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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практика країн, що успішно роз�

виваються, свідчить, що реальною
основою соціально�економічних пе�
ретворень є науково�технічний про�
грес. Розробка економічних ме�
ханізмів переходу науково�дослід�
них та дослідно�конструкторських
робіт на ринкові відносини — про�
блема перш за все економічної на�
уки, і вона повинна визначити ос�
новні шляхи її вирішення з урахуван�
ням світового досвіду, а також регі�
ональних і галузевих особливостей.
Досвід розвинених країн показує, що
різке збільшення витрат на НДДКР
передує зростанню економіки дер�
жави, а потім супроводжує його.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз світового досвіду і сучас�
ної наукової літератури дозволяє
зробити висновок про те, що висока
інноваційна активність економіки
забезпечується через влив держави
на науково�технічну сферу. Проб�
леми фінансування НДДКР висвітле�
но в працях вітчизняних науковців
Т. Боголіба, П. Ковалишина, О. Глуш�
ко О. Яфінович, О. Юркевич, А. Куз�
ніцової та інших, а також зарубіж�
них І. Кузнецова, Е. Ідрісова, І. Поп�
кова Б. Картинського, А. Кандиби,
А. Джахангирова, Є. Оглобина,
В. Грушко, М. Малика, С. Шолудчен�
ка, И. Дежина, Б. Салтикова та інших.

Мета статті — розробити шляхи
вдосконалення організації інновац�
ійного бізнесу та механізму фінансу�
вання науково�дослідних, дослідно�
конструкторських робіт в Черкась�
кій області.

ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сучасний механізм інновацій�

ного процесу характеризується
зростанням ролі регіональної скла�
дової . Певна фінансова само�
стійність регіонів, можливість роз�
поряджатися місцевими ресурсами,
відповідальність місцевих органів
влади за соціальний розвиток,
створюють необхідну основу та
мотиви ефективних дій стосовно
регулювання та підтримки іннова�
ційної активності. Саме тому ос�
таннім часом велике значення на�
дається регіональній інноваційній
політиці та її ролі як важливому
фактору економічного та соціаль�
ного розвитку країни [1].

Зміщення акцентів інноваційно�
го розвитку на регіональному рівні є
кроком на шляху подолання історич�
ної спеціалізації регіонів, яка не зав�
жди сприяє стійкому розвитку на�
родного господарства, оскільки еко�
номіки такого роду в більшій мірі
піддаються ризикам при зміні кон'�
юнктури або в кризових ситуаціях.
Тому одним із важливих питань у
комплексному соціально�економіч�
ному розвитку регіону є формуван�
ня його інноваційного середовища,
оскільки розвиток на основі інно�
вацій стає важливим фактором під�
вищення конкурентоспроможності
[2].

У сфері фінансування НДДКР і
організації інноваційного бізнесу
необхідне оптимальне розмежу�
вання загальнодержавних і регіо�
нальних завдань. У основу цього
розмежування доцільно покласти
техніко�технологічні пріоритети,
які умовно можна розділити на три
групи.

Перша група пов'язана з необхі�
дністю збереження безпеки держа�
ви, до неї відносяться роботи в об�
ласті охорони навколишнього сере�
довища, продовольчої безпеки, обо�
ронні НДДКР.

Друга група обумовлена праг�
ненням держави вийти на світовий
ринок технологій, в цьому випадку
необхідно мати на увазі "проривні"
технології.

Третя група пріоритетів — це
підтримка вітчизняних товаровироб�
ників. Тут головною метою є підви�
щення якості вітчизняних товарів до
світового рівня. Пріоритети даної
групи мають соціально�орієнтоване
значення, оскільки підтримка вітчиз�
няних товарів, приводить до підви�
щення рівня зайнятості і купівельної
спроможності населення.

Відповідно до пріоритетних на�
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прямів розвитку реального сектору
економіки Черкаської області і пріо�
ритетів розвитку науки і техніки в
Україні слід визначити пріоритетні
напрями освітньої, науково�техніч�
ної і інноваційної політики області,
а також розробити програмні захо�
ди в даній сфері.

