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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку національних економік               

у глобалізованому фінансовому просторі зумовлюються необхідністю зростання 

конкурентоспроможності країн на основі активізації інноваційної діяльності. 

Водночас результативність фінансової політики в умовах ринкової конкуренції 

повинна проявлятися у стимулюванні інновацій, використанні здобутків науково-

технічного прогресу, інтелектуалізації виробництва і, як наслідок, впровадження 

нововведень  в усіх сферах життєдіяльності. У цьому контексті актуалізується 

роль держави в частині застосування інструментів фінансового регулювання 

інноваційних процесів з метою забезпечення сталого розвитку країни та зростання 

рівня добробуту її громадян.  

Потенціал використання короткотермінових фінансових стимулів в Україні 

в умовах сьогодення є обмеженим, фінансування інноваційної діяльності 

недостатнє, що посилює запити суспільства щодо здійснення інституційних змін 

системи фінансового регулювання. Особливого значення набувають питання 

упорядкування бюджетних та податкових інструментів для активізації 

інноваційної діяльності в Україні. Розв’язання окреслених проблем потребує 

реалізації системної та збалансованої державної політики з метою підвищення 

ефективності фінансового регулювання інноваційної сфери. 

Проблематика фінансового забезпечення та регулювання розвитку 

інноваційної діяльності, теоретичні й прикладні засади реалізації фінансової 

політики щодо формування національної інноваційної системи й побудови 

інноваційної моделі економіки є предметом перманентних наукових пошуків 

вітчизняних та зарубіжних учених. Вони досліджені, зокрема, у працях                             

В. Боронос, Д. Ваньковича, А. Гальчинського, В. Гейця, М. Денисенка, М. Диби, 

А. Дуки, М. Козоріз, М. Крупки, О. Колодізєва, А. Кузнєцової, С. Онишко, 

Ж. Поплавської, А. Пересади, Б. Пшика, Н. Прокопенко, Л. Федулової, Д. Черва-

ньова, Н. Чухрай, З. Юринець, Х. Едкіста, Б. Лундвала, С. Меткальфа, Р. Нельсона, 

Д. Норта, Ф. Прада, С. Петерса, Ф. Сагасті, К. Фрімана, Й. Шумпетера та ін.  

Окремі аспекти бюджетного регулювання й особливості застосування бюд-

жетних інструментів впливу на інноваційну діяльність вивчали О. Василик, 

В. Дем’янишин, Н. Іванова, О. Ковалюк, М. Кульчицький, Л. Лисяк, І. Луніна, 

І. Лютий, В. Опарін, Ц. Огонь, І. Чугунов, С. Юрій, Ф. Ярошенко тa ін. Основи 

податкового регулювання, зокрема у частині стимулювання інновацій розкрито у 

працях таких учених, як В. Андрущенко, З. Варналій, О. Воронкова, О. Данілов, 

О. Десятнюк, М. Єрмошенко, Р. Желізняк, Ю. Іванов, А. Крисоватий, П. Мельник, 

Г. Партин, А. Соколовська, Л. Тарангул. Теоретичні й практичні аспекти формуван-

ня інноваційного потенціалу й забезпечення інноваційної безпеки країни дос-

ліджували О. Александрова, Л. Ваганова, О. Гордуновський, Б. Губський, О. Кири-

ченко, В. Карпов, О. Левковець, Т. Майорова, О. Носова, Л. Першко, О. Підхомний, 

І. Ревак, С. Сардак, Ю. Цюпко. Іноземний досвід фінансового регулювання 

інноваційних процесів висвітлили В. Вишневский, В. Гришко, О. Жилінська, 

С. Захарін, В. Коваленко, О. Колещук, А. Мельник, Г. Скиба, Р. Шматенко.  

Незважаючи на вагомість доробку згаданих учених, потребують вирішення 

наукові питання щодо теоретичного обґрунтування, формування методології та 
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розроблення комплексної стратегії фінансового регулювання інноваційних про-

цесів. Водночас формування сучасної парадигми фінансової політики для забез-

печення розвитку національної економіки на основі інноваційної моделі зумовлює 

подальший інтерес до дослідження теоретичних, методологічних та науково-

прикладних аспектів фінансового регулювання інноваційної діяльності у контексті 

нових реалій, зокрема в умовах реалізації євроінтеграційних прагнень українського 

суспільства. Це зумовило вибір теми дисертації, її мету, завдання і структуру. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри 

фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету 

імені Івана Франка “Формування фінансового потенціалу національної 

економіки” (державний реєстраційний номер 0116U001677), у межах якої 

проведено дослідження теоретико-методологічних основ та запропоновано  

стратегію підвищення ефективності фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в Україні, а також науково-дослідної роботи ДВНЗ “Університет 

банківської справи” “Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової 

системи України” (державний реєстраційний номер 0115U002173), у межах якої 

обґрунтовано рекомендації щодо інституційної модернізації системи 

фінансового регулювання інноваційних процесів. 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи є розроблення теоретико-

методологічних засад, науково-методичного забезпечення фінансового 

регулювання інноваційної діяльності та обґрунтування практичних 

рекомендацій щодо підвищення його ефективності в Україні для зміцнення 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Для досягнення мети у роботі поставлено такі завдання: 

– з’ясувати взаємозв’язки між інноваційною діяльністю, конкуренто-

спроможністю країни та соціально-економічним розвитком у контексті 

необхідності фінансового регулювання; 

– систематизувати й поглибити теоретичні основи фінансового 

регулювання інноваційної діяльності; 

– розробити методологічні засади фінансового регулювання інноваційних 

процесів в Україні;  

– розвинути положення щодо інституційної модернізації системи 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в державі; 
– розкрити економічну сутність, структуру й принципи побудови 

національної інноваційної системи та проблематику фінансування 

інноваційного підприємництва в країні; 

– обгрунтувати наукові підходи до формування сучасної системи 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні; 

– проаналізувати дієвість національної інноваційної системи як об’єкта 

фінансового регулювання; 

– виявити особливості функціонування інноваційної інфраструктури в 

умовах побудови інноваційної моделі розвитку країни; 

– оцінити ефективність бюджетного та податкового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні; 
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– провести економіко-математичне моделювання результативності 

фінансового регулювання інноваційних процесів у вітчизняній економіці; 

– діагностувати диференціацію показників результативності інноваційної 

діяльності та рівня реалізації інноваційного потенціалу регіонів України;  

– визначити індикатори інноваційної безпеки та ризики фінансового 

регулювання у глобалізованому економічному просторі; 

– узагальнити й систематизувати іноземний досвід фінансового регулюван-

ня інноваційної активності та визначити напрями його імплементації в Україні; 

– розробити стратегію фінансового регулювання інноваційної діяльності в 

Україні з урахуванням концепції формування інноваційного потенціалу 

національної економіки. 

Об’єктом дослідження є процеси фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в державі. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні, інституційно-

організаційні та прикладні аспекти фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в Україні. 

 Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні 

методи, що були використані для отримання відповідних результатів: історич-

ний метод – для виокремлення етапів еволюції системи фінансового регу-

лювання інноваційної діяльності в Україні; метод наукового абстрагування –             

з метою узагальнення понятійного апарату дослідження; методи аналізу і 

синтезу – при дослідженні структури системи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, виділенні функцій фінансового регулювання; індукції 

та дедукції – для вивчення підходів до тлумачення фінансового регулювання; 

метод порівняння – з метою обгрунтування напрямів імплементації іноземного 

досвіду фінансового регулювання інновацій у вітчизняну практику; методи 

групування та систематизації – у цілях класифікації інструментів фінансового 

регулювання, виокремлення чинників інноваційного розвитку, чинників 

формування національної інноваційної системи, чинників конкуренто-

спроможності; кластерний аналіз – для дослідження результативності 

регулювання інноваційної діяльності та рівня реалізації інноваційного 

потенціалу в регіонах; статистичні методи – у цілях аналізу динаміки 

інноваційної діяльності в економіці України, тенденцій формування 

інноваційної інфраструктури; методи економіко-математичного моделювання, 

зокрема використання множинних регресійних моделей, – для оцінки 

результативності фінансового регулювання інноваційної діяльності та 

обґрунтування порогового рівня її бюджетного фінансування в Україні. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти України у 

сфері інновацій, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених з теорії, 

методології та організації фінансового регулювання інноваційної діяльності, 

матеріали науково-практичних конференцій, звітні, інформаційно-аналітичні та 

статистичні матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Міністерства освіти і науки України, Державної служби статистики України, 

інших центральних органів виконавчої влади, інформаційні ресурси мережі 

Інтернет, власні аналітичні розрахунки. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні нових 

теоретико-методологічних засад фінансового регулювання інноваційної діяльності 

та обґрунтуванні практичних положень й рекомендацій щодо підвищення його 

ефективності в Україні. 

До найвагоміших наукових результатів дисертації, що становлять наукову 

новизну, належать: 

уперше: 

– сформульовано теоретичну парадигму фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, що ґрунтується на положеннях теорій фінансів, 

управління, державного регулювання, інноваційної діяльності, інституціоналізму 

та концепції національної інноваційної системи, яка передбачає розгляд 

фінансового регулювання інноваційної діяльності як системи, що включає 

системоутворюючі складові (бюджетне та податкове регулювання), синергія яких 

спрямована на досягнення максимального ефекту від впливу інструментів 

фінансового регулювання на інноваційну діяльність. Це дало змогу: 

запропонувати тлумачення сутності “фінансового регулювання інноваційної 

діяльності” як узгодженого комплексного законодавчо регламентованого 

застосування бюджетних та податкових інструментів з метою впливу державних 

інститутів на функціонування національної інноваційної системи, інноваційний 

потенціал й інноваційну безпеку в країні, спрямованого на зміцнення 

конкурентоспроможності та утвердження інноваційної моделі соціально-

економічного розвитку; виділити ключові інструменти фінансового регулювання 

інноваційної діяльності (бюджетні інвестиції, бюджетні кредити, державні 

гарантії, державні субсидії, податкові пільги);  

– обгрунтовано методологічні засади фінансового регулювання інноваційної 

діяльності, а саме: розроблено інституційні його основи в контексті 

функціонування формальних та неформальних інститутів впливу на інноваційну 

діяльність; виокремлено принципи фінансового регулювання (наукової 

обґрунтованості, нормативно-правової урегульованості, комплексності, 

стратегічної орієнтації, інституційного характеру регулювання, пріоритетності, 

узгодженості й гнучкості, результативності, доцільності, захисту національних 

інтересів). Це дало змогу запропонувати наукові підходи до формування сучасної 

системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні (необхідність 

розроблення цілісної стратегії фінансового регулювання, узгодженої із загальною 

стратегією соціально-економічного розвитку держави; завершення формування 

стабільної нормативно-правової бази, адекватної європейським стандартам; 

збалансування системи інститутів регулювання; забезпечення процесу 

координації дій та механізмів комплексного впливу інститутів регулювання на 

національну інноваційну систему); 

– розроблено структурно-логічну модель стратегії фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні, яка визначає: напрями реалізації в межах 

окремих блоків стратегії (інституційний, науково-технічний, фінансовий, 

інфраструктурний, євроінтеграційний); інструменти фінансового регулювання; 

систему відповідальних за розроблення і реалізацію державних інститутів. 

