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РОЛЬ БАНКІВ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В умовах постіндустріальних перетворень основою динаміч-
ного розвитку будь-якої економічної системи виступає іннова-
ційний розвиток. Ступінь розвиненості національної інноваційної
сфери формує основу стійкого економічного зростання, є необ-
хідною умовою повноправної участі країни у світовому конкуре-
нтному середовищі. Разом з розвитком ринкової економіки по-
шук ефективних форм фінансування інноваційної діяльності
набирає особливої значущості.
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Рішення проблем інвестиційного забезпечення інноваційної
сфери національної економіки передбачає використання різних
типів фінансових інститутів і механізмів. До їх складу належать
державні банки, комерційні банки, венчурні фонди, інвестиційні
фонди, інститути розвитку і т. ін. У доповіді Світового банку
«Making Development Sustainable» [1] зазначено: «Економічна іс-
торія знає багато прикладів, які повністю підтверджують ідею,
що фінансовий розвиток здійснює фундаментальний вклад в еко-
номічне зростання». Світова практика свідчить, що потужним
центром активізації інвестицій в інновації може і повинен стати
банківський сектор.

У процесі інвестиційно-фінансового забезпечення інновацій-
ного розвитку України альтернативою державної фінансової
підтримки інноваційних проектів повинні стати кредити комер-
ційних банків. Банки є головною ланкою грошово-кредитної си-
стеми держави і реальними посередниками на інвестиційному
ринку, оскільки вони мають можливість залучати необхідні фі-
нансові ресурси та вкладати капітал у найпривабливіші проекти.
Комерційні банки є потенційним джерелом коротко- і довго-
строкових кредитів. Дуже важливим є підвищення зацікавлено-
сті комерційних банків у кредитуванні інновацій. Кредити бан-
ків належать до джерел позичкових коштів і виступають
вагомим фінансовим важелем стимулювання та забезпечення
інноваційної діяльності. Серед існуючих джерел фінансування,
кредити банків є тим каналом набуття інноваційного капіталу,
який має прозору структуру та досить розроблений і зрозумілий
учасникам інвестиційного процесу механізм. Поки що, на жаль,
в Україні комерційні банки відіграють незначну роль у приско-
ренні інноваційного розвитку. Тоді, як в багатьох країнах з ви-
сокорозвиненою ринковою економікою 30—40 % капіталовкла-
день в інноваційний розвиток здійснюється за рахунок кредитів
комерційних банків. Кредитно-фінансові організації України
можуть стати лідируючими агентами з фінансування інновацій
при наявності відповідних ресурсів. На відміну від пенсійних
фондів і страхових компаній, які мають право інвестувати лише
певну частину власних коштів, у комерційних банків не існує
таких обмежень, що надає їм якнайбільше можливостей щодо
підтримки інновацій. Необхідно розробити механізми заохочен-
ня кредитно-фінансових організацій за підтримку інновацій або
розподіл ризиків інноваційних проектів кредитно-фінансовими
інститутами з державою. Зацікавити банки вкладати в довго-
строкові та ризикові проекти іноді пропонують, наприклад,
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«шляхом зниження оподаткування прибутків інноваційних бан-
ків s введення квот на інноваційні кредити на основі їх безпро-
центного погашення» [2]. Проте, безпроцентними такі кредити
можуть бути лише для отримувачів, для банку ж, з метою його
мотивації, до таких операцій повинна бути передбачена певна
державна гарантія.

Для стабілізації української банківської системи і підвищення
її ролі у розвитку інноваційної економіки виникає необхідність
прийняття таких заходів: надання національним банком України
кредитів комерційним банкам за умови їх цільового використан-
ня виключно для розвитку підприємств, що застосовують іннова-
ції. При цьому в подальшому необхідно здійснювати більш жорс-
ткий контроль за цільовим використанням коштів, що надані для
підтримки інноваційного розвитку підприємств. Важливим є та-
кож надання державних гарантійпо банківським кредитам для
тих галузей економіки України, що віднесені до переліку приорі-
тетних; зменшення податків по кредитам, що орієнтовані на ін-
новаційний розвиток; законодавче обмеження операцій комер-
ційних банків на фондовому ринку з використанням лише
власних цінних паперів. Реалізація цих заходів повинна здійсню-
ватися не тільки за рахунок держави, але й на підставі ефектив-
нішого державно-приватного партнерства.

Одним з головних напрямів національної інвестиційно-
інноваційної політики є здійснення органами влади всіх рівнів
комплексу дій, спрямованих на створення сприятливого для роз-
витку інноваційного підприємництва середовища та його фінан-
сову законодавчу підтримку. Адже, як свідчить зарубіжний до-
свід, побудова інноваційного суспільства можлива лише за умов
активної і державної і приватної підтримки, створення довго-
строкових мотивацій науково-технічної творчості, стимулювання
розвитку фундаментальної та корпоративної науки [3]. Застосу-
вання грошово-кредитних важелів із метою прискорення іннова-
ційного розвитку має бути спрямованим на мобілізацію й конце-
нтрацію наявних інвестиційних ресурсів, підвищення ефек-
тивності їхнього розподілу й використання для структурної пере-
будови економіки, залучення також зовнішнього кредитування та
іноземних інвестицій. Украй необхідним є формування довго-
строкової інвестиційної стратегії забезпечення інноваційних про-
цесів і національної системи фінансування інновацій у відповід-
ності із структурними та інституційними особливостями україн-
ської економіки, з використанням позитивного зарубіжного до-
свіду.
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ВПЛИВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

Передумовою економічного зростання є макроекономічна
стабілізація, яка в Україні нарешті досягнута. Разом з тим, для
достатності економічного зростання в державі необхідно виріши-
ти ще багато проблем, які пов’язані зі структурною перебудовою
економіки.

Однією з найважливіших проблем української економіки є
створення сприятливих умов для притоку прямих іноземних
інвестицій. На сучасному етапі становлення вітчизняної еко-
номіки від ефективності і масштабів залучення іноземних інве-
стицій залежать стан національного виробництва, рівень тех-
нологічного розвитку, структурна перебудова народного
господарства. Реалізації валютної політики в країні та система
її інструментів єодним із чинників впливу на інвестиційні про-
цеси в країні.

У сфері впливу валютної політики використовують як важелі
підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, так і
стимулювання економічного зростання. В Україні валютні важелі
спрямовані на забезпечення монетарної стабільності за допомо-


