україні ж навіть 

найбільш фінансовані державні науково-технічні 

програми мають бюджет у межах 15–18 тис. євро [6].

Запорізька область входить до числа регіонів 

України, які складають основу її економічного 

та інтелектуального потенціалу. В області зосе-

реджені практично всі основні галузі промисло-
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вості, серед яких провідне місце посідають елек-

троенергетика, металургія, машинобудування, 

металообробка та хімічна промисловість. Основу 

промисловості регіону складають металургійний 

комплекс, де виробляється 17,7 % загального 

державного обсягу сталі, 17,5 % готового прока-

ту, енергетичний комплекс (26,7 % електроенер-

гії країни) та машинобудівний (51,9 % випуску 

легкових автомобілів).

У 2011 році інноваційною діяльністю займа-

лися 116 промислових підприємств області, пи-

тома вага яких у загальній кількості промислових 

підприємств склала 27,6 % (в Україні: 1679 під-

приємств; 16,2 %). Найбільша частина іннова-

ційно-активних підприємств припадає на маши-

нобудування (51,2 %). Впровадженням інновацій 

займалися 77 промислових підприємств, з них 60 

освоювали виробництво нових інноваційних ви-

дів продукції (у тому числі 14 — нових для ринку). 

З них нову продукцію для ринку впроваджували 

19 промислових підприємств, для підприємства — 

32. За рік було впроваджено 509 нових технологіч-

них процесів, у тому числі 52 — маловідходних, 

ресурсозберігаючих, безвідходних [7; 8]. У Запо-

різькій області створено 6,3 % загальної кількості 

високих технологій [9]. Серед інноваційних ви-

дів продукції — трансформатори, напівпровід-

ники, кабелі, запчастини до побутової техніки 

та автомобілів, мастила та оливи [10]. За даними 

Запорізької обласної ради [11], впровадженням 

інноваційних видів продукції займаються: Запо-

різькі державні підприємства «Кремнійполімер» 

та «Радіоприлад», ТОВ «Агрінол», ТОВ «Кварц», 

ТОВ «НВО Азов технолоджі електрик», ЗАТ «Іс-

кож-2000», ВАТ «Запорожтрансформатор», АК 

«Південтрансенерго». Нові технологічні процеси 

впроваджують ВАТ «Азов технолоджі електрик», 

«Запоріжкокс», КП «Запорізький титано-магніє-

вий комбінат», ТОВ «Запорізький машинобудів-

ний завод «Славута-Сервіс».

Разом з тим сучасні науковці [12] виділяють 

низку суттєвих проблем інноваційного розвитку 

Запорізької області:

1. Недостатність фінансування і, як наслідок, 

незабезпеченість матеріально-технічною базою, 

дефіцит кадрів тощо.

2. Несформованість або недосконалість ме-

ханізму взаємодії між споживачем і виробником 

інноваційного продукту.

3. Нездатність окремих підприємств здійсню-

вати розроблення та впровадження інноваційної 

продукції власного виробництва у зв’язку із знач-

ною вартістю науково-дослідних і дослідно-кон-

структорських робіт, а також недостатньою фі-

нансовою підтримкою з боку держави.

4. Недосконалість законодавчої бази.

Саме недосконалість механізмів державного 

регулювання інноваційного розвитку регіонів і 

спричиняє виникнення зазначених проблем у по-

будові інноваційної моделі розвитку області.

Частку Запорізької області у показниках інно-

ваційного розвитку країні наведено на рис. 1.

Рис. 1. Частка Запорізької області у показниках 

інноваційного розвитку України за 2011 рік 

(розраховано автором за [13])

Промислові підприємства Запорізької об-

ласті складають 4,1 % від загальної кількості про-

мислових підприємств країни, при цьому іннова-

ційний потенціал області використовується більш 

продуктивно, ніж у країні в цілому, оскільки на 

Запорізьку область припадає 6,9 % підприємств 

країни, що займались інноваціями. Якщо в Украї-

ні інноваційною діяльністю займались у 2011 році 

16,2 % промислових підприємств, то у Запорізькій 

області цей показник склав 27,6 %.

Значним є вклад Запорізької області у такі по-

казники, як загальна кількість впроваджених тех-

нологічних процесів (509, або 20,3 % від загальної 

кількості впроваджених процесів в Україні); обсяг 

реалізованої інноваційної продукції за межі Украї-

ни (1568,7 млн. грн. — 63 % загального обсягу ре-

алізованої інноваційної продукції в області, або 

12,4 % від загальнодержавного обсягу реалізованої 

продукції за межі України); кількість промислових 

підприємств, що реалізовували інноваційну про-

дукцію за межі України (31, або 8,2 % від загальної 

кількості таких підприємств в Україні).