Реалізація стратегії дасть змогу забезпечити економічне зростання шляхом 
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використання інструментів фінансового регулювання з огляду на його пріоритети, 

об’єкти, координуючу та стимулювальну роль держави з метою формування в 

національній економіці інноваційної моделі розвитку; 

 удосконалено: 

– методичні положення щодо моделювання показників результативності 

фінансового регулювання із використанням множинних регресійних моделей, на 

основі чого з’ясовано вплив: бюджетних інструментів на інноваційну активність 

підприємств; фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема 

профінансованих із державного та місцевих бюджетів, на показники інноваційної 

діяльності в Україні. Це дає змогу оцінювати та прогнозувати результати від 

застосування інструментів фінансового регулювання та вносити корективи у 

стратегічні напрями регулювання інноваційних процесів відповідно до отриманих 

прогнозів; 

– структурно-функціональну схему системи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в частині виокремлення в її структурі формальних 

інститутів (нормативно-правова база щодо регулювання інноваційної діяльності й 

державні інститути регулювання) та виділення функцій фінансового регулювання 

(перерозподільча, регламентуюча, стимулююча, соціальна, контролююча). Це 

дасть можливість сформувати структурно збалансовану систему фінансового 

регулювання та підвищити її функціональність в контексті досягнення 

стратегічних цілей інноваційної діяльності в державі;  

– методологічні підходи до формування національної інноваційної системи в 

частині узагальнення та доповнення принципів її побудови, а саме виокремлення 

таких, як: національної ідентичності, системності, забезпечення інноваційної 

безпеки, інтегрованості, врахування синергетичних ефектів функціонування 

структурних елементів системи, врахування кластерних ефектів, інтелектуалізації, 

конкурентоспроможності, інституційної урегульованості. Впровадження 

зазначених принципів сприятиме систематизації напрямів та інструментів 

фінансового регулювання з огляду на особливості функціонування національної 

інноваційної системи;  

– теоретико-методологічні положення щодо взаємодії системи фінансового 

регулювання та національної інноваційної системи в частині обґрунтування 

синергетики їх взаємозв’язків, що проявляється в динаміці показників 

інноваційної, наукової та науково-технічної діяльності, тенденціях 

функціонування інноваційної інфраструктури. Це дає змогу визначати пріоритети 

стратегії фінансового регулювання інноваційної діяльності з урахуванням 

потенціалу інноваційно орієнтованих й конкурентоспроможних галузей 

вітчизняної економіки; 

– організаційно-методичні підходи до діагностування впливу інструментів 

фінансового регулювання на стан та динаміку інноваційної й науково-технічної 

діяльності в розрізі регіонів на базі кластерного аналізу, що дало змогу оцінити 

рівень реалізації інноваційного потенціалу регіонів України на основі вивчення 

його територіальної диференціації та обгрунтувати пропозиції щодо врахування 

регіональної специфіки у процесі застосування інструментів фінансового 

регулювання; 
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– аналітичний інструментарій моніторингу ефективності фінансового 

регулювання інноваційної діяльності шляхом обґрунтування доцільності: 

використання методів економіко-математичного моделювання для оцінки впливу 

бюджетних та податкових інструментів; нормативно-правового розширення 

повноважень для державних інститутів в частині реалізації стратегії фінансового 

регулювання; посилення їх координації у напрямі контролю застосування 

інструментів фінансового регулювання на засадах публічності та прозорості. 

Використання запропонованих підходів сприятиме збалансуванню фінансових  

інтересів держави та підприємств реального сектора економіки у сфері інновацій; 

одержали подальший розвиток: 

– методичні підходи до оцінки ефективності фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на економіко-

математичному моделюванні впливу обсягів бюджетного фінансування наукової й 

науково-технічної діяльності на обсяги реалізованої інноваційної продукції в 

країні. Це дало змогу визначити пороговий рівень фінансування наукової й 

науково-технічної діяльності, з перевищенням якого немає додаткового 

позитивного ефекту від застосування інструментів регулювання, що є основою 

забезпечення реалізації принципу наукової обґрунтованості фінансового 

регулювання в Україні; 

– теоретико-методологічні підходи до інституційної модернізації системи 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні в частині 

інтенсифікації використання регулюючого потенціалу неформальних інститутів, 

які, на відміну від існуючих, передбачають інтеграцію регіонів й їхнього 

інноваційного потенціалу у єдину інноваційну систему з національною 

самобутністю й чіткою визначеністю пріоритетів розвитку, а також спрямованість 

на використання специфіки інноваційної культури, психології й традицій, шляхом 

трансформації національних особливостей в конкурентні переваги України; 

– методичний інструментарій структурно-функціонального аналізу 

національної інноваційної системи як об’єкта фінансового регулювання в частині: 

тлумачення її сутності як сукупності відносин з приводу створення, 

розповсюдження та використання інновацій в межах окремої країни, зумовлених 

національною соціокультурною специфікою, геополітичними особливостями та 

стратегією економічного розвитку; визначення структурних елементів 

(підсистеми генерації знань, виробництва інноваційних продуктів, інноваційної 

інфраструктури) у контексті з’ясування специфіки взаємозв’язків та існуючої між 

ними взаємодії; обгрунтування залежності дієвості національної інноваційної 

системи від формальних та неформальних інститутів регулювання; 

– узагальнення та систематизація іноземного досвіду фінансового 

регулювання інноваційної діяльності, що дало змогу обгрунтувати пропозиції 

щодо напрямів його імплементації у вітчизняну практику, а саме: досягнення 

оптимального балансу між бюджетними та податковими інструментами; 

зосередження уваги на стимулюванні інноваційної діяльності малих та середніх 

підприємств; диверсифікація інструментів регулювання; забезпечення 

транспарентності в діяльності державних інститутів у процесі застосування 
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інструментів фінансового регулювання; використання податкових пільг з метою 

активізації наукових розробок; 

– теоретичні положення щодо уточнення терміносистеми дослідження в 

частині тлумачення сутності понять: “інноваційна безпека країни” як такий стан і 

динаміка інноваційної діяльності та її фінансового забезпечення, що формують 

передумови для соціально-економічного розвитку на основі інноваційної його 

моделі та підвищення рівня конкурентоспроможності; “інноваційний потенціал” 

як сукупність фінансових, інституційних та інших можливостей країни, рівень 

реалізації яких зумовлює здатність забезпечувати позитивну динаміку 

інноваційної діяльності та стимулювати її у довготерміновій перспективі з 

урахуванням інтенсифікації інноваційних процесів та зростання конкуренції в 

умовах фінансової глобалізації. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

положення, висновки та рекомендації, сформульовані у роботі, мають практичне 

спрямування та можуть бути використанні для підвищення ефективності 

фінансового регулювання інноваційних процесів. Зокрема, основні положення та 

пропозиції, які мають практичну значущість, пройшли апробацію та впроваджені 

у діяльності: 

– Державної фіскальної служби України в частині пропозицій щодо 

організації фіскального регулювання інноваційної діяльності із застосуванням 

податкових інструментів для внесення коректив у податкову політику держави,  

удосконалення методологічних засад її проведення та нормативно-правової бази 

податкового стимулювання інноваційних процесів в Україні (довідка № 2-45/962 

від 17.01.2017 р.); 

– Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації, 

зокрема використано положення стратегії фінансового регулювання інноваційних 

процесів у ході реалізації фінансової політики на рівні регіону, її методологічного 

обґрунтування та формування стратегій соціально-економічного розвитку Львів-

ської області на інноваційних засадах (довідка № 10-26/1140 від 29.08.2016 р.); 

– Департаменту економічної політики Львівської обласної державної 

адміністрації в частині підходів до обґрунтування впливу інструментів фінан-

сового регулювання, зокрема бюджетного фінансування на стан та динаміку інно-

ваційної й науково-технічної діяльності із застосуванням факторного аналізу для 

удосконалення економічної політики на рівні регіону й підвищення ефективності 

фінансування із місцевих бюджетів розвитку інноваційного та інтелектуального 

потенціалу Львівської області (довідка № 1-11-2659 від 22.09.2016 р.); 

– Офісу реформ Львівської обласної державної адміністрації під час 

підготовки пропозицій щодо застосування інструментів фінансового 

стимулювання створення технологічних та наукових парків у процесі розбудови 

інноваційної інфраструктури з метою формування економічного підгрунтя для 

зростання добробуту територіальних громад та підвищення рівня їхньої 

фінансової спроможності (довідка № 1-12-2678 від 26.09.2016 р.); 

– Територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, 

Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях в 

частині розроблених положень щодо застосування бюджетних інструментів 
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регулювання інноваційної активності для підвищення якості контролю                            

за витрачанням бюджетних коштів на реалізацію проектів, зменшення 

зловживання та удосконалення методології проведення державного фінансового 

контролю (довідка № 22-19 від 05.09.2016 р.); 

– ПП “РічОйл” щодо диверсифікації джерел фінансування інноваційно 

активних підприємств шляхом залучення іноземних фінансових ресурсів, зокрема 

розширення господарської діяльності за рахунок кредитів від ЄБРР, результатом 

чого є зростаюча динаміка виробництва інноваційної продукції, конкуренто-

спроможної на вітчизняному ринку, та формування експортного потенціалу 

підприємства (довідка № 16-235 від 08.11.2015 р.). 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у поглибленні та 

розробленні нових теоретичних засад фінансового регулювання інноваційної  

діяльності в Україні, зокрема в обгрунтуванні його економічного змісту, 

функцій, складових та інструментів. Науково-методичні положення дисертації 

використано у навчальному процесі на економічному факультеті Львівського 

національного університету імені Івана Франка під час викладання дисциплін: 

“Інноваційний розвиток та оподаткування”, “Фінансування інноваційної 

діяльності підприємств”, “Інвестування”, “Проектне фінансування”, “Податкова 

політика” (довідка № 4111-Н від 13.09.2016 р.). Результати дисертації також 

використано у навчальному процесі Національного університету “Львівська 

політехніка” під час викладання дисциплін “Управління інноваціями”, 

“Інноваційний потенціал підприємства”, “Інвестування”, “Планування іннова-

ційної діяльності”, “Інвестиційно-інноваційна інфраструктура національної 

економіки” (довідка № 67-01-2126 від 10.11.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Викладені у дисертації наукові результати 

одержані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

використано лише власні ідеї та пропозиції. Особистий внесок автора у праці, 

підготовлені у співавторстві, конкретизований у списку публікацій. Матеріали 

кандидатської дисертації в роботі на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук не використовувались. 

 Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні результати 

дослідження обговорювались і отримали позитивну оцінку на щорічних звітних 

науково-практичних конференціях викладачів і аспірантів економічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; наукових 

семінарах кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній 

науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку національної 

економіки України” (Львів, 2011 р.); І міжнародній науковій конференції “Стра-

тегічні орієнтири розвитку економіки України” (Львів, 2013 р.); Х міжнародній 

науково-практичній конференції “Актуальні проблеми фінансової системи 

України” (Черкаси, 2013 р.); І міжнародній науково-практичній конференції 

“Управління інноваційними процесами в економічній системі України” (Львів, 

2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Конкурентоспромож-

ність економіки України в процесі глобалізації” (Запоріжжя, 2015 р.); XII міжна-

родній науково-практичній конференції “Світові тенденції та перспективи 
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розвитку фінансової системи України” (Київ, 2015 р.); V Всеукраїнській науково-

практичній конференції “Сучасна економічна наука: теорія і практика” (Полтава, 

2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Економічна безпека 

країни: загрози та виклики в умовах глобалізації” (Київ, 2015 р.); ІІ міжнародній 

науково-практичній конференції “Управління інноваційними процесами в еконо-

мічній системі України” (Львів, 2015 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній кон-

ференції “Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного вироб-

ництва” (Тернопіль, 2016 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

“Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку” (Миколаїв, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Можливості та перспективи 

забезпечення сталого розвитку економіки України” (Ужгород, 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток національної економіки 

України: нові реалії та можливості в умовах євроінтеграції” (Запоріжжя, 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Стратегії розвитку: 

інвестиційний вимір” (Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конферен-

ції “Наука та інновації як основні шляхи вдосконалення економічного потенціалу 

країни” (Львів, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Економіч-

ні підсумки 2016 року: досягнення, тенденції та перспективи” (Одеса, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у                

51 науковій праці загальним обсягом 151,46 д.а. (57,35 д.а. належать особисто 

автору), з них: одноосібна монографія та 1 монографія у співавторстві;                            

1 підручник та 2 навчальні посібники у співавторстві (усі з грифом МОН 

України); 30 статей у наукових періодичних виданнях, в тому числі:                            

28 – у наукових фахових виданнях України (з них 15 – у наукометричних 

виданнях) та 2 – у зарубіжних; 16 праць – в інших наукових виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 452 сторінки, у тому числі основний текст – 385 сторінок. 

Дисертація містить 25 таблиць і 52 рисунка. Список використаних джерел 

налічує 390 найменувань на 42 сторінках; 22 додатки подано на 25 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, визначено мету і 

завдання, об’єкт та предмет, методи дослідження, відображено наукову новизну 

одержаних результатів, їхнє теоретичне і практичне значення, апробацію 

результатів. 

У першому розділі “Теоретичні основи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в державі” з’ясовано роль інноваційної діяльності у 

суспільному поступі, здійснено наукове обґрунтування інноваційної моделі 

соціально-економічного розвитку держави, сформульовано сучасну теоретичну 

парадигму фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні, виділено 

його функції, складові та інструменти, запропоновано структурно-функціональну 

схему системи фінансового регулювання інноваційної діяльності. 

Проведено аналіз підходів до тлумачення інноваційного розвитку, що дав 

підстави стверджувати про узагальненість та умовність у визначенні його 
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економічного змісту, відтак доведено коректність застосування понять 

“економічний розвиток” та “інноваційна модель” й доцільність дослідження 

інноваційної діяльності з позицій її ролі у забезпеченні соціально-економічного 

розвитку країни та зміцнення конкурентоспроможності національної економіки. 

Обґрунтовано теоретичну парадигму фінансового регулювання інноваційної 

діяльності, на основі якої повинна формуватись стратегія фінансового регулювання 

інноваційних процесів в Україні. Фундаментом цієї парадигми є положення теорій 

фінансів, управління, державного регулювання, інноваційної діяльності, 

інституціоналізму та концепції національної інноваційної системи. В основі пара-

дигми розгляд фінансового регулювання інноваційної діяльності як системи, що 

включає системоутворюючі складові (бюджетне та податкове регулювання), 

синергія яких спрямована на досягнення максимального ефекту від впливу 

інструментів фінансового регулювання на інноваційну діяльність. 

Здійснено теоретичне узагальнення поглядів, що дало можливість 

сформулювати авторське визначення сутності поняття “фінансове регулювання 

інноваційної діяльності” як узгодженого комплексного законодавчо 

регламентованого застосування бюджетних та податкових інструментів з метою 

впливу державних інститутів на функціонування національної інноваційної 

системи, інноваційний потенціал й інноваційну безпеку в країні, спрямованого на 

зміцнення конкурентоспроможності та утвердження інноваційної моделі 

соціально-економічного розвитку. Виокремлено інструменти фінансового 

регулювання інноваційної діяльності (бюджетні інвестиції, бюджетні кредити, 

державні гарантії, державні субсидії, податкові пільги). Виділено такі функції 

фінансового регулювання інноваційної діяльності: 1) перерозподільча – 

здійснення фінансового регулювання апріорі передбачає перерозподіл ресурсів в 

межах фінансової системи країни з акцентом на їх інноваційному спрямуванні;             

2) регламентуюча – через законодавство встановлюються певні правила для 

суб’єктів інноваційної діяльності; 3) стимулююча – фінансове регулювання 

сприяє розвитку інноваційного підприємництва й зміцненню 

конкурентоспроможності країни; 4) соціальна – кінцевою метою регулювання 

інноваційної активності є забезпечення не лише економічного розвитку, а й 

добробуту громадян; 5) контролююча – досягнення високої ефективності 

фінансового регулювання інноваційних процесів передбачає необхідність 

застосування процедур моніторингу й інших контролюючих заходів. 

Розроблено структурно-функціональну схему системи фінансового 

регулювання інноваційної діяльності (рис. 1), яка побудована на основі 

врахування функцій фінансового регулювання та принципів, включення у неї 

формальних інститутів, а також складових (підсистем) фінансового регулювання, 

із використанням яких здійснюється вплив на функціонування національної 

інноваційної системи з урахуванням відповідних взаємозв’язків. Аргументовано, 

що у широкому контексті об’єктом регулювання є інноваційна діяльність, що 

реалізується в межах національної інноваційної системи, або національна 

інноваційна система в цілому. Доведено, що з позицій теорій управління та 

державного регулювання, система фінансового регулювання є керуючою щодо 

національної інноваційної системи.  



 11 

 
Рис. 1. Структурно-функціональна схема системи фінансового 

регулювання інноваційної діяльності  
Джерело: розроблено автором 

Запропоновано розглядати інноваційну безпеку країни як такий стан і 

динаміку інноваційної діяльності та її фінансового забезпечення, що формують 

передумови для соціально-економічного розвитку на основі інноваційної його 

моделі та підвищення рівня конкурентоспроможності держави. Обгрунтовано 

тлумачення інноваційного потенціалу як сукупності фінансових, інституційних та 

інших можливостей країни, рівень реалізації яких зумовлює здатність 

забезпечувати позитивну динаміку інноваційної діяльності та стимулювати її у 

довготерміновій перспективі з урахуванням інтенсифікації інноваційних процесів 

та зростання конкуренції в умовах фінансової глобалізації. У вужчому розумінні 

інноваційний потенціал – це сукупність різних видів ресурсів, що потенційно 

впливають на здатність усіх ланок економіки виготовляти високотехнологічну 

продукцію, яка відповідає світовим стандартам, що дає змогу сформувати 

підґрунтя для економічного розвитку країни. 

У другому розділі “Методологічні засади фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні” розроблено методологічні основи 

фінансового регулювання інноваційних процесів, сформульовано його принципи 

та інституційні засади в контексті функціонування формальних та неформальних 

інститутів, здійснено структурно-функціональний аналіз національної 
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інноваційної системи, обгрунтовано наукові підходи до формування сучасної 

системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. 

Здійснена систематизація теоретичних підходів до розуміння природи, 

змісту та сутності вихідних понять дослідження дала змогу сформулювати 

принципи, на основі яких повинно здійснюватись фінансове регулювання 

інноваційної діяльності в Україні: наукової обґрунтованості, нормативно-правової 

урегульованості, комплексності, стратегічної орієнтації, інституційного характеру 

регулювання, пріоритетності, узгодженості й гнучкості, результативності, 

доцільності, захисту національних інтересів.  

Розвинуто положення щодо інституційної модернізації системи 

фінансового регулювання інноваційної діяльності. Інституційні основи її 

фінансового регулювання складають формальні та неформальні інститути. 

Виокремлено такі формальні інститути:  1) законодавство України та нормативно-

правову базу з питань регулювання інновацій; 2) інститути регулювання, тобто 

органи державної влади й управління, які впливають на інноваційну діяльність та її 

фінансове регулювання. Неформальними інститутами фінансового регулювання 

інноваційної активності в Україні є: національна самовизначеність й підтримка 

інновацій як основи розвитку; інноваційна культура; психологія; інноваційне 

мислення; історичний досвід; традиції організації інноваційної діяльності; 

проінформованість суспільства та рівень його інтегрованості у використання 

інновацій. З’ясовано, що між неформальними інститутами та національною 

інноваційною системою існує взаємовплив (рис. 2): неформальні інститути 

зумовлюють дієвість національної інноваційної системи, водночас функціонування 

останньої у певний період впливає на їх формування. Однак формальні інститути, 

на відміну від неформальних, є складовою системи фінансового регулювання.  

 

Рис. 2. Концептуальна схема взаємодії інститутів регулювання та  
національної інноваційної системи 

Джерело: розроблено автором 
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У роботі поглиблено методологічні підходи до формування національної 

інноваційної системи та її фінансового регулювання в сучасних конкурентних 

умовах. Проведено структурно-функціональний аналіз національної інноваційної 

системи, яку запропоновано розглядати як сукупність відносин з приводу 

створення, розповсюдження та використання інновацій в межах певної країни, 

зумовлених національною соціокультурною специфікою, геополітичними 

особливостями та стратегією економічного розвитку. Визначено її структурні еле-

менти (підсистеми генерації знань, виробництва інноваційних продуктів, інно-

ваційної інфраструктури) з урахуванням специфіки взаємодії між ними та аргу-

ментовано залежність дієвості національної інноваційної системи від ефектив-

ності інституційного регулювання (рис. 2). Виокремлено принципи побудови 

національної інноваційної системи: національної ідентичності, системності, забез-

печення інноваційної безпеки, інтегрованості, врахування синергетичних ефектів 

функціонування структурних елементів системи, інтелектуалізації, врахування 

кластерних ефектів, конкурентоспроможності, інституційної врегульованості.  

Доведено, що функціонування національної інноваційної системи безпо-

середньо зумовлене сприятливим правовим та економічним середовищем, 

наявністю розвинутої інноваційної інфраструктури, ефективністю інструментів 

регулювання, зокрема рівнем сприяння комерціалізації результатів наукових 

досліджень та розробок з особливим акцентом на забезпечення функціонування 

системи генерації знань в умовах мінливого конкурентного середовища. 