Основними завданнями цього
комплексу заходів повинні стати:
інтеграція науки і вищої освіти; роз�
виток галузевих інноваційно�про�
мислових і інноваційно�технологіч�
них комплексів і центрів; здійснен�
ня допомоги освітнім установам;
фінансово�економічна підтримка
науки і вищої освіти; створення тех�
нології моніторингу природно�тех�
ногенної сфери і реабілітації навко�
лишнього середовища від техноген�
них дій; розробка наукових основ
розвитку рекреації і туризму об�
ласті; розширення спектру ресурс�
ного потенціалу області, створення
нових видів медичної, харчової,
кормової і технічної продукції;
створення нових технологій спеціа�
лізованої діагностики здоров'я на�
селення області; визначення сучас�
ного стану Кременчугського водо�
сховища, агро� ландшафту, стану лі�
сових, земельних і водних ресурсів;
дослідження екологічних і інновац�
ійних аспектів розвитку туризму в
Черкаській області.

Вирішення цих завдань буде сут�
тєво залежати від активності облас�
ної адміністрації та освітніх закладів
області. Університети Черкаської

області можуть бути цілком комер�
ційно успішними при відповідній за�
конодавчій базі, але не за рахунок
навчання за контрактом і підготов�
ки іноземних студентів. Як свідчить
світовий досвід, економічно замож�
ний університет — це структура
особливого типу, а саме — ядро рег�
іональної інноваційної інфраструк�
тури. До складу інноваційних струк�
тур (технопарків) можуть входити
організовані студентами та виклада�
чами фірми, що до цього пройшли
через бізнес�інкубатор. Обласна ад�
міністрація повинна розробити сис�
теми пайової участі в інноваційних
проектах. На рис. 1 подано проект
комплексної система фінансування
НДДКР та інноваційної діяльності
Черкаської області.

Для координації і ефективного
науково�технічного забезпечення
структур інноваційного бізнесу в
Черкаській області необхідно ство�
рювати спеціальні сервісні центри
колективного користування: облас�
ний інформаційно�інноваційний
центр; учбово�освітній центр іннова�
ційного менеджменту; фінансово�
аналітичний центр інноваційної
діяльності; центр захисту інтелекту�
альної власності; міжнародний
центр трансферту технологій; центр
сертифікації; міжнародні науково�
дослідні центри.

Необхідно забезпечити високу
координацію інноваційних структур
області, що дозволить отримати знач�
ний економічний та синергетичний

ефект від інноваційної діяльності.
Для вдосконалення організації інно�
ваційного бізнесу та механізму фінан�
сування науково�дослідних, дослід�
но�конструкторських робіт в Чер�
каській області основну увагу необх�
ідно приділяти наступним напрямам:

1) розвитку науки у філіях (під�
розділах) провідних вузів області,
оскільки філії служать свого роду
мережею, через яку повинні розпов�
сюджуватися інновації вузів;

2) вдосконаленню створюваної в
області інформаційної інфраструк�
тури забезпечення ринку науково�
технічної продукції, оскільки без до�
стовірної і своєчасної інформації
про інновації неможливе залучення
в достатньому об'ємі інвестицій;

3) формуванню системи пайової
участі Черкаської обласної адмініст�
рації (місцевих бюджетів) в інновац�
ійних проектах;

4) розробці системи страхування
ризиків і залученню до цього стра�
хових та венчурних організацій;

5) випуску обласних інновацій�
них облігацій, розмір доходів (вип�
лат) по яких необхідно ув'язати з
ефективністю регіональних інновац�
ійних проектів, і особливо з їх синер�
гетичним ефектом;

6) розробці обласної комплекс�
ної системи заходів по наданню до�
помоги підприємствам, які здійсню�
ють інноваційну діяльність, у формі
держзамовлень, податкових пільг,
зокрема податкових кредитів, юри�
дичних і економічних консультацій�
них послуг.

ВИСНОВКИ
Формування ефективної регіо�

нальної політики Черкаської області
в сфері інноваційного бізнесу та
фінансування НДДКР сприятиме
розвитку потенційних можливостей
регіону, суттєво підвищить його кон�
курентоспроможність у довгостро�
ковому періоді. Водночас інновацій�
на політика є важливою частиною
регіональної політики, але разом з
тим має самостійний характер і є ди�
намічним інструментом державного
регулювання та підприємництва.
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Рис. 1. Комплексна система фінансування НДДКР та інноваційної діяльності
Черкаської області (проект)