Звертає на себе увагу факт застосування у 

2011 році фінансових важелів державного ре-

гулювання інноваційного розвитку Запорізької 

області. Про це свідчить підвищений рівень дер-

жавного фінансування інновацій. Якщо загаль-

ний обсяг витрат на інновації становив в області 

5,6 % від загальнодержавного показника, то бю-

джетних коштів на інноваційний розвиток об-

ласті витрачено 7,9 % від загального обсягу бю-

джетних витрат на інновації. Перерозподіляючи 

таким чином бюджетні кошти, держава прагне 

більш продуктивно використати інноваційний 

потенціал потужного промислового регіону. 

Динаміку фінансування інновацій у Запорізькій 

області та участі у ньому бюджетних коштів на-

ведено на рис. 2–5.
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характеризується стабільністю. Позитивним є до-

сить суттєве зростання питомої ваги області у 2011 

році, проте досягнути показників початку 2000 

років не вдалося, тобто наявним є невикориста-

ний потенціал інноваційного розвитку області.

Не спостерігається взаємозалежності між об-

сягами державного фінансування інноваційних 

програм і обсягами державної участі в інновацій-

них проектах у Запорізькій області. Зокрема, знач-

ні розриви існують у 2002, 2006, 2008 роках. Так, 

незважаючи на значне зростання державних інвес-

тицій в інновації у 2008 році, Запорізька область 

не отримала коштів на інновації взагалі. Не профі-

нансовано інноваційний розвиток області за раху-

нок коштів держбюджету й у 2006 році. Вважаємо 

таку ситуацію неприпустимою, адже важко уявити, 

що жодне підприємство не потребувало у зазначе-

ний період бюджетних асигнувань на інновації.

Дослідження динаміки питомої ваги Запорізь-

кої області у коштах державного бюджету на фінан-

суванні інновацій дозволяє виявити значні коли-

вання показника за період з 2000 року. У 2001–2002 

роках на інновації у Запорізькій області витрачалась 

значна частина бюджетних коштів: у 2002 році — 

майже 80 % всіх інноваційних витрат держбюджету. 

Останніми роками ситуація покращилась, проте й 

досі не характеризується стабільністю: коливання 

показника становлять від 0 до 7,9 %

Динаміка питомої ваги коштів державного бю-

джету у фінансуванні інновацій хоч і не є останні-

ми роками такою неприпустимо невідповідною, як 

у 2001 та 2002 роках, проте все одно відрізняється 

дуже значними невідповідностями між обласними 

та загальнодержавними показниками.

Проведене в Україні за міжнародною мето-

дологією обстеження інноваційної діяльності у 

2008–2010 рр. дозволило виявити посилення ролі 

бюджетного фінансуванні інноваційних програм 

у Запорізькі області (рис. 6).

Рис. 2. Динаміка питомої ваги Запорізької області 

у загальній сумі витрат на фінансування інновацій, 

% (розраховано автором за [14])

Рис. 3. Динаміка фінансування інновацій за рахунок 

коштів державного бюджету в Україні 

та у Запорізькій області 

(розраховано автором за [15])

Рис. 4. Динаміка питомої ваги Запорізької області 

у коштах державного бюджету на фінансування 

інновацій в Україні, % (розраховано автором за [16])

Рис. 5. Динаміка питомої ваги коштів державного 

бюджету у фінансуванні інновацій в Україні 

та у Запорізькій області, % 

(розраховано автором за [17])

Питома вага Запорізької області у загальних 

витратах на фінансування інновацій у країні не 

Рис. 6. Розподіл підприємств з технологічними 

інноваціями, які отримували державну фінансову 

допомогу для інноваційної діяльності протягом 

2008–2010 рр (у % до загальної кількості 

підприємств з технологічними інноваціями) 

(розраховано автором за [18])

Значення бюджетних коштів у фінансуванні 

інноваційного розвитку Запорізької області є ви-

щим, ніж у країні в цілому. За рахунок коштів дер-
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жавного бюджету в області профінансовано 5,2 % 

інноваційних витрат (в Україні в цілому — 1,8 %), 

місцевих бюджетів — 2,6 % (в Україні в цілому — 

2,6 %). Тобто останніми роками спостерігається 

посилення регулюючої ролі держави у фінансово-

му забезпеченні формування інноваційної моделі 

розвитку Запорізької області.

