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У статті проведено аналіз організаційних 
та економічних механізмів удосконалення 
інвестиційного забезпечення розвитку 
локальних інноваційних центрів в Україні. 
Досліджено роль інвестиційного ресурсу 
для інноваційного розвитку. Запропоновано 
механізми взаємодії локальних інноваційних 
центрів з інвесторами, державою та під-
приємствами. 
ключові слова: інвестиційне забезпечення, 
інвестор, локальні інноваційні центри, інно-
ваційний розвиток.

В статье проведен анализ организацион-
ных и экономических механизмов усовер-
шенствования инвестиционного обеспе-
чения развития локальных инновационных 
центров в Украине. Исследована роль 
инвестиционного ресурса для инноваци-

онного развития. Предложены механизмы 
взаимодействия локальных инноваци-
онных центров с инвесторами, государ-
ством и предприятиями.
ключевые слова: инвестиционное обеспе-
чение, инвестор, локальные инновационные 
центры, инновационное развитие.

The analysis of organizational and economic 
mechanisms of improvement of the investment 
providing of development of local innovative cen-
ters is conducted in Ukraine in the article. The 
role of investment resource is investigational for 
innovative development. The mechanisms of co-
operation of local innovative centers are offered 
with investors, state and enterprises.
Key words: investment providing, investor, local 
innovative centers, innovative development.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
взаємодія освіти, науки, виробництва і фінансових 
установ набуває ключового значення для іннова-
ційної економіки країни. Забезпечуючу функцію в 
такій системі взаємодії має виконувати держава. 
Вона не лише регламентує взаємодію всіх інших 
суб’єктів за допомогою законодавчих і норматив-
них актів, а й забезпечує ресурсами шляхом пря-
мої та непрямої фінансової підтримки локальних 
інноваційних центрів. 

Науково-технологічні центри об’єднують нау-
ково-дослідні установи, освітні заклади, сервісні 
та виробничі підприємства з метою забезпе-
чення якнайшвидшого впровадження результатів 
науково-дослідних і пошукових робіт, винаходів у 
виробництво. Головне завдання цих інноваційних 
структур – сприяти розвитку та комерціалізації 
високих і надвисоких технологій. В Україні осно-
вною формою такого об’єднання є технопарки та 
бізнес-інкубатори, зокрема ті, що засновані на базі 
вищих навчальних закладів. Разом з тим, залиша-
ється багато невирішених проблем у налагодженні 
співпраці між освітою, наукою і виробництвом.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань інноваційного розвитку еко-
номіки були присвячені роботи таких українських 
вчених: В.П. Семиноженко, В.М. Геєць, Б.Є. Квас-
нюк, О.А. Мазур, В.І. Пила, О.С. Чмир, Д.М. Сте-
ченко, Л.І. Федулова, Л. Яремко, Ю.Г. Симоненко. 
Окремі проблеми функціонування спеціалізованих 
науково-технічних локальних утворень досліджу-
валися А. Андерсоном, Дж. Гибсоном, Д. Форнайл 
та Т. Бреннер. Проте, невивченими залишаються 
проблеми взаємодії локальних інноваційних утво-
рень із суб’єктами виробничої сфери, недостат-
ньо вивченим і розвиненим є механізм взаємодії 

освіти, науки і виробництва в рамках інноваційних 
центрів, а також взаємодія їх з фінансово-кредит-
ними інститутами і державою. Саме проблемам 
такої взаємодії присвячена стаття.

Постановка завдання. Завданням статті є 
розкриття механізму інвестиційного забезпечення 
взаємодії освіти, науки і виробництва на терені 
інноваційного розвитку України. З’ясувати роль 
такої взаємодії в контексті формування вітчизня-
ної інноваційної стратегії, виявити основні про-
блеми в розвитку локальних інноваційних центрів. 
Запропонувати нові підходи до вирішення цих про-
блем та прискорення формування єдиної концеп-
ції розвитку локальних інноваційних центрів.

виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі взаємодія освіти, науки і 
виробництва набуває ключового значення для 
інноваційної економіки країни. 

Компанії зацікавлені в постійному підживленні 
новими винаходами з метою модернізації та під-
вищення конкурентоспроможності своєї продукції; 
вчені – у практичному впровадженні своїх винахо-
дів і отриманні роялті від цієї діяльності; факуль-
тети і кафедри університету – в отриманні місць 
практики для студентів, нових робочих місць для 
випускників, в оновленні своєї навчально-наукової 
бази за допомогою компаній; венчурні та інвести-
ційні фонди – в пошуку нових інноваційних проек-
тів, які дали б їм змогу отримати нові прибутки.