Розкрито етапи еволюції системи фінансового регулювання сфери інновацій 

у національній економіці та виявлено досягнуті успіхи й прорахунки в організації 

її функціонування. Аргументовано, що у методологічних підходах до формування 

системи фінансового регулювання інновацій в Україні у контексті створення 

формальних інститутів (інститутів регулювання, як підпорядкованих профільним 

міністерствам, так і самостійних, а також нормативно-правової бази) було 

допущено помилки, а саме: несвоєчасність прийняття, неузгодженість та  

неналежний рівень законодавства, що “підривало правовий фундамент” системи; 

формальність створення та функціонування інститутів регулювання у зв’язку з 

відсутністю належних нормативно-правових засад їх функціонування, що апріорі 

обмежувало ефективність; дефіцит реальних інструментів організації роботи та 

обмеженість повноважень органів регулювання; відсутність стратегічних засад 

фінансового регулювання інноваційних процесів у національній економіці та 

єдиного економіко-правового розуміння стратегії розвитку системи.  

Обгрунтовано наукові підходи до формування сучасної системи 

фінансового регулювання в Україні на основі її інституційної модернізації в 

частині функціонування формальних інститутів, що полягають у: необхідності 

ухвалення цілісної стратегії фінансового регулювання інноваційної діяльності, 

узгодженої із загальною стратегією соціально-економічного розвитку держави; 

завершенні формування стабільної нормативно-правової бази, узгодженої зі 

світовими нормами права та європейським законодавством, зважаючи на обраний 

Україною вектор інтеграції; формуванні цілісної системи інститутів регулювання, 

чіткого визначення їх завдань та функцій; забезпеченні координації дій та 
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механізмів комплексного впливу інститутів регулювання у межах 

регламентованих повноважень на національну інноваційну систему.  

Запропоновано підходи до інтенсифікації використання регулюючого 

потенціалу неформальних інститутів в Україні, які передбачають інтеграцію 

регіонів й їхнього інноваційного потенціалу у єдину інноваційну систему з 

національною самобутністю й чіткою визначеністю пріоритетів розвитку, 

спрямованість на використання специфіки культури, психології й традицій, 

шляхом трансформації цих національних особливостей в конкурентні переваги 

України у процесі подальшої імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. 

У третьому розділі “Дієвість національної інноваційної системи як 

об’єкта фінансового регулювання в умовах глобалізації” проведено аналіз  

ефективності національної інноваційної системи, оцінено стан і динаміку 

інноваційних процесів в Україні, показники наукової та науково-технічної 

діяльності як основи національної інноваційної системи, виявлено тенденції 

функціонування інноваційної інфраструктури, визначено пріоритети фінансового 

регулювання в умовах побудови інноваційної моделі розвитку в Україні. 

Доведено, що в Україні не сформовані вагомі передумови для переходу на 

інноваційну модель економічного розвитку, зважаючи на відставання у темпах 

науково-технічного прогресу та слабкі конкурентні позиції держави в контексті 

сучасних глобалізаційних процесів. Визначено, що підвищення інноваційної 

активності підприємств та інтенсифікація виробництва інноваційної продукції є 

ключовою умовою суспільного добробуту в країні, а індикатором відновлення 

позитивної динаміки економічного зростання в Україні є тенденції впровадження 

інновацій (рис. 3). 
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Рис. 3. Кількість підприємств, що впроваджували інновації та їх питома вага 

у загальній кількості промислових підприємств в Україні у 2005-2015 рр. 
Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.11.2016) 
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Аналіз даних (рис. 3) дав змогу зробити висновки, що упродовж 

досліджуваного періоду була відсутня чітка тенденція до зміни питомої ваги 

вітчизняних підприємств, які впроваджували інновації у їх загальній кількості. 

Якщо у 2005-2007 рр. частка інноваційно-орієнтованих суб’єктів господарювання 

зростала (у 2007 р. порівняно з 2005 р. збільшилась на 3,4 %), упродовж 2008- 

2011 рр. – залишалась приблизно на одному рівні, то у 2012-2014 рр. – 

знижувалась і досягла 12,1 % у 2014 р., що було спричинено суспільно-

політичною невизначеністю та військовою агресією з боку Росії. Попри це, 

назагал у 2015 р. порівняно з 2005 р. частка таких підприємств зросла на 7,1 %. 

Результати проведеного аналізу показали, що питома вага інноваційно-активних 

суб’єктів господарювання, які займалися впровадженням інновацій, у загальній 

структурі промислових підприємств є незначною, що зумовлено непродуманістю 

стратегії розвитку країни в інноваційній сфері, ситуативністю застосування 

інструментів фінансового регулювання у поєднанні із неефективністю 

функціонування національної інноваційної системи й низьким рівнем її дієвості. 

Доведено, що відсутній результат від ухвалених органами державної влади й 

управління нормативно-правових актів, спрямованих на підвищення 

результативності інноваційної діяльності підприємств, а передбачені у них 

положення залишились нереалізованими. Тому забезпечення соціально-

економічного розвитку на інноваційних засадах можливе лише на основі 

ефективного фінансового регулювання у контексті оптимізації використання 

потенціалу його впливу на національну інноваційну систему. 

Аргументовано, що створення сприятливих умов для розвитку науки і 

техніки та застосування результатів науково-технічних розробок у реальній 

економіці є одним із базових чинників забезпечення дієвості національної                

інноваційної системи. З’ясовано, що хоча Україна і володіє кількісно значним  

науково-технічним потенціалом, широкою мережею наукових організацій, які           

можуть бути основою забезпечення економічного зростання, однак для                       

вітчизняної наукової сфери характерні глибокі кризові явища, зумовлені 

відсутністю чіткої державної стратегії розвитку науки і техніки, лімітованими 

обсягами її фінансування, несформованістю національної інноваційної системи, 

яка не забезпечує неперервність зв’язків між складовими, зокрема інтеграції 

науково-технічної діяльності у процес запуску сучасних високотехнологічних 

виробництв, підтвердженням чого є показники, наведені на рис. 4.  

Акцентовано увагу на особливо негативному впливі на інноваційну безпеку 

України тенденції щодо різкого зниження, починаючи з 2013 р., кількості робіт зі 

створення нових технологій та нових видів виробів (рис. 4), що в перспективі 

позначиться на темпах економічного зростання. Проведений аналіз сучасного 

стану національної інноваційної системи України у контексті оцінки показників 

наукової та науково-технічної діяльності дав змогу виокремити такі проблемні 

аспекти, що потребують прийняття відповідних рішень: значний розрив між 

наукою та господарською діяльністю; відсутність стратегічного мислення в 

організації функціонування системи вищої освіти та її відірваність від реальної 

економіки; неефективні державні та регіональні науково-технічні програми; 

дефіцит механізмів комерціалізації науково-технічних розробок; прорахунки в 
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частині застосування інструментів фінансового стимулювання інновацій; 

відсутність системності в організації діяльності державних інститутів під час 

регулювання інноваційних процесів. 

 

 

6264

7775
8466

8755

6087 6240 6475 6397

5645

4652

40825380

7558 7637
7305

5817 5738
5331

5012 5008
3220

3065

1163
1480 1539 1463 1417 1419 1553

1342 1171
1070

911
758 740 836 627 680 669 601 515 745

2165 2372

5381

9450
8728

8375
7514

7733 7692 7682 7570 7462

6779

0

2000

4000

6000

8000

10000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

зі створення нових видів виробів зі створення нових технологій

зі створення нових видів матеріалів зі створення нових сортів рослин, порід тварин

зі створення нових методів, теорій

 

Рис. 4. Розподіл виконаних наукових та науково-технічних робіт в Україні 

у 2005-2015 роках за спрямуванням, од. 
Джерело: складено на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.11.2016) 

 

Виявлено на основі аналізу формування інноваційної інфраструктури                  

(в частині тенденції функціонування технопарків, наукових парків, бізнес-

інкубаторів, інноваційних кластерів, індустріальних парків), що в Україні  

відсутнє належне інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності й 

необхідним є стимулювання існуючих та створення нових об’єктів інноваційної 

інфраструктури як передумови успішної реалізації інновацій із застосуванням 

інструментів фінансового регулювання. 

У четвертому розділі “Ефективність фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні” оцінено ефективність бюджетного та 

податкового регулювання інноваційних процесів в Україні, на основі 

моделювання результативності фінансового регулювання інноваційної активності 

у вітчизняній економіці обґрунтовано пропозиції щодо внесення коректив у 

стратегію регулювання, діагностовано вплив інструментів фінансового 

регулювання на стан та динаміку інноваційної й науково-технічної діяльності в 

розрізі регіонів України. 

Проведено оцінювання результативності застосування інструментів 

бюджетного регулювання інноваційних процесів в Україні, рівня бюджетного 

фінансування інноваційної сфери, а також проаналізовано специфіку 

використання таких інструментів бюджетного регулювання інновацій, як: 

бюджетні інвестиції, бюджетні кредити, державні гарантії, державні субсидії. 

Аргументовано, що фінaнсoвa підтримкa інноваційної активності в Укрaїні у 

контексті використання інструментів бюджетного регулювання мaє ґрунтуватися 
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на засадах: прямого фінансування створення нoвих нaукoмістких галузей і 

виробництв зa рaхунoк кoштів держaвнoгo та місцевих бюджетів; субсидування та 

дoтування зa рaхунoк держaвнoгo бюджету високотехнoлoгічних, 

експортоорієнтованих гaлузей і виробництв; фінaнсувaння нaукoвo-дoслідних 

прoгрaм відповідно до затверджених пріоритетів розвитку інноваційної 

діяльності; нaдaння безпрoцентних чи пільгoвих пoзик підприємствам за умов 

дотримання визначених державою критеріїв; використання механізму держaвних 

зaмoвлень нa іннoвaційні продукти, зокрема новітні технології; державного 

страхування інноваційних проектів. 

З’ясовано особливості податкового регулювання інноваційної діяльності у 

національній економіці, проаналізовано сучасний стан податкового стимулювання 

інновацій в Україні та його вплив на структурні зрушення в економічній системі. 

Доведено, що результат від застосування податкових пільг не завжди може               

бути позитивним у зв’язку із наявністю проблем ефективності використання 

інструментів податкового регулювання, з огляду на витратність та ймовірні 

зловживання.  

Обґрунтовано доцільність застосування  для оцінювання результативності 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в національній економіці 

множинних регресійних моделей. При цьому виявлено, що упродовж                

2005-2015 рр. близько 90 % фундаментальних та 60 % прикладних досліджень, 

виконаних в Україні, фінансувалося за рахунок коштів державного і місцевих 

бюджетів. Це підтверджує вагоме значення бюджетних інструментів у 

стимулюванні проведення наукових та науково-технічних робіт, відповідно 

проведено аналіз результативності використання цих інструментів у контексті 

впливу на динаміку кількості підприємств, які впроваджували інновації (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники сфери інновацій в Україні 
Роки Кількість 

підприємств 

 в Україні, що 

впроваджували 

інновації, од. 

