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У статті наведено моніторингове забезпечення ризикового фінансування промислових підприємств
як елемент організаційної поведінки підприємств із зовнішнім середовищем, що забезпечить стійкість
ринкового функціонування підприємств, трансферт технологій, якісну експертизу інноваційно-інвестиційних проектів.
The monitoring providing of the risk financing of industrial enterprises is resulted in the article, as an element
of organizational conduct of enterprises with an external environment, which will provide firmness of the market
functioning of enterprises, transfert of technologies, high-quality examination innovative investment projects.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку промисловості країни характеризується необхідністю активного впровадження
досягнень науково-технічного прогресу та інтелектуалізацією основних чинників виробництва. Інноваційна
модель розвитку стає домінуючою. Значну роль у забезпеченні економічного розвитку окремого підприємства,
підвищенні його результативності відіграє моніторингове забезпечення ризикового фінансування промислових підприємств. Моніторингове забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності має вагоме значення для
забезпечення реалізації стратегії підприємства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми моніторингу та оцінювання результатів
господарювання суб'єктів інноваційної діяльності, а також можливості їх вирішення досліджували такі вчені
економісти, як О.І. Амоша, Л.Л. Антонюк, В.А. Верба,
О.І. Волков, В.М. Геєць, А.П. Гречан, А.В. Гриньов,
М.П. Денисенко, І.Г. Єресько, В.Б. Захожай, С.М. Ілляшенко, О.Є. Кузьмін, О.О., Лапко, І.В. Новікова,
А.І. Ніколаєв, С.М. Никифоров, П.Г. Перерва, В.П. Соловйов, Н.І. Чухрай, ЙА. Шумпетер, Л.І. Федулова та
ін.
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Аналіз підходів цих науковців свідчить, що існують
вагомі напрацювання в інноваційній сфері, зокрема, розроблено методологію провадження та оцінювання інноваційної діяльності, визначено особливості створення
та функціонування інноваційних структур, опрацьовано шляхи їх державної підтримки. Проте необхідне подальше розроблення, удосконалення та розвиток питань
моніторингу діяльності інноваційних структур. Відзначимо недостатнє розкриття теоретичних та методичних
аспектів у наукових напрацюваннях з проблем формування методичних рекомендацій щодо моніторингу
діяльності інноваційних структур, зокрема моніторингу реалізації проектів в їх межах.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення теоретико-методичних підходів та організації процесу моніторингу
діяльності інноваційних структур, зокрема, щодо забезпечення реалізації інноваційних проектів в їх межах.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Одним із найважливіших організаційних елементів
підвищення результативності інноваційно-інвестиційної
діяльності будь-якого промислового підприємства, в
контексті його поведінки в умовах мінливого зовнішнього середовища, має стати моніторингове забезпечення ризикового фінансування інноваційної діяльності
промислових підприємств. Зокрема мова йдеться щодо
реалізації такого моніторингу, як елементу організаційної поведінки підприємств із зовнішнім середовищем
(регіонального моніторингу) в режимі їх функціонування як складових регіонального промислового комплексу та загалом регіональної економічної системи.
Основною метою територіального (область, області,
економічний район, район, райони, місто) моніторингу
ризикового фінансування промислових підприємств є
створення системи збору, аналізу та подання інформації, необхідної для проведення досліджень за напрямками науки та інновацій даній території, орієнтованих
на прийняття управлінських рішень щодо забезпечення
ефективного функціонування промислових підприємств
з ринковим капіталом та реалізації концепції модернізації українського промислового комплексу і науковоінноваційної політики на період до 2020 р. При цьому
передбачається, що на території моніторингові роботи
будуть проводитися, по-перше, з ініціативи державних
органів, тоді ці роботи будуть вписані в структуру загальноукраїнських робіт з моніторингу і будуть виконуватися у відповідності з загальними системними вимогами. По-друге, територіальні утворення можуть самостійно вибирати напрями робіт і теми проектів в рамках своїх територіальних програм. Порядок організації
робіт на територіях повинен визначатися і координува-
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Суб'єкти моніторингу на території ризикового фінансування промислових підприємств
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Узагальнення результатів моніторингу.
Оцінка результативності
Рис. 1. Загальна організаційна схема моніторингу ризикового фінансування інноваційно-активних підприємств
Джерело: розробка автора.

тися органами влади територій, при цьому позитивний
досвід регіонів буде поширюватися, і на його основі розроблятимуться рекомендації та типові організаційні схеми для використання в інших територіальних утвореннях [2; 4; 8].
Включення інноваційно-активних промислових
підприємств у систему моніторингу буде забезпечувати:
стійкість їх ринкового функціонування, трансферт сучасних технологій, якісну експертизу інноваційно-інвестиційних проектів, взаємовигідний обмін інформацією та ін.
