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АНОТАЦІЯ. Розглянуто формування структури фінансового механіз-
му розвитку інноваційної діяльності. Визначено основні складові функ-
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В наші дні стрімкий економічний розвиток держави неможли-
во уявити без широкого впровадження інноваційної діяльності в
усі галузі економіки. Одним з основних аспектів впровадження
інновацій в економіку та створення сприятливих умов для їх роз-
витку є фінансовий аспект інноваційної діяльності, а точніше фі-
нансова політика та фінансовий механізм цієї діяльності.

Незважаючи на суттєві перетворення та зрушення в економіці
нашої країни, досить залишається нерозв’язана проблема форму-
вання фінансового механізму розвитку інноваційної діяльності.
Такий механізм має сприяти створенню системи фінансових та
економічних стимулів для впровадження інноваційної діяльності
в усі галузі економіки України, як однієї з передумов економіч-
ного розвитку на зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, вказує на
те, що значну увагу становленню фінансового механізму в умо-
вах ринкової економіки приділяють такі вчені: І. А. Бланк, О. Д.
Василик, О. М. Ковалюк, Л. Ш. Лозовский, С. В. Льовочкін, В.
М. Опарін, Б. А. Райзберг, В. К. Сенчагов, Е. Б. Стародубцева, А.
Д. Шеремет, В. М. Федосов та ін.

Сьогодні, в широкому колі наукових праць триває дискусія
щодо визначення функціонального складу фінансового механізму
інноваційної діяльності, формування його характеристик спрямо-
ваних на розвиток такої діяльності, дослідження особливостей та
призначення його функціональних підсистем. На нашу думку,
функціональний склад вищезгаданого фінансового механізму, з
урахуванням його направленості на розвиток саме інноваційної
діяльності, варто визначити як множину наступних функціональ-
них підсистем (ФП): фінансового прогнозування та планування,
фінансового забезпечення, фінансового регулювання, фінансово-
го контролю та комплексної системи забезпечення функціону-
вання механізму.

Отже ФП фінансового прогнозування та планування забезпе-
чує процес визначення напрямків використання фінансових ре-
сурсів і пропорцій таких ресурсів у відповідності до заздалегідь
встановлених цілей, проводить аналіз джерел формування таких
ресурсів, обґрунтовує ключові фінансові показники та основні
фінансові операції, надає змогу оцінити результативність прий-
няття господарських рішень з метою забезпечення стабільності
інноваційного розвитку.

Варто зазначити, що фінансове прогнозування має передувати
плануванню у часі, оцінюючи множину можливих варіантів як
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базис для підготовки планів. У свою чергу засобами фінансового
планування конкретизуються намічені прогнози, визначаться
конкретні шляхи вирішення поставлених завдань, а також послі-
довність їх реалізації. Функціонування процесу фінансового про-
гнозування та планування здійснюється за рахунок методів відо-
бражених на рис. 2.

Методи фінансового прогнозування стисло можна охаракте-
ризувати наступним чином: метод моделювання зводиться до ви-
користання комплексних моделей, які дають можливість враху-
вати значну множину факторів впливу на конкретні показники,
таким чином вдається отримати прогнозні значення ключових
показників з урахуванням динамічної зміни факторів впливу; ме-
тод експертних оцінок передбачає зведення до мінімуму викори-
стання математичних і статистичних прийомів, натомість пріори-
тет надається методиці евристики, де прогнозні показники визна-
чаються на основі експертних оцінок; метод екстраполяції перед-
бачає поширення кількісних (статистичних) висновків щодо іс-
нуючих тенденцій, одержаних у результаті вивчення впливу ми-
нулих подій на майбутні періоди; метод інтерполяції є зворотнім
до методу екстраполяції.