Коло інвесторів інноваційного бізнесу є надзви-
чайно широким: це пенсійні та благодійні фонди, 
страхові компанії, різноманітні державні струк-
тури, приватні інвестори тощо. Також інвестування 
у інноваційну діяльність можуть здійснювати інвес-
тиційні та комерційні банки. Оскільки інвестиційна 
діяльність є першочерговим завданням інвести-
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ційних банків, їм належить більш вагома роль у 
такому фінансуванні. В ролі інвесторів інновацій-
ної діяльності інвестиційні банки беруть участь 
у формуванні регіональних венчурних фондів 
через розгалужену мережу філіалів; у формуванні 
інвестиційних фірм венчурного капіталу; як парт-
нер з обмеженою відповідальністю беруть участь 
у фондах-партнерствах тощо. Також до процесу 
венчурного фінансування широко залучені не 
інституційні інвестори: університети, наукові цен-
три, дослідні інститути, промислові підприємства, 
різноманітні організації та установи тощо. Вони 
можуть виступати як самостійні інвестори, або 
діяти через венчурних посередників.

Механізмом поворотного фінансування і від-
повідними послугами може бути: позика, кредит, 
лізинг, сумісна (спільна) діяльність, фінансова 
інвестиція.

Державні фінансові інститути, що забезпечують 
реалізацію державної політики підтримки іннова-
ційної діяльності за пріоритетними напрямками 
науково-технічного розвитку, здійснюють фінансу-
вання інноваційних проектів на пільгових умовах 
повернення наданого фінансування.

Слід зазначити, що послуги потрібні й нада-
ються суб'єкту інноваційної діяльності на будь-
якому етапі інноваційного процесу та забезпе-
чують його зв'язок з фінансовими інститутами й 
інноваційними структурами в цьому процесі.

З метою формування дієвих механізмів фінан-
сової підтримки інноваційної діяльності, ново-
введень у промисловості та забезпечення еко-
номічного зростання в Україні доцільно в рамках 
державної фінансової системи ввести окремий 
структурний елемент – Інноваційний банк. Це 
сприяло б збільшенню сукупного обороту фінан-
сування інноваційних проектів локальних іннова-
ційних центрів. На початковому етапі діяльності 
держава повинна володіти контрольним пакетом 
акцій цього банку. Іншими національними співзас-
новниками банку будуть великі підприємства та 
будь-які інші зацікавлені платоспроможні суб’єкти 
господарювання, згодом можуть залучатися й 
нерезиденти країни.

З метою захисту від ризику та гарантування 
повернення приватного капіталу інвестору в разі 
настання ризикової події, доцільним є уповнова-
ження обраної органами виконавчої влади стра-
ховї компанії зі страхування інвестицій в інновації. 

Доцільно застосувати досвід Ізраїлю та Вели-
кобританії. Дольова участь спеціально створених 
державних інвестиційних фондів у регіональних 
венчурних фондах стала каталізатором розвитку 
венчурного інвестування та активно впроваджу-
ється і на сьогодні. Обидва фонди створюються 
в організаційно-правовій формі обмеженого парт-
нерства, здійснюють свою діяльність під керівни-
цтвом приватних керуючих компаній (як правило, 
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рис. 1. Загальна схема взаємодії суб’єктів за «Програмою спільного фінансування  
розвитку локальних інноваційних центрів»*

* Джерело: розроблено автором
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зарубіжних). Кошти держави складають зазвичай 
не більше 50% від кожного регіонального фонду, 
решта має бути залучена від приватних інвесторів. 
Відносно виплат діє правило першого постражда-
лого на користь приватного інвестора [1, с. 70].

Участь уряду відіграє важливу роль у налаго-
дженні взаємин між фондами венчурного капіталу 
й інституційними інвесторами, завдяки ретель-
ному відбору керуючих фондами та компаній-
реципієнтів венчурних інвестицій (на основі кон-
курсу або детальної оцінки заявок). У зв’язку з чим 
інвестиції, що здійснюються через конструкцію 
приватно-державних венчурних фондів, є менш 
ризикованими.