Основним предметом моніторингу ризикового
фінансування промислових підприємств є джерела ризикового капіталу, форми, напрями використання,
ефективність використання та ін. Найважливішим завданням є виявлення оптимальних пропорцій бюджетного і позабюджетного фінансування освіти, науки, інновацій в інтересах модернізації територіального промислового комплексу. Крім того, на територіях слід враховувати питання розподілу фінансування між регіональним і місцевим бюджетами.
Серед елементів системи моніторингу можна виділити кілька основних блоків (суб'єкти, об'єкти, показники інформації), взаємозв'язок між якими слід розглядати як загальну організаційну схему моніторингу
(рис. 1).
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Створення системи моніторингу ризикового фінансування інноваційно-активних промислових підприємств на конкретній території повинно відбуватися в межах проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб'єктам господарювання (план заходів цієї реформи затверджено
розпорядженням КМ України №102-р від 04.03.2013 р.)
та передбачати такі заходи:
1. Приведення законодавства у сфері моніторингу
ризикового фінансування у відповідність із законодавством ЄС.
2. Створення системи моніторингу ризикового
фінансування та надання державної допомоги (розроблення та затвердження порядків проведення моніторингу, форм та вимог щодо надання уповноваженому
органові з питань державної допомоги інформації про
чинну державну допомогу, забезпечення створення та
ведення реєстру допомоги, складання переліку нормативно-правових актів).
3. Забезпечення здійснення системи контролю за
допустимістю допомоги суб'єктам ризикового фінансування для конкуренції.
4. Створення інформаційної системи процесу моніторингу.
5. Удосконалення системи управління персоналом.
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Рис. 2. Організація моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств (розробка автора])

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
В якості об'єкта моніторингу розглядаються як в
цілому ринок ризикового капіталу та стан інноваційної
компоненти територіального промислового комплексу,
так і локальні ринки.
До складу користувачів інформації моніторингу ризикового фінансування входять органи державної і
місцевої влади, ділові кола, представники підприємств,
представники ризикового капіталу, наукові та освітні
установи, засоби масової інформації, громадські організації та громадськість регіону.
Взаємозв'язки між суб'єктами моніторингу можна
представити у вигляді схеми (рис. 2).
Центр моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств повинен отримати від науково-методичного центру базовий набір методичних
інструментів для організації моніторингу: список
індикаторів, предпроектні дослідження (анкети, формулювання питань, оціночні шкали та ін.), завдання
на дослідження та ресурсне забезпечення моніторингу (блок 1).
При цьому використання територіальним центром
моніторингу базового набору методичних інструментів
є обов'язковим для забезпечення порівнянності результатів моніторингу у всіх регіонах України.
Базовий набір методичних інструментів може бути
розширений за рахунок включення до програми моніторингу додаткових завдань, які може внести Наглядова рада моніторингу в структурі ради інноваційноактивних підприємств та ризикових інвесторів (РІАП).
Наглядова рада є консультативним органом державно-громадської координації моніторингу. До складу
Наглядової ради входять представники основних
суб'єктів управління розвитком промисловості, науки
та інновацій в регіоні, у т. ч. управління з промислової
політики (облдержадміністрації); фінансових установ
(обласних, міських); управління з науки (облдержадміністрації); ради ректорів ВНЗ регіону; представники
ризикових фондів; регіональні ЗМІ; представник базової навчальної чи наукової організації (на базі якої
створено центр).
Крім того, до складу Наглядової ради можуть
бути включені керівники провідних промислових підприємств, що вхо дять до партнерсь кої мережі
територіального центру. Загальна чисельність ради
— 7—11 осіб.
До компетенції Наглядової ради належать такі питання:
— визначення пріоритетних напрямів діяльності
центру;
— пропозиції щодо проведення перед планових
робіт;
— пропозиції щодо залучення до територіального
моніторингу профільних наукових і консалтингових
організацій, окремих експертів та консультантів;
— затвердження річних програм діяльності центру;
— розгляд основних результатів моніторингових
робіт, у тому числі, виконаних за завданням Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
— проведення організаційних заходів та інформаційної підтримки у проведенні моніторингу;
— проведення рекламних компаній, виставок та конференцій.
Центр моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств на основі базового набору методичних інструментів, отриманого від методичного
центру та рекомендацій територіальної Наглядової
ради, розробляє програму та інструментарій досліджень (етапів моніторингу) (3). Цей блок робіт включає: проведення перед планових досліджень; уточнення завдань, узагальнення досвіду; аналіз науково-технологічного заділу; узгодження інтересів
учасників та ін.
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Центр моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств ставить коло завдань на дослідження перед безпосереднім виконавцем (4) або (8).