Методи прогнозування

Моделювання

Експертних оцінок

Екстраполяції

Інтерполяції

Методи планування

Нормативний

Балансовий

Розрахунково-аналітичний

Економіко-математичний

Програмно-цільовий

ФП фінансового прогнозування та планування

Рис. 2. Методи фінансового прогнозування та планування

З методів фінансового планування варто відзначити: розрахун-
ково-аналітичний метод, який передбачає розрахунок планових
показників шляхом коригування фінансових показників базового
періоду на зміни, які передбачаються в плановому періоді, та ви-
значення динамічного впливу різних факторів; метод економіко-
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математичного моделювання надає можливість з певною ймовір-
ністю визначити динаміку показників залежно від зміни факто-
рів, які комплексно впливають на розвиток фінансових процесів
у майбутньому; балансовий метод, зводиться до складання узго-
дженого на певному проміжку часу плану доходів і витрат під-
приємства.

ФП фінансового забезпечення формує в достатньому розмірі
фонди фінансових ресурсів і забезпечує ефективне цільове вико-
ристання коштів таких фондів у рамках фінансування розвитку
інноваційної діяльності. Фінансове забезпечення інноваційної ді-
яльності та її розвитку переважно здійснюється за рахунок таких
методів (рис. 3) залучення грошових ресурсів як: акціонерне фі-
нансування, венчурне фінансування, кредитне (здебільшого про-
ектне) фінансування, бюджетне фінансування, самофінансування,
гранти приватних і державних галузевих фондів. Визначення
конкретного методу фінансування того чи іншого інноваційного
проекту залежить від характерних особливостей проекту, трива-
лості його життєвого циклу, обсягу необхідних фінансових ре-
сурсів, прогнозного рівню його прибутковості, суспільного зна-
чення його кінцевих результатів, а також цілого комплексу
потенційних ризиків.

Венчурне фінансування

Бюджетне фінансування

Самофінансування

Кредитне (проектне) фінансування

Акціонерне фінансування

ФП фінансового забезпечення

Змішане (комбіноване) фінансування

Лізинг і селиг

Рис. 3. Методи фінансового забезпечення

Нині в проблемі фінансового забезпечення інноваційної діяль-
ності присутні ряд факторів, що суттєво послаблюють ефектив-
ність фінансового механізму розвитку інноваційної діяльності в
нашій країні. До таких негативних факторів впливу варто віднес-
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ти: в більшості випадків відсутність можливості самофінансу-
вання, тобто власних коштів на розвиток інновацій; перманент-
ний дефіцит державного бюджету та неефективність викорис-
тання бюджетних коштів у процесі фінансування інноваційної ді-
яльності в державі; низький рівень активності приватних інвес-
тиційних фондів в сфері фінансування інноваційних проектів;
кризова ситуація в кредитно-банківській сфері зумовлює низький
інтерес кредитних установ до достатньо ризикованих інновацій-
них проектів; в останні роки помірний інтерес іноземних інвесто-
рів та фінансових інститутів до нашої країни зумовлений здебіль-
шого політичною, і як наслідок економічною та правовою неста-
більністю в державі.

Враховуючи вище перелічені негативні аспекти фінансового
забезпечення розвитку інновацій в нашій країні, значною мірою
унеможливлюється використання таких методів залуження гро-
шових ресурсів, як: самофінансування, бюджетне, кредитне та
акціонерне фінансування. Альтернативою формування достат-
нього фінансового ресурсу для підтримки та розвитку інновацій-
ної діяльності, за прикладом функціонування цієї галузі в розви-
нутих країнах, може слугувати такий метод, як венчурне фінан-
сування.

Отже венчурне фінансування, як метод фінансового забезпе-
чення, можна визначати як різновид довгострокових фінансових
інвестицій з високим ступенем ризику в статутний капітал ново-
створюваних інноваційних підприємств (переважно малого роз-
міру), діяльність яких спрямована на розвиток і подальшу комер-
ціалізацію інноваційних продуктів. Таким чином, інвестор вкла-
дає свої фінансові ресурси в статутний капітал інноваційного
підприємства, діючи на власний розсуд і ризик, в очікуванні рос-
ту капіталізації такого підприємства. Зазвичай іншу частину ста-
тутного капіталу такого підприємства складає нематеріальний
актив у вигляді інтелектуальної власності на інноваційну техно-
логію чи продукт, що виступає основою успішної діяльності
компанії.