Описані вище механізми слід деталізувати в 
контексті створення спеціальних державних про-
грам. При створенні таких програм слід скориста-
тись досвідом США як одної з провідних країн з 
інноваційним типом економіки і найбільш ефек-
тивним механізмом формування інноваційної 
стратегії. Адаптуючи до українських умов розвитку 
локальних інноваційних центрів такі американські 
програми, такі, як «Програма інноваційних дослі-
джень», «Програма трансферу технологій», «Про-
грама трансферу технологій у галузі малого біз-
несу» і «Програма новітніх технологій» [2, с. 78-90], 
нами були запропоновані дві нові програми: «Про-
грама спільного фінансування розвитку локальних 
інноваційних центрів» (на основі приватно-дер-
жавного партнерства), «Програма співпраці «уні-
верситет – локальні інноваційні центри»«.

Загальна схема взаємодії суб’єктів за «Програ-
мою спільного фінансування розвитку локальних 
інноваційних центрів» представлена на рис. 1.

Перевагами цього механізму є: по-перше, для 
бізнесу – пряма державна підтримка інновацій, 

можливість інвестування під гарантії держави; 
по-друге, для держави – зниження бюджетних 
витрат за рахунок залучених коштів в сферу 
інноваційної діяльності, підвищення інноваційної 
активності пріоритетних галузей економіки, розпо-
діл інноваційних ризиків.

Механізм співпраці «університет – локальні 
інноваційні центри» має за мету подолання роз-
риву між освітою та впровадженням отриманих 
знань у створення інновацій. Програма містить 
такі заходи співпраці: проведення спільних нау-
кових досліджень студентів, викладачів вищих 
навчальних закладів з науковцями локальних 
інноваційних центрів за контрактом, проведення 
бізнес-тренінгів тощо; зміна стратегії навчання в 
університетах із суто теоретичного викладання 
до навчання у дослідницьких лабораторіях; запо-
чаткування програми спільних дослідницьких 
центрів «університет – промисловість» як нового 
виду локальних інноваційних центрів в Україні; 
створення молодіжних інноваційних центрів у 
формі некомерційних партнерств, засновниками 
яких можуть стати вищі навчальні заклади, нау-
ково-дослідні інститути, технопарки або технопо-
ліси; основним їх завданням має бути визначена 
комплексна консультаційна підтримка молодіжних 
інноваційних проектів, включаючи технічне і техно-
логічне сприяння їх доопрацюванню.

У межах даної програми ключовими є дві базові 
програми: програми спільних дослідницьких цен-
трів «університет – промисловість» і програма 
створення молодіжних інноваційних центрів. При 
створенні першої програми як прототип доцільно 
взяти досвід США. Поряд із стратегічними біз-
нес-альянсами протягом останніх 30 років у США 
набули активного розвитку партнерські взаємо-

відносини «університет – промисло-
вість». Фінансування в таких випадках 
здійснюється на контрактних засадах, 
а власником результатів досліджень є 
фінансуюча компанія. Система «уні-
верситет – промисловість» стала 
настільки розповсюдженою, що в бага-
тьох навчальних закладах було ство-
рено спеціальні центри (понад 1000 по 
всій території США), які обслуговують 
такі проекти [3, с. 60]. На нашу думку, 
стимулювання такої співпраці сприяє 
прискоренню виникнення різних видів 
локальних інноваційних центрів шля-
хом поєднання інноваційного потенці-
алу освіти і комерційного прогресу, а 
значить, і досягненню мети створення 
ЛІЦ – комерціалізації інновацій.

Програма спільних дослідницьких 
центрів «університет – промисловість» 
передбачає два варіанти механізмів 
фінансування таких центрів. Перший 

рис. 2. Базова схема механізму функціонування дослідницького 
центру «університет – промисловість» у формі корпорації*

* Джерело: розроблено автором
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варіант ґрунтується на формуванні дослідниць-
кого центру у формі корпорації, до складу якої 
можуть входити університети, приватні інвестори, 
місцева влада, інші спонсори і зацікавлені особи. 
Кожний корпоративний член Центру вносить до 
спільного фонду річний фіксований членський 
внесок, що спрямовується на фінансування фун-
даментальних досліджень, тематика яких визна-
чається Радою Центру. Результати цих досліджень 
є доступними для всіх членів консорціуму, які, тим 
не менш, мають можливість вносити додаткові 
ресурси на підсилення специфічних напрямків, 
отримуючи у такому випадку переважне право 
власності на результати.