Обсяг виконаних наукових та 

науково-технічних робіт, 

 млн грн,  в частині: 

Обсяг фінансування 

інноваційної діяльності,  

млн грн, зокрема з: 

фундаментальні  

дослідження 

прикладні 

дослідження 

державного 

бюджету 

місцевих 

бюджетів 

2005 810 902,1 708,9    28,1    14,9 

2006 999 1 141 841,5 114,30 14,00 

2007 1 186 1 504 1 132,6 144,80 7,30 

2008 1 160 1 927,4 1 545,7 337,00 15,80 

2009 1 180 1 916,6 1 412 127,00 7,40 

2010 1 217 2 188,4 1 617,1 87,00 5,70 

2011 1 327 2 205,8 1 866,7 149,20 12,30 

2012 1 371 2 621,9 2 057,7 224,30 17,60 

2013 1 312 2 695,5 2 087,8 24,70 157,70 

2014 1 208 2 475,2 1 910,2 344,10 5,70 

2015 713 2 465,6 2 271,3 581,70 8,10 
Джерело: узагальнено автором на основі офіційного сайту Державної служби статистики 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата                            

звернення: 28.11.2016) 
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Оцінювання невідомих параметрів моделі проведено в економетричному 

пакеті Eviews 9.5. Вибіркова кореляційно-регресійна модель має вигляд:  

                                             
PNY 2333,00583,07519,708 

,                                  
(1)

 

де Y  – кількість підприємств в Україні, що впроваджували інновації; N  – обсяг 

виконаних фундаментальних досліджень; P – обсяг виконаних прикладних 

досліджень. 

Побудована модель залежності кількості підприємств, які впроваджували 

інновації, від обсягів виконаних наукових та науково-технічних робіт є 

адекватною з довірчою ймовірністю р = 0,95 (емпіричне значення критерію 

Фішера (
emF  = 15,690) перевищує критичне (

krF 05,0  = 4,737)); згідно коефіцієнта 

детермінації (R
2
 = 0,8176) – 81,76 % варіації кількості підприємств України, що 

впроваджували інновації, пояснюються побудованою моделлю; тестування за 

критерієм Дарбіна-Уотсона засвідчило відсутність автокореляції (емпіричне 

значення d = 1,461 – в зоні відсутності автокореляції, тобто )4,[ uu ddd   за 

рівня значущості α = 0,01 та критичних значень dl = 0,466; du = 1,333).  

Проведене моделювання підтверджує, що конкретні прикладні дослідження 

частіше використовують на підприємствах (на що вказує більше абсолютне 

значення коефіцієнта регресії біля цієї змінної) та вони швидше дають 

економічний ефект. Водночас виконання фундаментальних досліджень не 

забезпечує швидкого економічного ефекту в короткостроковому періоді, проте в 

довгостроковій перспективі їх результати мають визначальне значення. Це 

необхідно враховувати у процесі застосування інструментів фінансового 

регулювання інноваційних процесів, зважаючи на те, що фундаментальні та 

прикладні дослідження є основою їх інтенсифікації в Україні. 

Здійснено моделювання показників результативності фінансового, зокрема 

бюджетного, регулювання сфери інновацій у розрізі дослідження впливу джерел 

фінансування інноваційної діяльності на інноваційно активні підприємства в 

Україні в частині використання бюджетних інвестицій як інструмента 

регулювання. На основі статистичних даних за 2006-2015 рр. (табл. 1) побудовано 

двофакторну регресійну модель залежності кількості підприємств в Україні, що 

впроваджували інновації, від обсягу фінансування інноваційної діяльності за 

рахунок державного та місцевих бюджетів, що має вигляд:  

                                          
MSY 0820,07645,03914,1328 

,                                  
(2) 

де Y  – кількість підприємств в Україні, що впроваджували інновації; S – обсяг 

фінансування інноваційної діяльності з державного бюджету; M – обсяг 

фінансування інноваційної діяльності з місцевих бюджетів. 

Побудована кореляційно-регресійна модель є достатньо адекватною, про що 

свідчить відношення детермінації (R
2
 = 0,4500) – 45,00 % варіації кількості 

підприємств України, які впроваджували інновації, пояснюється факторними 

ознаками. Між досліджуваними змінними тісна кореляційна залежність – 

коефіцієнт множинної кореляції R = 0,6708. Тестування за критерієм Дарбіна-

Уотсона свідчить про відсутність автокореляції (емпіричне значення d = 1,582 – в 
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зоні відсутності автокореляції, тобто )4,[ uu ddd   за рівня значущості α = 0,01 

та критичних значень dl = 0,466; du = 1,333).  

Дисертантом на основі регресійної моделі зроблено такі висновки: зі 

зростанням обсягу фінансування інноваційної діяльності з коштів державного 

бюджету кількість інноваційно активних підприємств знижується, у той час, як з 

коштів місцевих бюджетів – зростає. Одержані результати моделювання 

пояснюються тим, що імовірно існує зв’язок між виділенням коштів з державного 

бюджету зі зловживаннями, а відтак, наявність чинника недовіри. Водночас місцеві 

бюджети є більш наближеними до потенційних підприємств-інноваторів, органи 

місцевого самоврядування усвідомлюють необхідність реалізації певних 

інноваційних проектів, тому є й зворотній зв’язок, коли підприємства готові 

впроваджувати інновації у відповідь на ефективне використання інструментів 

бюджетного регулювання.  

Побудовані кореляційно-регресійні моделі доцільно використовувати для 

прогнозування динаміки показників сфери інновацій в Україні, зокрема в частині 

моделювання показників результативності фінансового регулювання. Одержані 

результати дають змогу вносити корективи у процесі формування адекватної 

стратегії фінансового регулювання інноваційної діяльності, застосовуючи дієві 

інструменти регулювання у контексті врахування таких аспектів: 1) використання 

коштів місцевих бюджетів для фінансування інноваційної діяльності є 

ефективнішим інструментом фінансового регулювання, ніж відповідне цільове 

спрямування ресурсів державного бюджету, що також відповідає політиці 

децентралізації в Україні упродовж 2015-2017 р.; 2) особливого значення 

прикладних досліджень, а відтак необхідності застосування інструментів 

бюджетного регулювання для інтенсифікації їх проведення з одночасною 

підтримкою фундаментальних досліджень для забезпечення позитивної динаміки 

інноваційної активності підприємств в Україні й стимулювання розвитку науки й 

техніки, як її основи, у довготерміновій перспективі. 

Доведено, що окремий важливий аспект результативності фінансового 

регулювання – це досягнення рівномірності та збалансованості в економічному 

розвитку регіонів України на інноваційних засадах з урахуванням специфіки 

окремих областей, їхніх конкурентних переваг, інших, обумовлених як 

історичною, так і поточною економічною ситуацією в державі особливостей. Тому 

вибір ефективних інструментів регулювання, зокрема податкового, в частині 

надання податкових пільг шляхом стимулювання розвитку на території певних 

регіонів вільних економічних зон, технопарків, індустріальних парків тощо, 

потребує попереднього економіко-математичного аналізу стану та динаміки 

показників інноваційної діяльності, для чого у роботі були використані ієрархічні 

та ітеративні методи кластерного аналізу. 

На основі кластеризації регіонів України за рівнем розвитку інноваційної 

діяльності виділено показники, які поділені на дві групи: 1) показники, що 

характеризують потенціал інноваційної діяльності підприємств в регіоні: кількість 

промислових підприємств, що впроваджували інновації; кількість промислових 

підприємств, що впроваджували організаційні, маркетингові інновації; кількість 
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упроваджених нових технологічних процесів на промислових підприємствах; 

кількість освоєних виробництв інноваційних видів продукції на промислових 

підприємствах; кількість організацій, які виконували наукові та науково-технічні 

роботи; 2) показники результативності інноваційної діяльності підприємств: 

кількість промислових підприємств, що реалізували інноваційну продукцію; 

кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію за межі України.  

Проведена класифікація областей України за рівнем розвитку інноваційної 

діяльності підприємств за методом k-середніх з використанням евклідової міри 

віддалі між об’єктами дала змогу отримати розподіл належності областей до                   

3 кластерів на основі розвитку потенціалу (1 – високий потенціал; 2 – середній; 3 – 

низький) та результативності (1 – висока результативність; 2 – середня; 3 – низька) 

інноваційної діяльності підприємств (табл. 2). 

Таблиця 2 

Класифікація регіонів України за потенціалом та результативністю  

інноваційної діяльності підприємств у 2012-2015 рр. 

Область 

Потенціал інноваційної 

діяльності підприємств області 

Результативність інноваційної 

діяльності підприємств області 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Вінницька 3 2 2 3 3 3 3 2 

Волинська 3 2 3 3 3 2 3 3 

Дніпропетровська 3 3 2 2 3 3 2 2 

Донецька 3 3 3 3 3 1 3 3 

Житомирська 3 2 3 3 3 3 3 2 

Закарпатська 3 2 3 3 3 2 3 3 

Запорізька 2 1 1 1 2 1 1 1 

Івано-Франківська 3 3 1 3 3 1 3 3 

Київська 3 2 2 3 3 3 3 2 

Кіровоградська 3 2 2 3 3 2 3 2 

Луганська 3 2 3 3 3 2 3 3 

Львівська 3 3 1 2 3 1 2 1 

Миколаївська 3 3 2 3 3 3 3 3 

Одеська 3 2 2 3 3 3 3 2 

Полтавська 3 2 3 3 3 2 3 2 

Рівненська 3 2 3 3 3 2 3 3 

Сумська 2 3 2 2 2 2 2 2 

Тернопільська 3 2 3 1 3 2 3 3 

Харківська 1 1 1 2 1 1 1 1 

Херсонська 3 3 3 3 3 2 2 3 

Хмельницька 3 2 3 3 3 3 3 3 

Черкаська 3 2 2 3 3 3 3 2 

Чернівецька 3 2 3 3 3 2 3 3 

Чернігівська 3 2 3 3 3 2 2 3 

м. Київ 2 1 1 1 2 1 1 1 

Примітка. Інформація про АР Крим та м. Севастополь відсутня у зв’язку                                
із тимчасовою окупацією цих регіонів України. 

Джерело: побудовано автором 



 21 

У роботі проведений аналіз належності областей до кластерів (табл. 2) 

показав, що низка регіонів тенденційно не використовують свій потенціал, що 

позначається на низькій результативності інноваційної діяльності. Застосована 

процедура кластерного аналізу щодо класифікації областей України дає змогу 

проводити аналіз територіальної диференціації потенціалу інноваційної діяльності 

підприємств, оцінювати ефективність використання потенціалу та 

результативність інноваційної діяльності в межах регіону. Водночас вивчення 

динаміки належності областей до кластерів за потенціалом та результативністю 

інноваційної діяльності, здійснена оцінка використання потенціалу упродовж 

2012-2015 рр. дала змогу виділити регіони, що потребують інституційного впливу.  