ФП фінансового регулювання забезпечує та регламентує про-
тікання розподільчих процесів, які безпосередньо впливають на
розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів спрямованих на
розвиток інноваційної діяльності. Головним чином, такі процеси
регулюються шляхом розподілу доходів, у цьому випадку вико-
ристовуються два основні методи — нормативний і сальдовий.
Так, сальдовий метод передбачає виділення сальдового (підсум-
кового) елемента в розподілі доходу. В основному, саме цей саль-
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довий елемент несе в собі основне стимулююче навантаження,
наприклад прибуток підприємства, який є різницею між його ва-
ловими доходами і витратами. У випадку відсутності такого на-
вантаження інтерпретація сальдового методу не відповідатиме
ключовим завданням фінансового регулювання. В свою чергу
нормативний метод розподілу полягає у визначенні згідно нор-
мативів усіх елементів такого розподілу, які існують у межах
відповідного об’єкта розподілу. Прикладом є розподіл прибутку
при його оподаткуванні, таким чином, що ставка оподаткування
поділяє його на дві частини, одна спрямовується до державного
бюджету, друга залишається в розпорядженні підприємства у ви-
гляді чистого прибутку.

До основних інструментів реалізації методів фінансового ре-
гулювання варто віднести наступні: бюджетна і фіскальна полі-
тика (податки, збори, дотації), грошова (валютний курс), кредит-
на та монетарна політика (облікова ставка, норма резервування),
амортизаційна політика (внески, відрахування) та інші. Конкрет-
ний склад фінансових інструментів постійно змінюється залежно
від завдань фінансової політики розвитку інноваційної діяльності.

Методи розподілу

Сальдовий

Нормативний

Інструменти розподілу

Податки та збори

Субсидії, субвенції та дотації

Відрахування та внески

Валютний курс

Цінні папери та інші

ФП фінансового регулювання

Рис. 4. Структура ФП фінансового регулювання

Оскільки фінансове забезпечення розвитку інноваційної діяль-
ності з боку державного бюджету не є ефективним і постійним.
Тому і відповідні інструменти — субсидії, субвенції та цільові
асигнування не здійснюють суттєвого регуляторного впливу на
розподільчі процеси в фінансуванні інноваційних проектів. Теж
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саме стосується й монетарної та грошово-кредитної політики
держави, тобто такі інструменти впливу на процес фінансового
регулювання, як облікова ставка чи норма резервів не дають ба-
жаного ефекту. Так як останні здійснюють свій вплив переважно
на банківську систему країни, яка в свою чергу не є основним
джерелом надходження фінансових ресурсів в інноваційну га-
лузь.

У свою чергу, інструменти податкової та амортизаційної полі-
тики можуть суттєво впливати на розвиток новостворюваних ін-
новаційних підприємств. Які ймовірніше за все будуть розвивати
структуру свого фінансового забезпечення за зразком розвинених
країн, тобто шляхом венчурного фінансування. Отже зменшен-
ня податкового навантаження, відповідна амортизаційна політика
та спеціальні умови в зонах розвитку та концентрації інновацій-
них підприємств (наприклад технопарки, наукові інкубатори,
кластери) зможуть позитивним чином вплинути на інтенсифіка-
цію інноваційних процесів у багатьох галузях економіки нашої
країни.