Ситуація з відсутністю державного фінансу-

вання посприяла у 2008 році прийняттю «Цільової 

економічної програми інноваційного розвитку 

Запорізької області на 2008–2012 роки» з метою 

розвитку інноваційного потенціалу в Запорізькій 

області [19]. Головною метою Програми є ство-

рення інноваційної інфраструктури у 2008–2012 

роках, здатної забезпечити підвищення конку-

рентоспроможності регіональної економіки та 

ефективне використання наявного науково-тех-

нологічного потенціалу шляхом створення інно-

ваційних підприємств, а також забезпечити по-

дальше постійне зростання темпів цієї діяльності.

Програма передбачає виконання таких зав-

дань:

1. Сформувати банк даних інноваційних про-

позицій.

2. Сформувати банк даних потенційних вико-

навців інноваційних проектів.

3. Сформувати механізми фінансування ін-

новаційних проектів різних категорій.

4. Створити методику робіт з формування, 

державної реєстрації та супроводу інноваційних 

проектів.

5. Створити систему інформаційної підтрим-

ки інфраструктури інноваційного розвитку.

6. Виконати аналіз чинного законодавства і 

розробити пропозиції щодо внесення законодав-

чих ініціатив.

7. Створити систему підготовки кадрів для 

реалізації інноваційного процесу.

8. Сформувати механізми сприяння просу-

ванню інноваційних продуктів на внутрішньому і 

зовнішньому ринках.

9. Виконувати практичну роботу з формуван-

ня, державної реєстрації та супроводу інновацій-

них проектів.

Виконання Програми дасть змогу:

— розвинути регіональну інноваційну інфра-

структуру;

— забезпечити розвиток мережі нових еле-

ментів інноваційної інфраструктури (регіональ-

них кредитних та венчурних фондів, компаній зі 

страхування інноваційних ризиків та зі страхуван-

ня експорту інноваційних продуктів);

— у межах завдань Програми створити 45 ін-

новаційних підприємств, які будуть мати понад 

2220 нових робочих місць для висококваліфікова-

них фахівців;

— залучити близько 1 млрд. грн. інвестицій 

для реалізації інноваційних проектів;

— провадити цілеспрямовану підготовку та 

перепідготовку фахівців з управління інновацій-

ною діяльністю та ін.

Фінансування зазначених у Програмі заходів 

здійснюється за рахунок коштів:

— державного бюджету — 255,17 млн. грн.;

— обласного бюджету — 3,70 млн. грн.;

— позабюджетних коштів — 1111,90 млн. грн.

Тобто фінансування інноваційного розвитку 

у Запорізькій області в межах вказаної Програми 

на 18,6 % планується здійснити за рахунок держ-

бюджету, на 0,3 % — за рахунок коштів обласного 

бюджету, на 81,1 % — за рахунок позабюджетних 

джерел фінансування. Отже, навіть після прий-

няття Програми наявними є значні структурні 

зрушення на користь позабюджетних джерел.

У цілому необхідно відмітити, що фінансу-

вання інноваційної діяльності в Україні занадто 

зосереджене на великих державних установах і 

на їх стратегічних програмах. Тому і не дивно, що 

інноваційна діяльність у підприємницькому сек-

торі фінансується компаніями з власних джерел, 

що чітко вказує на відсутність інших доступних 

ресурсів для фінансування інноваційної діяль-

ності. Така ситуація є структурним викликом для 

малих і середніх компаній.

Висновки і пропозиції. На сьогодні в Україні 

залишається необхідність у ретельнішому аналізі 

ефективності різноманітних інструментів фінан-

сування як на загальнодержавному, так і на регіо-

нальному рівні. Перед Україною постає декілька 

складних завдань, які пов’язані з фінансовим за-

безпеченням державного фінансування іннова-

ційного розвитку регіонів, а саме:

— збільшення загального обсягу інвестицій в 

інновації з державного бюджету;

— обґрунтування структури фінансових ре-

сурсів, що направляються на інновації;

— удосконалення управління інноваційною 

системою з відповідними наслідками для фінан-

сування інноваційної діяльності;

— заповнення «пропусків» у фінансуванні 

інноваційної діяльності, зокрема, розробка ефек-

тивних інструментів підтримки інноваційної ді-

яльності для підприємницького сектору і залучен-

ня первинного і венчурного капіталів;

— досягнення загального балансу фінансуван-

ня науково-дослідної та інноваційної сфер за раху-

нок коштів державного і місцевих бюджетів від дер-

жавного фінансування організаційної структури до 

конкурентного, прозорого і такого, що ґрунтується 

на проектах із чіткими інноваційними цілями.

Виконання цих завдань державного регулю-

вання інноваційного розвитку дозволить Україні 

досягти стабільного і послідовного збільшення 

інвестицій в інноваційну сферу як за рахунок бю-

джетних коштів, так і за рахунок залучення поза-

бюджетних джерел фінансування.
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