За результатами проведеного кластерного аналізу підкреслено, що під час 

формування стратегії фінансового регулювання інноваційної діяльності повинні 

передбачатися конкретні тактичні кроки щодо використання інструментів, 

зокрема податкового регулювання в регіонах держави. Врахування регіональної 

специфіки у процесі застосування інструментів фінансового регулювання в 

областях України має грунтуватись на таких принципах: сприяння подальшому 

розвитку інноваційного потенціалу передових регіонів і підвищенню ефективності 

його реалізації; використання  конкурентних переваг інших регіонів та 

вирівнювання у такий спосіб динаміки інноваційної активності в межах 

національної економіки. 

У п’ятому розділі “Стратегічні орієнтири фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні в умовах інтеграційних процесів” 

проаналізовано індикатори інноваційної безпеки держави у глобалізованому 

фінансовому просторі, обгрунтовано пороговий рівень бюджетного фінансування 

інновацій, визначено напрями імплементації іноземного досвіду фінансового 

регулювання інновацій у вітчизняну практику, розроблено стратегію фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в Україні з урахуванням концепції 

формування інноваційного потенціалу національної економіки. 

Аргументовано, що індикаторами інноваційної безпеки країни є позиції у 

глобальних рейтингах, які, зокрема, включають інноваційну складову (глобальний 

інноваційний індекс, індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс 

людського розвитку). Наявність чи відсутність позитивної динаміки у здійсненні 

інноваційної діяльності – ключовий критерій рівня інноваційної безпеки. 

Визначено вектори підвищення рівня інноваційної безпеки (інституційний, 

фінансово-економічний, науково-технічний, інформаційно-аналітичний),                         

у контексті реалізації яких стимулювання інноваційної активності підприємств із 

застосуванням інструментів фінансового регулювання, розвиток науково-

дослідних інститутів та інфраструктури, а також зростання якості інституційного 

забезпечення повинні дати змогу забезпечити інноваційну безпеку.  

З метою формування та реалізації стратегії фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні автором запропоновано методичні підходи до 

визначення науково обґрунтованого рівня бюджетного фінансування наукової й 

науково-технічної діяльності, що необхідно враховувати також для мінімізації 

ризиків фінансового регулювання (рис. 5). 
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Рис. 5. Вплив бюджетного фінансування наукової й науково-технічної діяль-

ності на обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2005-2015 рр., у % до ВВП 
Джерело: побудовано автором на основі офіційного сайту Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.11.2016) 

Проведене дослідження емпіричних даних дало змогу описати їх графічно 

(рис. 5) та побудувати аналітичну функцію (графік на рис. 5), яка обмежує 

множину цих даних, у вигляді:                    

                                           cxbay   ,                                         (3) 

де y – обсяг реалізованої інноваційної продукції, у % до ВВП; х – обсяг 

бюджетного фінансування наукової й науково-технічної діяльності, у % до ВВП;  

a – характеристика діапазону можливих результатів; b – пороговий рівень 

фінансування, перевищення якого не дає позитивних результатів; с – середній 

рівень результатів фінансування. 

За результатами моделювання виявлено низку закономірностей й обмежень 

та зроблено такі висновки: 1. Існує пороговий рівень фінансування наукової й 

науково-технічної діяльності b = 0,44 %, з перевищенням якого немає додаткового 

позитивного ефекту від застосування інструментів фінансового регулювання. 

Витрати, що перевищують це значення, будуть неефективні. Зниження рівня 

регулювання (державного втручання) підвищує рівень ризику (збільшує ширину 

діапазону можливих значень), тобто, скажімо при частці бюджетного 

фінансування 0,1 % можливі дві ситуації: по-перше, що частка інноваційної 

продукції у ВВП складе 0,5 % (стане надто низькою); по-друге, що становитиме  

майже 8 % (низька ефективність від використання інструментів фінансового 

Показники 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Бюджетне фінансування 
наукової та науково- 
технічної діяльності,               
у % до ВВП 

0,37 0,35 0,37 0,39 0,36 0,34 0,29 0,33 0,32 0,26 0,21 

Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції, 
у % до ВВП 

5,47 5,47 5,35 4,63 3,32 3,01 3,14 2,48 2,36 1,62 1,16 

b 
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регулювання компенсується інноваційною активністю приватного сектору). Це 

підтверджує необхідність збалансованого впливу, тобто використання податкових 

інструментів, які опосередковано і зумовлюють таку активність. 2. Функція (3) 

визначає межі множини (області) можливих результатів бюджетного фінансу-

вання. Моделювання ґрунтується на теорії біфуркацій, відтак область, що окрес-

лена дугою (рис. 5), задає множину ймовірних станів інноваційної діяльності, що є 

результатом бюджетного фінансування. 3. Показник 1,7 % від ВВП, які повинні 

передбачатись на бюджетне фінансування наукової та науково-технічної 

діяльності (ст. 48 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”) 

ніколи не був досягнутий, відповідно він не є науково обгрунтованим. 4. Комп-

лексне застосування бюджетного та податкового регулювання забезпечує синер-

гетичний ефект, тобто їх поєднання дає додатковий результат, що випливає в тому 

числі із досліджених обмежень й ризиків у використанні бюджетних інструментів. 

Узагальнено іноземний досвід фінансового регулювання інноваційної 

діяльності та визначено такі напрями його імплементації у вітчизняну практику: 

1) досягнення оптимального балансу між прямими та непрямими інструментами 

регулювання (досвід Франції, США та Канади); 2) акценти на стимулюванні інно-

ваційної діяльності малих та середніх підприємств (Нідерландів та Португалії); 

3) диверсифікація методів регулювання інноваційної діяльності, врахування 

досвіду транспарентності діяльності під час застосування інструментів 

фінансового регулювання (Австралії); 4) запровадження повного звільнення від 

податку на прибуток для підприємств, які займаються винятково науково-

дослідними і дослідницько-конструкторськими роботами (Хорватії); 5) вивчення 

перспектив відновлення функціонування вільних економічних зон, де 

виробляється інноваційна продукція (Польщі).  

Сформульовано концепцію формування інноваційного потенціалу націо-

нальної економіки та обгрунтовано її визначальну роль у стратегії фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в Україні з урахуванням напрямів 

підвищення рівня інноваційної безпеки. Виділено ресурсну та інституційну 

складові інноваційного потенціалу.  

Розроблено стратегію фінансового регулювання інноваційної діяльності в 

Україні, запропоновано її структурно-логічну модель (рис. 6), яка передбачає: цілі 

й інструменти фінансового регулювання, необхідні для їх досягнення; 

виокремлення системи відповідальних за розроблення і реалізацію стратегії дер-

жавних інститутів. Стратегія охоплює напрями її реалізації та відповідні тактичні 

кроки в межах блоків, а саме: інституційного, науково-технічного, фінансового, 

інфраструктурного, євроінтеграційного. 

Запропоновано напрями реалізації стратегії фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні в межах інституційного блоку, а саме: 1) внесен-

ня змін до нормативно-правових актів в частині забезпечення узгодженості, 

усунення прогалин, удосконалення з урахуванням сучасних викликів;                            

2) формування цілісної системи інститутів регулювання, чіткого визначення їх 

завдань та функцій, забезпечення процесу координації дій; 3) інтеграція 

інноваційного потенціалу регіонів у єдину інноваційну систему, створення 

системи аналізу індикаторів її функціонування.  



 24 

 
 

Рис. 6. Структурно-логічна модель стратегії фінансового 

регулювання інноваційної діяльності в Україні 
Джерело: розроблено автором 
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Науково-технічний блок передбачає: 1) налагодження кооперації між 

державою, бізнесом та науково-дослідними установами з метою інтеграції 

освітньо-наукової сфери та інноваційно орієнтованого виробництва і створення 

науково-виробничих структур з повним технологічним циклом; 2) застосування 

принципів грантового фінансування в університетах, реформування вищої 

освіти в напрямі врахування необхідності у фахівцях; 3) формування держав-

ного замовлення на інноваційні розробки науковим паркам. 

Обгрунтовано такі вектори реалізації стратегії в межах фінансового 

блоку: 1) скорочення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, 

передбачених однойменним законом з акцентом на державну підтримку тих 

галузей, які мають конкурентні переваги (літакобудування, космічної, 

оборонної; розвиток біотехнологій; агропромисловий комплекс); 2) викорис-

тання інструментів бюджетного регулювання на таких засадах: прямого 

фінансування створення нaукoмістких галузей; субсидування високотехнoлo-

гічних, експортоорієнтованих виробництв; нaдaння безпрoцентних чи пільгoвих 

кредитів підприємствам-інноваторам; використання механізму держaвних 

зaмoвлень нa іннoвaційні продукти; державного страхування інноваційних 

проектів; 3) застосування інструментів податкового регулювання, зокрема з 

метою стимулювання банків і небанківських фінансово-кредитних установ до 

фінансування інноваційних проектів шляхом передбачення для таких установ 

пільг у Податковому кодексі; надання податкових пільг інноваційно активним 

підприємствам; 4) спрощення процедури державної експертизи та реєстрації 

інноваційних проектів (збільшення її термінів), із внесення змін до Закону 

України “Про інноваційну діяльність”; 5) налагодження системи моніторингу 

ефективності застосування інструментів фінансового регулювання із 

використанням пропонованих методів економіко-математичного моделювання. 

У дисертації доведено, що реалізація стратегії в межах інфраструктурного 

блоку передбачає: 1) формування національної інноваційної системи на                     

сформульованих принципах; 2) врегулювання функціонування суб’єктів іннова-

ційної інфраструктури в частині: створення на базі провідних університетів 

технопарків, технополісів для впровадження напрацювань у реальний сектор з 

передбаченням пільг;  розроблення законодавства з регулювання функціонуван-

ня бізнес-інкубаторів; формування інноваційних кластерів для зміцнення кон-

курентоспроможності регіонів; створення індустріальних парків; 3) використан-

ня потенціалу Українського банку реконструкції та розвитку й Державної інно-

ваційної фінансово-кредитної установи для стимулювання інноваційної 

діяльності і підтримки вітчизняних інноваційно орієнтованих товарови-

робників; 4) стимулювання розвитку венчурних фондів; 5) формування суспіль-

ної думки щодо безальтернативності побудови інноваційної моделі розвитку з 

покладенням відповідних функцій на Міністерство інформаційної політики. 

Євроінтеграцій блок передбачає: 1) внесення коректив у нормативно-пра-

вову базу відповідно до стандартів ЄС; 2) залучення кредитів від міжнародних 

фінансових організацій, зокрема ЄБРР; 3) удосконалення митно-тарифного 



 26 

регулювання з урахуванням необхідності імпорту новітніх розробок, що 

сприятиме виготовленню кінцевих інноваційних продуктів в Україні;                           

4) налагодження в межах ЄС науково-освітньої співпраці й обміну науковцями, 

започаткування довготермінових (не менше півроку) програм стажування.  

