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У статті обгрунтовано тлумачення фінансового регулювання інноваційної діяльності. Розглянуто національну
інноваційну систему як об'єкт регулюючого впливу. Запропоновано концептуальну схему системи фінансового ре+
гулювання інноваційної діяльності. Визначено цілі функціонування системи, функції та складові регулювання, роль
формалізованих інститутів, зокрема нормативно+правової бази та органів державної влади і управління. Обгрунто+
вано принципи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. Розкрито роль системи фінансового
регулювання в зміцненні конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Розглянуто чинники конкурентоспромож+
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ної системи як результат фінансового регулювання інноваційних процесів — це основа зміцнення конкурентоспро+
можності економіки та забезпечення реалізації конкурентних переваг країни і посилення її позицій у глобалізовано+
му світі.

In the article interpretation of the financial regulation of innovative activity is reasonabled. The national innovative
system as object of regulative influence is considered. The conceptual chart of the system of the financial regulation of
innovative activity is offered. The whole functioning of the system, function and regulation components, role of the
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вимагають внесення суттєвих коректив у ме�
ханізми державного регулювання національ�
ного господарства. При цьому зростає не�
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обхідність формування системи фінансово�
го регулювання з огляду на потенціал його
впливу на інноваційні процеси, за відсут�
ності належної динаміки яких перспективи
країни у глобалізованому світовому про�
сторі суттєво знижуються,  що повинна
здійснюватись у контексті стратегії зміцнен�
ня конкурентоспроможності економіки Ук�
раїни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми фінансового регулювання інно�
вацій, зокрема з урахуванням різних аспектів
формування конкурентоспроможної економі�
ки, досліджували: В. Андущенко, З. Варналій,
О. Воронкова, О. Данілов, В. Дем'янишин,
І. Должанський, Я. Жаліло, Р. Желізняк, Ю. Іва�
нов, А. Крисоватий, І. Луніна, І. Лютий, В. Опа�
рін, Г. Партин, М. Романюк, А. Соколовська,
Л. Тарангул тa ін.

Незважаючи на грунтовність наукових
праць у сучасній економічній літературі, сучас�
ний стан національного господарства потребує
пошуку нових конструктивних стратегічних
рішень на основі обгрунтування значення
фінансового регулювання у стимулюванні інно�
ваційної активності та зростання рівня конку�
рентоспроможності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — розкрити роль системи фі�

нансового регулювання інноваційної діяль�
ності в зміцненні конкурентоспроможності
економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасні концептуальні підходи до тлума�

чення фінансового регулювання в частині спря�
мування його потенціалу на розвиток інновацій
в державі характеризуються нечіткістю й не�
однозначністю. Тому фінансове регулювання
інноваційної діяльності пропонуємо розгляда�
ти як узгоджений комплексний вплив держави
на функціонування національної інноваційної
системи, обумовлений інноваційним потенціа�
лом та рівнем інноваційної безпеки в країні,
спрямований на зміцнення конкурентоспро�
можності та утвердження інноваційної моделі
сталого соціально�економічного розвитку.

Зауважимо, що у дещо ширшому контексті
об'єктом регулюючого впливу можна вважати
інноваційну діяльність, що здійснюється в ме�
жах національної інноваційної системи, або ж
у цілому національну інноваційну систему. Це
пов'язано із постулатами теорії управління, яка
базується на виокремленні керуючої та керо�
ваної систем, а також дослідженням фінансо�
вого регулювання з позицій державного регу�

  
 

    
  

 
  

 

 -
 

  
  

    
 -  

 
 

 
 

Рис. 1. Концептуальна схема системи
фінансового регулювання інноваційної діяльності та основні цілі

її функціонування

Джерело: розроблено автором.
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лювання, кінцевою метою якого є забезпечен�
ня соціально�економічного розвитку країни.
Відтак, можна вважати, що система фінансо�
вого регулювання є керуючою по відношенню
до національної інноваційної системи, що є ке�
рованою.

