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Анотація. У статті обґрунтовується 
необхідність активізації фінансово-кредитного 
механізму реалізації інноваційних проектів шля-
хом концентрації, як державних коштів, так 
і коштів приватного бізнесу, що дозволить 
розвивати національну інноваційну систему. 
Розглянуто основні механізми взаємодії дер-
жави та приватного капіталу при реалізації 
інноваційних проектів. Зазначені основні 
позитивні ефекти реалізації та фінансування 
інноваційних проектів на умовах державно-при-
ватного партнерства.

Аннотация. В статье указывается необхо-
димость активизации финансово-кредитного 
механизма реализации инновационных проек-
тов путем концентрации, как государствен-
ных средств, так и средств частного бизнеса, 
что позволит развивать национальную инно-
вационную систему. Рассмотрены основные ме-
ханизмы взаимодействия государства и част-
ного капитала при реализации инновационных 
проектов. Указанны основные положительные 
эффекты реализации и финансирования инно-
вационных проектов на условиях государствен-
но-частного партнерства.
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Постановка проблеми. Важливим аспектом 
зрушень в економіці та її стійкого розвитку є сти-
мулювання промисловості до реалізації іннова-
ційних проектів. Саме державна політика в сфе-
рі інноваційної діяльності повинна забезпечити 
концентрацію фінансово-кредитних ресурсів у 
сфері високих технологій та інновацій.

Необхідно активізувати фінансово-кредит-
ний механізм реалізації інноваційних проектів 
шляхом концентрації як державних коштів, так 
і коштів приватного бізнесу, що дозволить роз-
вивати національну інноваційну систему. Масш-
табне залучення реального приватного капіталу 
можливе лише за рахунок створення чітких зако-
нодавчих та фінансово-кредитних «правил гри» 
державою. В цьому аспекті роль держави полягає 
в збалансуванні інтересів бізнесу з загальнона-
ціональними пріоритетами, а короткострокові 
тактичні з довгостроковими стратегічними пер-
спективами. Тобто державна участь у реалізації 
інноваційних проектів повинна стати каталізато-
ром їх розвитку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Кейнс Дж. у своїй роботі заклав основи концепції 
державно-приватного партнерства [1], де були 
проаналізовані проблеми економічної політики 
держави, яка за допомогою кредитно-грошових і 
бюджетних інструментів, заохочення приватних 
інвестицій і зростання споживчих витрат по-
винна сприяти найбільш швидкому зростанню 
національного доходу. В подальшому концепція 
партнерства держави та бізнесу була розглянута 
у роботі Гелбрейта Дж. К. [2]. У ній об’єднання 
зусиль держави й великого бізнесу розглядаєть-
ся як необхідна умова фінансування потреби в 
технологічних знаннях, гарантіях певного рівня 
ціни та зобов’язань реалізації продукції. Подаль-
ший розвиток ці підходи отримали в роботі Мак-
коннелла К. Р. [3].

Дослідження різних аспектів державно-при-
ватного партнерства в Росії (В.  Г.  Варнавський 
[4], В. А. Михєєв [5], В. І. Якунін [6] та ін.) охо-
плюють такі питання як: партнерство держави 
та приватного сектору; державно-приватне парт-
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нерство в реалізації пріоритетних національних 
проектів та ін. Принципи правового регулюван-
ня державно-приватного партнерства розглянуті 
в роботі А. І. Ніколаєва [7].

Питання державно-приватного партнерства, 
розглянуті в наукових публікаціях вітчизня-
них вчених (В.  М.  Вакуленко, О.  В.  Берданова, 
Н. Г. Діденко, Н. А. Сич, А. Ф. Ткачук, І. О. Фе-
діва, Є. О.  Фишко та ін.), містять такі аспекти 
як: актуальні проблеми теорії і практики дер-
жавного управління і соціального партнерства, 
форми державно-приватного партнерства та ін. 
[8]. Г. Павлова в своїй праці [9] досліджує світо-
вий досвід державно-приватного партнерства та 
основні проблеми, що перешкоджають держав-
но-приватному партнерству в Україні. В.  Кублі-
ков у своїй праці [10] розглядає методи і форми 
партнерських стосунків держави та підприєм-
ницьких структур, проблеми фінансування інф-
раструктурних проектів із використанням ін-
струментів ринку цінних паперів.

У 2010 році було прийнято Закон України 
«Про державно-приватне партнерство», що зна-
чно збільшив науковий і практичний інтерес до 
механізмів його реалізації в Україні [11]. Цей за-
кон важливо розглядати в контексті з прийнятою 
стратегією інноваційного розвитку України на 
2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викли-
ків [12].

Метою статті є обґрунтувати необхідність ак-
тивізації фінансово-кредитного механізму реалі-
зації інноваційних проектів, шляхом концентра-
ції як державних коштів, так і коштів приватного 
бізнесу; розглянути основні механізми взаємодії 
держави та приватного капіталу при реалізації 
інноваційних проектів.