У роботі розвинуто концептуальні засади моніторингу ефективності 

фінансового регулювання інноваційної діяльності, які передбачають викорис-

тання пропонованих методів економіко-математичного моделювання для 

оцінки впливу бюджетних та податкових інструментів, необхідність у 

затвердженні конкретних повноважень для державних інститутів, відпо-

відальних за розроблення і реалізацію стратегії фінансового регулювання. Ар-

гументовано доцільність внесення змін у нормативно-правові акти України, що 

регламентують діяльність цих інститутів, зокрема першочергово прописати 

функції щодо проведення моніторингу у Положенні про Міністерство фінансів 

України, із забезпеченням достатнього рівня публічності та прозорості. 

Практична реалізація концепції моніторингу сприятиме підвищенню ефек-

тивності фінансового регулювання інноваційної активності, оперативному 

коригуванню стратегії, збалансуванню фінансових інтересів держави та 

приватного капіталу.  

Обґрунтовано, що в межах стратегічно визначених напрямів має 

відбуватися розробка відповідальними органами деталізованих програм, у 

розрізі окремих блоків, першочергово фінансового. Водночас, принциповою є 

відповідність сформованої стратегії і програм доктрині фінансової політики 

України з урахуванням активізації євроінтеграційних процесів. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення науково-прикладної проблеми, пов’язаної з поглибленням 

теоретико-методологічних і методичних засад фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні. На цій основі обгрунтовано стратегічні 

напрями і практичні рекомендації щодо підвищення його ефективності для 

зміцнення конкурентоспроможності національної економіки.  

За результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки 

теоретичного, методологічного та науково-прикладного характеру. 

1. Розвинуто розуміння еволюційного характеру формування підходів до 

тлумачення інноваційного розвитку, що дало підстави стверджувати про 

узагальненість та умовність у визначенні його економічного змісту, відтак 

доведено коректність застосування понять “економічний розвиток” та 

“інноваційна модель” й доцільність дослідження інноваційної діяльності з 

позицій її ролі у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни, 

основою якого є фінансова політика стимулювання інноваційної сфери, 

збільшення обсягів виробництва наукомісткої продукції, реалізації науково-

технічного й інноваційного потенціалу та підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки. 
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2. Сформульовано сучасну теоретичну парадигму фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, основою якої є положення теорій фінансів, управління, 

державного регулювання, інноваційної діяльності, інституціоналізму та 

концепції національної інноваційної системи. Парадигма передбачає розгляд 

фінансового регулювання інноваційної діяльності як системи, що включає 

системоутворюючі складові (бюджетне та податкове регулювання), синергія 

яких спрямована на досягнення максимального ефекту від впливу інструментів 

фінансового регулювання на інноваційну діяльність. Обгрунтовано сутність 

поняття “фінансове регулювання інноваційної діяльності” як узгодженого 

комплексного законодавчо регламентованого застосування бюджетних та 

податкових інструментів з метою впливу державних інститутів на 

функціонування національної інноваційної системи, інноваційний потенціал й 

інноваційну безпеку в країні, спрямованого на зміцнення конкуренто-

спроможності та утвердження інноваційної моделі соціально-економічного 

розвитку. Розроблено структурно-функціональну схему системи фінансового 

регулювання інноваційної діяльності. Узагальнено інструменти (бюджетні інвес-

тиції, бюджетні кредити, державні гарантії, державні субсидії, податкові пільги) 

та виділено функції (перерозподільча, регламентуюча, стимулююча, соціальна, 

контролююча) фінансового регулювання інноваційної активності. 

3. Розроблено методологічні засади фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, обґрунтовано його принципи та інституційні основи. 

Аргументовано, що фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні 

повинно здійснюватись з урахуванням таких принципів: наукової 

обґрунтованості, нормативно-правової урегульованості, комплексності, 

стратегічної орієнтації, інституційного характеру регулювання, пріоритетності, 

узгодженості й гнучкості, результативності, доцільності, захисту національних 

інтересів. Виділено етапи еволюції системи фінансового регулювання сфери 

інновацій та виявлено прорахунки в організації її функціонування в Україні. 

Поглиблено методологічні засади дослідження національної інноваційної 

системи та формування сучасної системи її фінансового регулювання. 

4. Концептуалізовано інституційні основи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні в частині виокремлення формальних та не-

формальних інститутів. Як формальні інститути розглянуто: законодавство 

України та нормативно-правову базу у цій сфері; інститути регулювання, які 

впливають на інноваційні процеси в державі. Неформальними інститутами є: 

національна самовизначеність й підтримка інновацій як основи розвитку; 

інноваційна культура; інноваційне мислення; традиції організації інноваційної 

діяльності; проінформованість суспільства та рівень його інтегрованість у 

використання інновацій. Формальні інститути, на відміну від неформальних, є 

складовою системи фінансового регулювання.  

5. Запропоновано методичний інструментарій структурно-

функціонального аналізу національної інноваційної системи як об’єкта 

фінансового регулювання. Розкрито економічний зміст національної 
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інноваційної системи як сукупності відносин з приводу створення, 

розповсюдження та використання інновацій в межах певної країни, зумовлених 

національною соціокультурною специфікою, геополітичними особливостями та 

стратегією економічного розвитку. Виділено її елементи (підсистеми генерації 

знань, виробництва інноваційних продуктів, інноваційної інфраструктури) у 

контексті з’ясування взаємозв’язків та взаємодії між ними. Сформульовано 

принципи побудови національної інноваційної системи: національної 

ідентичності, системності, забезпечення інноваційної безпеки, інтегрованості, 

врахування синергетичних ефектів функціонування структурних елементів сис-

теми, врахування кластерних ефектів, інтелектуалізації, конкурентоспромож-

ності, інституційної врегульованості. Впровадження зазначених принципів 

сприятиме систематизації напрямів та інструментів фінансового регулювання з 

огляду на особливості функціонування національної інноваційної системи в 

Україні. Аргументовано залежність дієвості національної інноваційної системи 

від формальних та неформальних інститутів регулювання, зокрема в умовах 

фінансової нестабільності. 

6. Обгрунтовано наукові підходи до формування сучасної системи 

фінансового регулювання в Україні, зокрема у частині її інституційної 

модернізації: необхідність розроблення цілісної стратегії фінансового 

регулювання інноваційної діяльності, узгодженої із загальною стратегією 

соціально-економічного розвитку держави; завершення формування стабільної 

нормативно-правової бази, узгодженої зі європейським стандартами; 

збалансування системи інститутів регулювання; забезпечення процесу 

координації дій та механізмів комплексного впливу інститутів регулювання на 

національну інноваційну систему. Реалізація цих підходів дасть змогу 

підвищити ефективність функціонування системи фінансового регулювання у 

контексті інтенсифікації євроінтеграційних процесів. 

7. Проаналізовано дієвість національної інноваційної системи як об’єкта 

фінансового регулювання. Аргументовано, що в умовах економічної кризи 

особливо упродовж років військової агресії РФ в Україні загострилися 

проблеми фінансування інноваційного підприємництва в реальному секторі 

економіки. Оцінено стан і динаміку інноваційної та показники наукової й 

науково-технічної діяльності в Україні. З’ясовано, що інноваційна активність 

вітчизняних підприємств знижується, що зумовлено відсутністю ефективних 

довгострокових програм розвитку, дефіцитом дієвих стимулів інноваційної 

діяльності та низькою ефективністю існуючої системи фінансового 

регулювання. Проведений аналіз сучасного стану національної інноваційної 

системи України в частині оцінки показників наукової та науково-технічної 

діяльності дав змогу виокремити такі проблемні аспекти: значний розрив між 

наукою та господарською діяльністю; відсутність стратегічного мислення в 

організації функціонування системи вищої освіти та її відрив від реальної 

економіки; дефіцит механізмів комерціалізації науково-технічних розробок;  
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відсутність системності у правовому регламентуванні та організації               

діяльності державних інститутів у процесі фінансового регулювання 

інноваційної активності. 

8. Сучасний стан фінансового забезпечення сфери інновацій визначено як 

причину уповільнення соціально-економічного розвитку України та загрозу її 

інноваційної безпеки. Низька активність інноваційного підприємництва 

зумовлена обмеженістю фінансування, неефективним використанням 

фінансових ресурсів та недостатнім рівнем науково-технічного потенціалу, що 

підвищує значущість застосування інструментів фінансового регулювання. 

Виявлено тенденції формування інноваційної інфраструктури в Україні 

(технопарків, наукових парків, бізнес-інкубаторів, інноваційних кластерів, 

індустріальних парків) у контексті визначення потенціалу сформованої в країні 

системи фінансового регулювання, що дає змогу стверджувати про відсутність 

належного інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів й 

необхідність стимулювання існуючих та створення нових об’єктів 

інфраструктури, як передумови успіху інновацій.  

9. Оцінено ефективність використання інструментів бюджетного регулю-

вання інноваційної діяльності в Україні. Аргументовано, що державна 

фінaнсoвa підтримкa іннoвaційних прoцесів у контексті застосування 

інструментів бюджетного регулювання, мaє ґрунтуватися на засадах: прямого 

фінансування створення нoвих нaукoмістких галузей і виробництв з держaвнoгo 

та місцевих бюджетів; субсидування з держaвнoгo бюджету високотехнoлoгіч-

них, експортоорієнтованих гaлузей і виробництв; фінaнсувaння нaукoвo-дoслід-

них прoгрaм відповідно до затверджених пріоритетів розвитку інноваційної 

діяльності; нaдaння безпрoцентних чи пільгoвих пoзик підприємствам; вико-

ристання механізму держaвних зaмoвлень нa іннoвaційні продукти, зокрема 

новітні технології; державного страхування інноваційних проектів. З’ясовано 

особливості податкового регулювання інноваційної діяльності у національній 

економіці, проаналізовано сучасний стан податкового стимулювання інновацій 

в Україні та його вплив на структурні зрушення в економічній системі.  

10. Здійснено оцінку результативності застосування інструментів 

фінансового регулювання із використанням економіко-математичних методів. 

Запропоновано підходи до моделювання результативності фінансового 

регулювання інноваційної діяльності із використанням множинних регресійних 

моделей, за результатами чого з’ясовано вплив бюджетних інструментів на 

інноваційну активність підприємств, а також специфіку впливу 

фундаментальних і прикладних досліджень на показники інноваційної 

діяльності в Україні. Одержані результати моделювання, які показали низьку 

результативність застосування інструментів регулювання, є підґрунтям для 

внесення коректив у стратегічні напрями фінансового регулювання 

інноваційних процесів, стимулювання розвитку науки й техніки, підтримки 

фундаментальних і прикладних досліджень.  
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11. Проведено діагностування диференціації показників результативності 

інноваційної діяльності та рівня реалізації інноваційного потенціалу регіонів 

України із використанням ітеративної та ієрархічної процедур кластерного 

аналізу. Сформульовано підходи до оцінки впливу інструментів фінансового 

регулювання, зокрема податкових, на стан та динаміку інноваційної й науково-

технічної діяльності в розрізі регіонів із вивченням рівня реалізації 

інноваційного потенціалу в окремих областях на основі дослідження його 

територіальної диференціації. За результатами аналізу обгрунтовано пропозиції 

щодо врахування регіональної специфіки у процесі застосування інструментів 

фінансового регулювання в Україні. 