Саме на основі зазначеного доцільно роз�
глядати безпосередньо інструменти фінансово�
го регулювання інноваційної діяльності як си�
стеми, ключовими складовими якої є бюджет�
не та податкове регулювання. Зауважимо та�
кож, що за своєю економічною сутністю бюд�
жетні інструменти є прямою формою підтрим�
ки (стимулювання), а податкові — непрямою,
так як механізм їхнього надання пов'язаний не
із безпосереднім фінансуванням, а має опосе�
редкований характер (надання пільг тощо). З�
поміж бюджетних інструментів, які можуть ви�
користовуватись власне у процесі фінансуван�
ня та стимулювання інноваційної діяльності до�
цільно виділити наступні: бюджетні інвестиції;
бюджетні кредити; державні гарантії; державні
субсидії. Відтак, іншою не менш важливою та
дієвою складовою системи фінансового регу�
лювання інноваційної діяльності є податкове
регулювання, ключовим інструментом реалі�
зації якого є податкові пільги.

Вважаємо за доцільне запропонувати кон�
цептуальну схему системи фінансового регу�
лювання інноваційної діяльності (рис. 1).

Концептуальна схема системи фінансового
регулювання інноваційної діяльності передба�
чає її побудову на основі функцій та певних
принципів регулювання, включення у неї фор�
малізованих інститутів, а також складових та
інструментів, які безпосередньо здійснюють
регулюючий вплив на функціонування націо�
нальної інноваційної системи, з урахуванням
представлених на рисунку 1 взаємозв'язків.

Так, на наш погляд, фінансове регулюван�
ня інноваційної діяльності в Україні має здійс�
нюватись на основі таких принципів:

— наукової обгрунтованості — передбачає
врахування об'єктивних економічних законів,
соціально�економічних та політичних особли�
востей;

— національного самовираження — у про�
цесі фінансового регулювання повинні врахо�
вуватись особливості функціонування націо�
нальної інноваційної системи в державі, інно�
ваційна культура, особливості інноваційного
мислення;

— нормативно�правової врегульованості,
який полягає у регламентації застосування
інструментів фінансового регулювання, чіт�
кості процедур їх застосування, що потребує

сформованості законодавчої бази та її перма�
нентного удосконалення з урахуванням вимог
часу;

— комплексності — фінансове регулюван�
ня має реалізовуватись шляхом комплексного
застосування інструментів бюджетного та по�
даткового регулювання з метою досягнення
максимальної ефективності впливу на інно�
ваційні процеси;

— стратегічної орієнтації — діяльність дер�
жави з фінансового регулювання інноваційної
активності повинна здійснюватись у відповід�
ності до національної стратегії соціально�еко�
номічного розвитку країни з урахуванням ас�
пектів забезпечення сталості останнього на
основі інноваційної моделі;

— інституційного характеру регулювання
— важливо, щоб останнє відбувалося з ураху�
ванням ключової ролі інститутів, зокрема
органів державної влади і управління у процесі
регулювання;

— пріоритетності — у процесі фінансового
регулювання мають бути чіткі акценти на ті чи
інші аспекти інноваційної діяльності, у відпо�
відності до потреб суспільства та поточних ви�
мог ділового життя в країні;

— узгодженості й гнучкості — інструменти
регулюванні можуть бути ефективними лише за
умов кореляції їх застосування із економічни�
ми процесами в державі, наявності гнучкого
механізму їхньої дії;

— результативності — перспективи засто�
сування інструментів фінансового регулюван�
ня повинні співставлятись із очікуваними ре�
зультатами із відповідними висновками щодо
їх використання;

— доцільності — потенціал фінансового ре�
гулювання повинен задіюватись лише у випад�
ку необхідності у цьому з метою, зокрема, об�
меження негативного впливу на конкурентні
засади розвитку економіки;

— захисту національних інтересів — перед�
бачає врахування аспектів інноваційної безпе�
ки держави у глобалізованому економічному
просторі під час вибору тих чи інших фінансо�
вих інструментів.