ФП фінансового контролю забезпечує фінансовий моніторинг
реалізації процесу фінансування розвитку інноваційної діяльнос-
ті шляхом співставлення (зворотній зв’язок) запланованих показ-
ників із досягнутими в результаті діяльності. Об’єктом такого конт-
ролю є процес цільового використання фондів фінансових ресур-
сів, а предметом — фінансова діяльність пов’язана з використан-
ням таких ресурсів цільових фондів у відповідності до заздале-
гідь визначеного фінансового плану. Процес фінансового конт-
ролю має бути безперервним у часі (в межах реалізації проекту)
та охоплювати усі ланки та етапи розвитку проекту. З урахуван-
ням вищеозначеної неперервності, процес фінансового контролю
передбачає використання широкого спектру методів його прове-
дення: обстеження, аналіз, ревізія, планові та непланові перевірки
й інші.

Враховуючи те, що економічна і політична ситуація в нашій
країні постійно змінюється, то це відповідним чином впливає на
характер і напрямки дії різноманітних фінансових інструментів.
Отже існує необхідність у постійному моніторингу фінансової
політики в інноваційній сфері шляхом аналізу впливу такої полі-
тики на досягнення запланованих результатів конкретних фінан-
сових методів і важелів. Як і в будь-якій іншій сфері, фінансовий
контроль розвитку інноваційної діяльності, головним чином, має
на меті попереджати і запобігати можливим зловживанням та
сприяти розвитку фінансових відносин.
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Рис. 5. Методи та форми фінансового контролю.

ФП комплексного забезпечення функціонування механізму —
повною мірою забезпечує функціонування механізму шляхом йо-
го інформаційного, правового та нормативного забезпечення. Ін-
формаційне забезпечення реалізації механізму передбачає повне
та всеохоплююче інформування про всі аспекти, зміни, особли-
вості та характеристики середовища, в якому функціонує такий
механізм.

Інформаційне забезпечення Нормативне забезпечення

ФП комплексного забезпечення функціонування механізму

Правове забезпечення

— закони ВР України; —
укази Президента; —
постанови КМ України; —
накази міністерств; —
акти місцевих рад; —
статути юридичних осіб.

— статистичні збірники; —
звіти підприємств; — ЗМІ;
— мережа Інтернет.

— норми і нормативи; —
інструкції; — методичні
вказівки; — тарифні
ставки.

Рис. 6. Структура ФП комплексного забезпечення
функціонування механізму
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Серед джерел інформаційного забезпечення варто виділити та-
кі: звітність підприємств, звітність спеціалізованих агентств, засо-
би масової інформації, статистичні збірники, ринкові дослідження.

Правове забезпечення фінансового механізму виражається в
розробці, прийнятті та впровадженні в дію кодексів, законів, ука-
зів, постанов, наказів, листів і забезпечує формування правового
поля в якому функціонує фінансовий механізм інноваційної діяль-
ності. В свою чергу, нормативне забезпечення визначає (частко-
во) міру дії та впливу правового забезпечення на процес функ-
ціонування фінансового механізму через такі інструменти, як:
норми, тарифні сітки, інструкції, методичні положення та інші.

Висновки.
1. Фінансовий механізм розвитку інноваційної діяльності від-

грає роль складової фінансової системи, яка охоплює сферу фі-
нансових відносин, фінансових інститутів у сфері інноваційної
діяльності та забезпечує їхню безпосередню взаємодію шляхом
створення організаційних передумов для розподілу та перерозпо-
ділу фінансових ресурсів.

2. Враховуючи останні дослідження та публікації, в яких за-
початковано обговорення проблематики фінансового механізму
розвитку інноваційної діяльності, варто визначити структурний
склад останнього як множину таких функціональних підсистем:
фінансового прогнозування та планування, фінансового забезпе-
чення, фінансового регулювання, фінансового контролю та ком-
плексного забезпечення функціонування механізму.

3. Важливою умовою коректного функціонування фінансового
механізму розвитку інноваційної діяльності є формування та ви-
бір раціональної, ефективної системи узгодження взаємодії між
його складовими підсистемами.
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