Обґрунтування отриманих наукових резуль-
татів. Найбільш яскравим прикладом відпрацю-
вання механізмів приватно-державного партнер-
ства є формування і реалізація найважливіших 
інноваційних проектів державного значення. Го-
ловною економічною метою цих проектів є поси-
лення конкурентних позицій вітчизняних вироб-
ників на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
Вони є особливим механізмом стимулювання ін-
новаційної діяльності, який забезпечує найбільш 
значимий, з економічної точки зору, етап інно-
ваційного циклу – трансформацію результатів 
науково-технічної діяльності у конкурентоспро-
можну наукомістку продукцію, що має високий 
потенціал ринкової реалізації.

До основних механізмів взаємодії держави та 
приватного капіталу при реалізації та фінансу-

ванні інноваційних проектів належать:
1. Залучення бізнесу до формування вимог для 

проведення прикладних наукових досліджень і 
розробок, повноправна участь у процесах комер-
ціалізації їх результатів, починаючи з самих ран-
ніх стадій розробки наукової продукції, безпосе-
редню участь у підготовці та реалізації великих 
інноваційних проектів.

2. Удосконалення системи фінансової під-
тримки інноваційної діяльності, зокрема за раху-
нок розвитку сучасних фінансових інструментів 
і механізмів для залучення до високотехнологіч-
ної сфери економіки приватних інвестицій. І в 
першу чергу – це розвиток системи венчурного 
інвестування. Забезпечення спільного фінансу-
вання частини прикладних досліджень, дослід-
но-конструкторських робіт, інноваційних про-
ектів, створення інноваційної інфраструктури 
та переважного фінансування стадії освоєння і 
модернізації промислового виробництва високо-
технологічної продукції.

3. Розвиток малого інноваційного підприєм-
ництва у науково-технічній сфері, створення і 
розвиток спеціальних бірж інтелектуальної влас-
ності і науково-технічних послуг, зокрема на базі 
приватного сектору, активну участь малих інно-
ваційних структур у реалізації механізмів при-
ватно-державного партнерства.

4. Збалансування інтересів держави та приват-
ного бізнесу. В першу чергу інтереси держави та 
бізнесу збігаються у розвитку високоефективних 
секторів промисловості, що забезпечують фор-
мування нових ринків конкурентоспроможної 
високоякісної наукомісткої продукції, а також 
у питаннях технологічного переозброєння про-
мислового виробництва, спрямованого, зокрема, 
на зниження витрат, економію ресурсів, збере-
ження навколишнього середовища і, в кінцевому 
підсумку, забезпечення конкурентних переваг ві-
тчизняного товаровиробника на внутрішньому і 
зовнішньому ринках.

5. Реалізація інноваційних біоенергетичних 
проектів на основі участі як держави, місцевих 
органів самоврядування, так і приватного капі-
талу. В цьому випадку досягаються багатовектор-
ні ефекти для всіх суб’єктів таких проектів. Так 
держава, наприклад, здійснює підтримку та еко-
номічну активацію регіонів, де реалізуються від-
повідні проекти. Отримується позитивний еко-
логічний ефект, особливо при утилізації відходів 
життєдіяльності чи сільського господарства, як 
на регіональному, так і на державному рівні. Міс-
цеві органи влади отримують нові робочі місця 
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та надходження до бюджетів різних рівнів. Всі 
вищезгадані суб’єкти, а особливо цікаво це саме 

приватному бізнесу, отримують грошові надхо-
дження та прибутки (рис. 1).
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Рис. 1. Фінансово-кредитний механізм та результати реалізації інноваційних біоенергетичних
проектів, у контексті державно-приватного партнерства

Джерело: власна розробка автора

Для прикладу розглянемо фінансово-кредит-
ний механізм та результати реалізації інновацій-
них біоенергетичних проектів, у контексті дер-
жавно-приватного партнерства.

1. Суб’єктами реалізації інноваційних біо-
енергетичних проектів можуть бути: держава; 
місцеві органи влади; корпорації (підприємства); 
фізичні особи; іноземні інвестори та ін.

2. Джерелами фінансування реалізації інно-
ваційних біоенергетичних проектів можуть ви-
ступити: кошти державного бюджету; кошти міс-
цевих бюджетів (розвитку); фінансові ресурси 
корпорацій (підприємств); фінансові ресурси фі-
зичних осіб; банківський кредит; іноземні інвес-
тиції; фондовий ринок; венчурний капітал та ін.

3. Забезпечення реалізації інноваційних біо-
енергетичних проектів є важливим елементом 
фінансово-кредитного механізму і складається 
з таких елементів: законодавче, інформаційне, 

методичне, кадрове, інженерно-технологічне та 
інше забезпечення.

Необхідно створити сприятливе правове се-
редовище партнерства, зокрема, вдосконалити 
нормативно-правовому базу, стимулювати ство-
рення і реалізацію інновацій, а також здійснюва-
ти захист прав інтелектуальної власності.