Функції відповідають функціям бюджетно�
го та податкового регулювання як складових
системи фінансового регулювання. У свою чер�
гу формалізовані інститути — це законодав�
ство (чинна нормативно�правова база з питань
інноваційної діяльності та її регулювання) й
безпосередньо державні інститути регулюван�
ня.

Важливим аспектом, представленим на
схемі, є обумовленість фінансового регулюван�
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ня існуючим інноваційним потенціалом та
рівнем інноваційної безпеки в країні, а з іншої
сторони, регулюючий вплив системи фінансо�
вого регулювання інноваційної діяльності фор�
мування потенціалу та гарантування безпеки.
Водночас існує беззаперечний взаємообумов�
лений зв'язок між побудовою інноваційної мо�
делі соціально�економічного розвитку та існу�
ючим інноваційним потенціалом й рівнем інно�
ваційної безпеки в країні, адже сталість тако�
го розвитку є неможливою в умовах існування
загроз або ж дефіциту відповідних можливос�
тей інноваційного характеру в межах націо�
нальної економіки.

Відтак, саме ефективне функціонування
національної інноваційної системи (керованої
системи) як проміжна мета регулювання дає
змогу зміцнювати конкурентоспроможність
економіки (наступна ціль) та в кінцевому ре�
зультаті — створює підгрунтя для побудови
інноваційної моделі соціально�економічного
розвитку (кінцева мета фінансового регулю�
вання).

Тому розглянемо детальніше аспект зміц�
нення конкурентоспроможності національної
економіки та проблему необхідності його вра�
хування у процесі формування дієвої системи
фінансового регулювання інноваційної діяль�
ності в Україні.

Підходи до визначення національної конку�
рентоспроможності, або ж конкурентоспро�
можності національної економіки зводяться до
наступного:

— становище країни на зовнішніх ринках,
характеристику якого дають відповідні соці�
ально�економічні та інші показники;

— макроекономічне явище, обумовлене
рівнем розвитку та високотехнологічністю ви�
робництва тощо в державі;

— здатність країни конкурувати з іншими
державами й витримувати таку конкуренцію
упродовж тривалих проміжків часу;

— конкурентоспроможність підприємств та
інших суб'єктів у глобальній економіці, без ана�
лізу макрохарактеристик поняття.

Так, за М. Портером конкурентоспро�
можність — це обумовлений економічними,
соціальними та політичними факторами стан
країни або окремого товаровиробника на внут�
рішньому та зовнішньому ринках [6]. Також
конкурентоспроможність — властивість това�
ру, послуги, суб'єкта ринкових відносин висту�
пати на ринку на рівні з аналогічними товара�
ми, послугами або конкуруючими суб'єктами
ринкових відносин, що присутні на ринку [6].
Тобто конкурентоспроможність — це здат�

ність конкурувати завдяки конкурентним пере�
вагам, що обумовлюється місцем країни в сис�
темі світового господарства, при чому чинни�
ки конкурентоспроможності визначають кон�
курентні переваги, а відтак, конкурентоспро�
можність.

У вітчизняній економічній літературі кон�
курентоспроможність економіки дослід�
жується, зокрема, як складне, багатоаспект�
не поняття, що не має загальновизнаного уні�
версального визначення і розглядається як
концентроване вираження економічних, нау�
ково�технічних, виробничих, управлінських,
маркетингових та інших можливостей, реалі�
зованих у товарах і послугах, що успішно про�
тистоять конкуруючим з ними закордонним
товарам і послугам на внутрішньому і на
зовнішніх ринках [2]. Однак погоджуємось із
думкою науковців, що при цьому важливо вра�
ховувати, що зазначений аспект — це лише
один, найбільш "видима сторона" поняття.
Інша сторона, про яку, як правило, у науко�
вих пошуках йдеться не часто, — це переваги
суспільно�економічного устрою країни, пол�
ітико�правової організації й системи регулю�
вання, здатність держави забезпечити сталий
розвиток національної економіки та гаранту�
вати високий рівень життя громадянам, який
не поступається світовим соціальним та іншим
стандартам.