12. Запропоновано методичні підходи до визначення науково 

обґрунтованого рівня бюджетного фінансування наукової й науково-технічної 

діяльності, що необхідно враховувати у процесі формування стратегії 

фінансового регулювання й мінімізації його ризиків. Здійснено економіко-

математичне моделювання впливу обсягів бюджетного фінансування наукової 

й науково-технічної діяльності на обсяги реалізованої інноваційної продукції в 

країні, за результатами чого доведено, що існує пороговий рівень фінансування 

наукової й науково-технічної діяльності в Україні – 0,44 % від ВВП, з 

перевищенням якого немає додаткового позитивного ефекту від застосування 

інструментів фінансового регулювання. Аргументовано, що саме комплексне 

застосування бюджетного та податкового регулювання забезпечує синергетичний 

ефект, що випливає із виявлених обмежень й ризиків у використанні бюджетних 

інструментів. Обгрунтовано необхідність врахування впливу інноваційної 

безпеки у процесі фінансового регулювання інноваційної сфери. Визначено, що 

індикаторами інноваційної безпеки в Україні є позиції держави у глобальних 

рейтингах, які, зокрема, включають інноваційну складову (глобальний 

інноваційний індекс, індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс 

людського розвитку). Інноваційну безпеку країни запропоновано розглядати як 

такий стан і динаміку інноваційної діяльності та її фінансового забезпечення, 

що формують передумови для соціально-економічного розвитку на основі 

інноваційної його моделі та підвищення рівня конкурентоспроможності. 

Виділено вектори підвищення рівня інноваційної безпеки: інституційний, 

фінансово-економічний, науково-технічний, інформаційно-аналітичний.  

13. Визначено пріоритетні напрями імплементації іноземного досвіду 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні: досягнення 

оптимального балансу між прямими та непрямими інструментами регулювання; 

стимулювання інноваційної діяльності малих та середніх підприємств; 

диверсифікація інструментів регулювання інноваційної діяльності; врахування 

досвіду транспарентності діяльності у процесі застосування інструментів 

фінансового регулювання; звільнення від податку на прибуток підприємств, які 

займаються винятково науково-дослідними і дослідницько-конструкторськими 

роботами; вивчення перспектив відновлення вільних економічних зон, де 

виробляють інноваційну продукцію.  
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14. Розроблено стратегію фінансового регулювання інноваційної 

діяльності в Україні. Запропоновано структурно-логічну модель стратегії, яка 

передбачає цілі регулювання (формування інноваційного потенціалу, 

підвищення рівня інноваційної безпеки, зміцнення конкурентоспроможності, 

утвердження інноваційної моделі економіки, забезпечення соціально-

економічного розвитку) й інструменти фінансового регулювання, а також 

систему відповідальних за розроблення і реалізацію державних інститутів. 

Обгрунтовано напрями реалізації стратегії в межах інституційного, науково-

технічного, фінансового, інфраструктурного та євроінтеграційного блоків. 

Розвинуто концепцію моніторингу ефективності фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, що сприятиме підвищенню його результативності в 

Україні, оперативнішому внесенню коректив, збалансуванню фінансових  

інтересів держави та приватного капіталу. Запропоновано розглядати 

інноваційний потенціал як сукупність фінансових, інституційних та інших 

можливостей країни, рівень реалізації яких зумовлює здатність забезпечувати 

позитивну динаміку інноваційної діяльності та стимулювати її у довготерміновій 

перспективі з урахуванням інтенсифікації інноваційних процесів та зростання 

конкуренції в умовах фінансової глобалізації. Сформульовано концепцію 

формування інноваційного потенціалу національної економіки та обгрунтовано її 

визначальну роль у стратегії фінансового регулювання. 

Отримані теоретико-методологічні та науково-прикладні результати 

дослідження  можуть бути використані у процесі формування і реалізації 

фінансової політики держави, що дасть змогу підвищити ефективність 

фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні та сприятиме 

побудові конкурентоспроможної національної економіки в умовах глобалізації. 
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АНОТАЦІЯ 

Демчишак Н.Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в               

Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2017. 

У дисертації розроблено теоретико-методологічні засади та обґрунтовано 

практичні рекомендації щодо підвищення ефективності фінансового регулювання 

інноваційної діяльності в Україні, основою якого є фінансова політика зміцнення 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Поглиблено теоретичні й методичні основи фінансового регулювання 

інноваційної діяльності, з’ясовано його роль у забезпеченні соціально-економічного 

розвитку держави. Розроблено методологічні засади фінансового регулювання 

інноваційних процесів, концептуалізовано його інституційні основи в Україні. 

Сформульовано сучасну теоретичну парадигму фінансового регулювання 

інноваційної діяльності та визначено його сутність. Запропоновано методичний 

інструментарій структурно-функціонального аналізу національної інноваційної 

системи як об’єкта фінансового регулювання. Обгрунтовано наукові основи 

формування системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. 

Проведено аналіз динаміки і структури сфери інновацій в умовах побудови 

інноваційної моделі розвитку країни. Оцінено ефективність бюджетного та 

податкового регулювання інноваційних процесів в Україні.  

Розроблено стратегію фінансового регулювання інноваційної діяльності в 

Україні з урахуванням концепції формування інноваційного потенціалу. 

Запропоновано індикатори інноваційної безпеки держави у глобалізованому 

фінансовому просторі. Визначено пріоритетні напрями імплементації іноземного 

досвіду фінансового регулювання інноваційної активності в Україні. 

Ключові слова: фінансова політика, фінансове регулювання, інноваційна 

діяльність, фінансове регулювання інноваційної діяльності, інструменти 

фінансового регулювання, бюджетно-податкові інструменти, інститути 

регулювання, національна інноваційна система, державна фінансова підтримка, 

конкурентоспроможність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Демчишак Н.Б. Финансовое регулирование инновационной 

деятельности в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Львовский национальный 

университет имени Ивана Франко, Львов, 2017. 

В диссертации разработаны теоретико-методологические основаныя и 

обоснованы практические рекомендации относительно повышения эффективности 

финансового регулирования инновационной деятельности в Украине, основой 

которого является финансовая политика укрепления конкурентоспособности 

национальной экономики. 
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Углублены теоретические и методические основания финансового 

регулирования инновационной деятельности, выяснена его роль в обеспечении 

социально-экономического развития государства. Разработаны методологические 

принципы финансового регулирования инновационных процессов, концепт-

уализированы его институциональные основания в Украине.  

Сформулирована современная теоретическая парадигма финансового регули-

рования инновационной деятельности и определенно его сущность. Предложен 

методический инструментарий структурно-функционального анализа националь-

ной инновационной системы как объекта финансового регулирования. Обоснованы 

научные основания формирования системы финансового регулирования 

инновационной деятельности в Украине. Проведен анализ динамики и структуры 

сферы инноваций в условиях построения инновационной модели развития 

страны. Оценена эффективность бюджетного и налогового регулирования иннова-

ционных процессов в Украине.  

Разработана стратегия финансового регулирования инновационной              

деятельности в Украине с учетом концепции формирования инновационного потен-

циала. Предложены индикаторы инновационной безопасности государства в глоба-

лизированном финансовом пространстве. Определенны приоритетные направления 

имплементации иностранного опыта финансового регулирования инновационной 

активности в Украине. 

Ключевые слова: финансовая политика, финансовое регулирование, 

инновационная деятельность, финансовое регулирование инновационной 

деятельности, инструменты финансового регулирования, бюджетно-налоговые 

инструменты, институты регулирования, национальная инновационная система, 

государственная финансовая піддержка, конкурентоспособность. 
 

SUMMARY 

Demchyshak N.B. Financial regulation of innovative activity in Ukraine. – 

Manuscript. 

A thesis for the Scholarly Degree of Doctor in Economic Sciences, Speciality 

08.00.08 – Money, Finance and Credit. – Ivan Franko National University of Lviv, 

Lviv, 2017. 

The dissertation develops the theoretical and methodological principles of 

innovation financial regulation and practical recommendations to improve its 

efficiency in Ukraine for competitiveness strengthening of national economy. 

The interpretation of innovation financial regulation as a coherent complex law 

regulated application of budgetary and tax instruments with the purpose of state 

institutes influence on functioning of the national innovative system, innovative 

potential and innovative security in the country, aimed at competitiveness 

strengthening and claim of innovative model of socio-economic development is 

grounded. The theoretical foundations of innovation financial regulation are 

systematized and deepened, the structure of financial regulation, budgetary and fiscal 

instruments for its implementation is solved. The role of innovation in ensuring socio-

economic development in the modern world is founded out. 
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Methodological principles of innovation processes financial regulation are 

designed and its institutional base in Ukraine in the context of the functioning of 

formal and informal institutions regulation is conceptualized. The economic content, 

structure and principles of the national innovation system is solved, its efficiency is 

analyzed. Scientific basis for the formation of modern system of innovative activity 

financial regulation in Ukraine are substantiated. 

The state and dynamics of innovation in Ukraine, the indicators of scientific and 

technological activities in the national economy, especially the functioning of innovation 

infrastructure in terms of building an innovative model of Ukraine development are 

analyzed. The efficiency of budgetary and fiscal management of Ukrainian innovation 

processes is evaluated. Indicators of innovation financial regulation in the domestic 

economy by using multiple regression models are modeled. The diagnosing of 

innovation performance differentiation indicators and implementation of innovative 

potential of Ukraine's regions based on cluster analysis are done. 

The strategy of innovation financial regulation in Ukraine which is based on the 

concept of national economy innovative potential formation is formed. The structural-

logical model of financial regulation strategy of innovation which includes: the goals 

of regulation and financial instruments to achieve them; isolation systems responsible 

for developing and implementing strategies of public institutions; Directions 

implementation within specific institutional, scientific, technical, financial, 

infrastructure, the European integration blocks of strategy is offered.  

Conception of forming a national economy innovative potential is outlined and its 

qualificatory role in strategy of the financial regulation is proved. Interpretation of 

innovative potential as totalities of financial, institutional and other possibilities of 

country, the level of realization of that stipulates ability to provide the positive dynamics 

of innovative activity and stimulate it in a long-term prospect in the conditions of 

intensification of innovative processes and increase of competition in a global economy 

is offered. The main indicators of innovative state security in modern globalized 

financial environment is offered. The ways of foreign experience implementing of 

innovative activity financial regulation in Ukraine are determined. Thus fundamental is 

accordance of strategy of innovative activity financial regulation to the doctrine of 

Ukraine economic politics taking into account the dynamics of eurointegration. 

The theoretical, methodological and scientifically-applied results of research can 

be used in the process of forming and realization the state financial politics that will 

give an opportunity to promote efficiency of innovative activity financial regulation in 

Ukraine and will assist the construction of competitive national economy in the 

conditions of globalization. 

Keywords: financial politics, financial regulation, innovative activity, financial 

regulation of innovative activity, financial regulation instruments, budgetary and tax 

instruments, regulation institutes, national innovative system, state sponsorship, 

competitiveness. 
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