Для становлення ефективної національної ін-
новаційної економіки та сприяння реалізації ін-
новаційних проектів потрібно прийняття таких 
першочергових заходів і їх законодавчої підтрим-
ки:

- відродження галузевої науково-технічної ді-
яльності;

- здійснення державної підтримки, націленої 
на розробку інноваційних проектів високого 
ступеня рентабельності;

- створення умов, стимулюючих впроваджен-
ня та використання результатів науково-дослід-
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них і дослідно-конструкторських робіт, ство-
рених за рахунок або із залученням бюджетних 
коштів;

- розвиток ринку товарів, робіт і послуг у га-
лузі інноваційної діяльності з відкладеним пла-
тежем;

- введення жорсткого контролю за амортиза-
ційними відрахування підприємств і організацій 
державної форми власності та контроль з онов-
лення продукції (не рідше, ніж раз на 5–7 років);

- законодавче стимулювання недержавних 
підприємств з оновлення продукції (не рідше, 
ніж раз на 5–7 років);

- удосконалення системи освіти в інновацій-
ній сфері, зокрема створення єдиного наукового 
та навчально-методичного механізму підготовки 
кадрів для інноваційної сфери, що забезпечує 
безперервне підвищення кваліфікації фахівців і 
підприємців;

- удосконалення системи управління у сфері 
інноваційної діяльності;

- розвиток виробничо-технологічної інфра-
структури інноваційної діяльності (особливі еко-
номічні зони, технопарки, інноваційно-техноло-
гічні центри, бізнес-інкубатори тощо);

- стимулювання експорту і внутрішнього по-
питу на інноваційну продукцію українських під-
приємств.

Потрібно створити інформаційне та кадрове 
забезпечення передачі в приватний сектор еко-
номіки результатів науково-технічної діяльності, 
створених за участю коштів державного бюдже-
ту, для введення їх в господарський оборот шля-
хом створення та розвитку високотехнологічних 
інноваційних підприємств.

Для інформаційного забезпечення учасників 
інноваційної діяльності як з боку держави, так і 
з боку бізнесу, зокрема інформацією про розро-
блювані перспективні технології, про стан і пер-
спективи внутрішнього та міжнародного ринків 
сформовані національно інформаційно-аналі-
тичні центри за пріоритетними напрямами роз-
витку науки, техніки і технологій.

У галузі освітньої політики необхідно поси-
лити участь роботодавців у виробленні освітніх 
стандартів і навчальних планів ВНЗ. Наприклад, 
створення регіональних і муніципальних тристо-
ронніх рад з освітньої політики, що складаються 
з представників роботодавців, закладів профе-
сійної освіти і регіональних адміністрацій.

4. Очікувані ефекти та результати реалізації 
інноваційних біоенергетичних проектів такі.

Екологічний ефект:
- утилізація відходів життєдіяльності та сіль-

ського господарства; 
- виробництво добрив.
Соціальний ефект:
- створення нових робочих місць; 
- позитивний імідж місцевих органів влади.
Економічний ефект:
- прибутки (дивіденди) суб’єктів; 
- виробництво біогазу та електроенергії (до-

брив);
- надходження до державного  та місцевих бю-

джетів.
Також, можна виділити основні позитивні 

ефекти реалізації та фінансування інноваційних 
проектів на умовах державно-приватного парт-
нерства:

- реалізація принципу відповідального парт-
нерства держави та бізнесу, відкрите залучення 
бізнесу до вибору напрямів та типів проектів;

- концентрація значних фінансових ресурсів 
на певних проектах, пайова (паритетна) участь 
держави і виконавців проектів у витратах на їх 
виконання;

- орієнтація на повноцінну комерціалізацію 
науково-технічних результатів проекту, фактич-
не зростання інноваційної продукції.

Висновки. Отже, найбільш ефективним ме-
ханізмом приватно-державного партнерства є 
формування і реалізація інноваційних проектів 
загальнодержавного значення. Причому ініціа-
тором розробки та реалізації інноваційних про-
ектів у першу чергу повинен виступати бізнес, а 
фінансування їх здійснюється спільно.

На жаль, досвід впровадження державно-
приватного партнерства в Україні незначний. В 
Україні було також укладено лише декілька до-
говорів, названих концесійними договорами і 
угодами про розподіл продукції. Їх кількість та 
якість ще не дають підстав говорити про повно-
масштабне впровадження державно-приватного 
партнерства в Україні.

У подальшому необхідно:
- дослідити та систематизувати зарубіжний 

досвід державно-приватного партнерства;
- формування єдиних стратегічних підходів 

(концепцій) до розвитку державно-приватного 
партнерства в Україні;

- удосконалення законодавчої бази державно-
приватного партнерства;

- створення організаційних структур щодо 
ініціювання й управління проектами державно-
приватного партнерства;
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- здійснення заходів інформаційного й освіт-
нього характеру щодо просування державно-

приватного партнерства на регіональному та міс-
цевому рівнях.
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