Національна конкурентоспроможність, на
думку Ю. Полунеева, — це здатність країни
досягати і підтримувати високі темпи економі�
чного зростання, що виражаються в постійно�
му прирості рівня ВВП на душу населення [5].
Синюченко М.І. стверджує, що "конкуренто�
спроможність — це спроможність країни ство�
рювати правові, інфраструктурні, наукові,
фінансові і у цілому весь спектр інституційних
умов, які дають змогу економіці розвиватися
динамічно, використовуючи інноваційні техно�
логії на всіх рівнях і на цьому фундаменті ство�
рювати умови для збільшення добробуту гро�
мадян країни та підвищенні соціально�еконо�
мічної результативності, яка виявляється у ви�
сокому суспільному ефекті. Тобто конкурен�
тоспроможність країни — це її здатність забез�
печити стале економічне зростання та високу
соціальну спрямованість національної еконо�
міки" [7].

Також національна конкурентоспромож�
ність — це можливість країни в умовах вільних
і прозорих ринкових відносин виробляти това�
ри і послуги, що відповідають вимогам міжна�
родних ринків, і одночасно підтримувати й
підвищувати протягом тривалого часу реальні
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доходи свого населення [1, с. 54]. За А.Я. Жа�
лілом конкурентоспроможність національної
економіки — це обумовлене економічними,
соціальними і політичними чинниками стійке
становище країни на внутрішньому і зовнішнь�
ому ринках, здатність країни виробляти това�
ри і послуги, що відповідають економіці Украї�
ни в умовах глобалізації [3, с. 13]. Аналогічно
національна конкурентоспроможність розгля�
дається як здатність держави виробляти, роз�
поділяти товари і послуги в міжнародній еко�
номіці в конкурентній боротьбі з товарами і
послугами, виробленими іншими країнами, вод�
ночас підвищуючи рівень добробуту громадян
[8].

Розглянемо чинники конкурентоспромож�
ності національної економіки.

Так, М. Портер визначав такі чинники,
що впливають на конкурентні переваги
країн:

— факторні умови необхідні для успішної
конкуренції в даній галузі, зокрема, кваліфіко�
вана робоча сила, інфраструктура;

— попит на внутрішньому ринку на про�
дукцію, послуги, що пропонуються цією га�
луззю;

— наявність у країні пов'язаних та підтри�
муючих галузей, конкурентоспроможних на
міжнародному ринку;

— умови в країні для створення і діяльності
фірм, а також сам характер конкуренції на
внутрішньому ринку [6].

Вітчизняні фахівці розглядають макроеко�
номічні чинники конкурентоспроможності в
межах таких груп [4, с. 529]:

— природні ресурси, виробничий, техноло�
гічний і людський потенціал, при цьому важли�
вим є обсяги цих ресурсів і їх якість;

— динаміка реального валютного курсу на�
ціональної грошової одиниці, підвищення яко�
го негативно позначається на ціновій конку�
рентоспроможності певних галузей вироб�
ництв;

— зовнішньоторговельні обмеження, зок�
рема митні та квотні бар'єри, бо імпортні мита,
є факторами впливу на внутрішні ціни інозем�
них товарів, їх введення також доцільно в га�
лузях, де можливе імпортозаміщення;

— фінансування наукових досліджень від�
бувається із державних, недержавних та
зовнішніх джерел, а обсяги фінансування за�
лежать від доступності ресурсів, ефективності
управління ресурсами, а також від стимулів для
інноваційного розвитку.