Блок (5) визначає виконавця збору інформації, який,
використовуючи інструментарій, отриманий від територіального центру моніторингу, виконує поточний етап
робіт.
Якщо поточний етап дослідження вимагає організаційної підтримки з боку Наглядової ради моніторингу,
центр моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств повинен організувати для безпосереднього виконавця отримання від Наглядової ради необхідних документів (листів, вказівок тощо) або іншого
сприяння (6).
Отримані за результатами поточного етапу дослідження інформаційні матеріали безпосередній виконавець передає в центр моніторингу для аналізу (7).
Якщо поточний етап дослідження передбачає соціологічне або економічне дослідження, конкретний виконавець повинен отримати від регіонального центру моніторингу ризикового фінансування промислових
підприємств відповідний комплект документів, до якого можуть входити, наприклад: робоча програма дослідження, завдання, інструментарій дослідження, інші
необхідні робочі та рекламні матеріали (8). При цьому
носіями інформації можуть бути інноваційно-активні
підприємства науково-дослідні та впроваджувальні
організації (9).
Інформація поточного етапу дослідження далі
передається останнім у аналітичний підрозділ центру
моніторингу ризикового фінансування промислових
підприємств (10). Аналітичний підрозділ регіонального центру моніторингу ризикового фінансування промислових підприємств (11) здійснює: попередній
аналіз зібраної та обробленої інформації необхідно
своєчасно передавати замовнику; систематизацію та
кодування даних; формування баз даних; обробку
даних і підготовку аналітичних матеріалів для замовника.
Оброблену інформацію з аналітичними матеріалами територіальний центр моніторингу передає в обумовлені терміни основному замовнику (методичному центру) (12), а також, за погодженням з ними членам територіальної Наглядової ради. Далі територіальний центр
моніторингу ризикового фінансування промислових
підприємств здійснює підготовку аналітичних матеріалів.
Таким чином, у сфері уваги моніторингу знаходяться економічні стратегії різних факторів, що діють на
регіональному ринку ризикового фінансування промисловості в якості їх виробників або споживачів, а також
взаємозв'язок даного ринку з потребами економіки.
Пропонована модель центру охоплює всі основні
економічні аспекти ризикового фінансування промислових підприємств — обсяг, зміст і якість фінансових
послуг, ресурсне забезпечення (кадрове, матеріальне,
фінансове), рівень інноваційної активності промислових
підприємств і т. п.
Забезпечення функціонування системи регіонального моніторингу ризикового інноваційного інвестування
підприємств пропонується поетапно.
Перший етап, який не вимагає великих фінансових
витрат, повинен включати такі заходи:
— розробка та затвердження організаційно-розпорядчої документації щодо функціонування інфраструктури регіональної системи моніторингу;
— проведення інвентаризації усіх суб'єктів та об'єктів моніторингу та що підлягають моніторингу;
— створення єдиних комп'ютерних мереж збору, обміну, обробки, зберігання даних;
— ініціювання створення регіонального інформаційно-аналітичного центру моніторингу;
— розробка стандартів подання інформації та переліку показників, які складатимуть банки даних;
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— впровадження технології на основі геоінформаційних систем збору, обробки, аналізу та подання результатів моніторингу для ухвалення управлінських
рішень.
Другий етап має бути наповнений такими заходами:
— створення єдиного регіонального банку даних, що
включено до системи моніторингу;
— створення мережі моніторингових спостережень
за відповідними об'єктами та суб'єктами спостережень,
їх поведінкою та складом;
— впровадження системи аналізу та прогнозу на основі числового моделювання;
— впровадження уніфікованої сучасної інформаційної системи підтримки ухвалення управлінських,
організаційних, елементних рішень.
Таким чином, модернізація та створення відповідного сучасності інституційного механізму забезпечення моніторингу ризикового фінансування промислових
підприємств, сприятиме розвитку ринкоутворюючих
процесів і запобігання серйозним проблемам, характерним для трансформаційних процесів. Цей механізм можна розглядати як засіб реалізації виваженої економічної політики при формуванні ринкових засад господарювання.
ВИСНОВКИ
Формування моніторингово забезпечення ризикового фінансування промислових підприємств призводить до якісно нового рівня інноваційно-інвестиційної діяльності, дозволяє налагодити підходи до
страхування цієї діяльності, впроваджувати форми
підтримки (виставки, презентації, конференції та
ін.).
Запропонований сценарій інноваційно-інвестиційного розвитку на основі ризикового капіталу всіх форм
дозволяє, з нашої точки зору, стимулювати інноваційну активність промислових підприємств території і
сформувати ефективно діючі територіальні інноваційні
кластери, які можуть стати основою підвищення конкурентоспроможності національної економіки та подолання науково-технологічного відставання України та
завоювання нею істотної частки світового ринку високих технологій.
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