Також у сучасних наукових працях цілком
логічно, наголошується, що актуальності набу�

вають інституціональні чинники конкуренто�
спроможності:

— адміністративне середовище ведення
бізнесу;

— дієвість прав власності на винаходи,
відкриття та інші продукти інтелектуальної
діяльності;

— ефективна конкуренція при створенні з
боку держави селективних стимулів для інно�
ваційного підприємництва;

— відсутність обмежень на трансфер тех�
нологій та інтелектуального капіталу;

— ефективність у розпорядженні громадсь�
кими ресурсами в громадському секторі еконо�
міки [4, с. 529—530].

Однак сформульовані чинники конкурен�
тоспроможності національних економік, як і
підходи до її тлумачення, в умовах сьогоден�
ня, на наш погляд, достатньо динамічно зміню�
ються. Перехід до шостого технологічного ук�
ладу обумовлює невластиву раніше еволюцію
у чинниках, з�поміж яких ключову роль
відіграють інноваційні. Успіхи держави у
міжнародній конкурентній боротьбі визнача�
ються не лише ресурсними можливостями, а
визначальною мірою станом освіти, науки й
техніки та інтеграції на цій основі факторів
виробництва, інформації та інтелекту як ре�
сурсів. Тому саме інтелектуальний прогрес та
побудова інноваційної моделі соціально�еко�
номічного розвитку є основою гарантування
успіхів у сучасному глобалізованому світі, а
сталість такого розвитку створює підгрунтя
для добробуту нації у довгостроковій перс�
пективі.

Водночас, на наш погляд, методологічні не�
доліки мають спроби тлумачення національної
конкурентоспроможності, визначення її чин�
ників тощо у спосіб ототожнення з конкурен�
тоспроможністю суб'єктів господарювання.
Потрібно зазначити, що власне національна
конкурентоспроможність є всеохоплюючим та
базовим поняттям з точки зору вироблення
стратегії розвитку країни. Національна конку�
рентоспроможність визначається наявністю в
країни економічного та, що головне наукового
й технічного потенціалу, конкурентоспромож�
них галузей тощо. Це обумовлює необхідність
теоретико�методологічного осмислення роз�
глядуваного поняття на основі концептуально�
го його розуміння з точки зору реалізації на
основі формування сприятливих соціально�
економічних, організаційно�правових умов у
країні, в тому числі в частині фінансового ре�
гулювання інноваційних процесів як "стрижне�
вих" для зміцнення конкурентоспроможності
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в межах національної економічної системи,
зокрема в Україні.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, саме ефективне функціону�
вання національної інноваційної системи, як
результат, у тому числі фінансового регулю�
вання інноваційних процесів, може дати змогу
зміцнити конкурентоспроможність економіки
та забезпечити реалізацію конкурентних пере�
ваг країни й посилити її позиції у глобальній
економіці у "змаганнях" за світові фінансові
потоки й ринки збуту товарів.

Водночас важливим аспектом є те, що
зміцнення конкурентоспроможної економіки
України передбачає формування в цілому кон�
курентоспроможного суспільства, що має не�
заперечні перевагами в різних сферах. У зв'яз�
ку із цим зростає необхідність врахування
впливу так званих неформалізованих інститутів
регулювання, у тому числі у процесі фінансо�
во�регулюючого впливу на національну іннова�
ційну систему й конкурентоспроможність у
підсумку, що й формує перспективи подальших
розвідок.

Отже, окреслені теоретико�організаційні
засади фінансового регулювання інноваційної
діяльності дають змогу сформувати цілісне ро�
зуміння економічного змісту регулювання та
особливостей застосування його інструмента�
рію у сфері інноваційної діяльності у контексті
зміцнення конкурентоспроможності націо�
нальної економіки. Усе це в комплексі може
бути підгрунтям для наукових пошуків щодо
обгрунтування практичних рекомендацій із
стимулювання інноваційної активності з ура�
хуванням сучасних тенденцій економічного
розвитку в Україні та світі.
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