Наступним етапом є впровадження науко-
вих розробок у виробництво шляхом створення 
компанії spin-off. У разі успішного її функціону-
вання Фонд центру повинен розподілити отримані 
доходи між учасниками. Університетам та інсти-
тутам необхідно звітуватися про надходження від 
ліцензування, інвестицій від зовнішніх інвесторів 
у дослідження і розробки та компанії spin-off, про 
надходження від діяльності spin-off, про кількість 
створених робочих місць або розроблені продукти 
соціального призначення перед Радою Центру. 
Базова схема механізму функціонування Дослід-
ницького центру «університет – промисловість» у 
формі корпорації представлена на рис. 2.

Другий варіант передбачає участь у фінансу-
ванні інноваційної небанківської фінансово-кре-
дитної установи «Фонд підтримки малого іннова-
ційного бізнесу», що був створений у 2011 році 
[4] за наступним механізмом: Фонд підтримки 
малого інноваційного бізнесу надає відносно 
невелику фінансову підтримку центрам – 20%. 
Водночас, 80% надходить з інших джерел – пере-
важно від промислових компаній. Якщо центр 
може довести свою спроможність виконувати 
серйозні дослідження, Фонд підтримки малого 

інноваційного бізнесу надає грант на п'ять років, 
який може бути продовжений ще на п'ять років, 
але на меншу суму. Метою є надання сприяння 
започаткуванню роботи центру, а також підтримка 
на етапі становлення, але надалі центри мають 
утримуватися за рахунок університетів і промис-
ловості. Партнерство сторін у центрі формалізу-
ється через прийняття спільних рішень Дорадчою 
промисловою радою центру, представниками 
університету і бізнесу щодо проведення науково-
дослідних робіт. Індикатором успіху, за критерієм 
Фонду, має стати обсяг дослідницьких робіт, що 
здійснюються центром за контрактами з промис-
ловістю (рис. 3).

У рамках даної програми передбачено також 
наступні заходи щодо взаємодії університетів і 
промисловості:

1) короткострокові програми навчання для сту-
дентів з метою поглиблення чи розширення знань 
з обраних ними спеціальностей. Окрім академічної 
програми, студентам надаються різноманітні мож-
ливості формування додаткових компетенцій: про-
йти школу маркетологів, школу рекламних агентів, 
школу експертів у галузі земельних ресурсів тощо;

 2) організація виїзних лекцій провідних викла-
дачів з базових та профільних дисциплін за про-
грамами навчання, а також на замовлення сту-
дентів та роботодавців з актуальних питань науки, 
техніки, сучасних технологій тощо;

3) проведення практичних занять, лекцій, тре-
нінгів із залученням відомих керівників підпри-
ємств, практиків;

4) утворення спільних бізнес-інкубаторів для 
практичного впровадження інноваційних ідей 
студентів та викладачів на базі дослідницьких 
центрів.

Також визначено, що важливим завданням для 
держави є пошук перспективних ідей в університе-
тах і дослідницьких центрах, забезпечення інвес-
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рис. 3. Базова схема механізму функціонування дослідницького центру  
«університет – промисловість» за допомогою фонду підтримки  

малого інноваційного бізнесу*

* Джерело: розроблено автором 
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тиційного фінансування на ранніх стадіях розвитку 
компаній, фінансування розробки бізнес-планів і 
науково-дослідної діяльності, розширення міжна-
родного співробітництва дослідницьких організа-
цій. Для забезпечення фінансування можуть бути 
застосовані наступні механізми:

– фінансування проектів на рівні до 30% за 
допомогою прямого субсидування;

– виділення грантів компанії до половини 
витрат, якщо вона проводить дослідження в коопе-
рації з університетом, а не тільки розробку нового 
продукту;

– виділення ризикових позик компанії до 
60-70% від витрат на розробку нового продукту 
або процесу. Компанія зобов'язана повернути 
позику, якщо розробка успішно була виведена 
на ринок;

– здійснення фінансування проектів терміном 
до двох років, а в разі сприятливих результатів 
розробки нового продукту продовжується ще на 
2-3 роки у вигляді ризикового позики.

Такі заходи можуть бути покладені на Фонд під-
тримки малого інноваційного бізнесу, оскільки це 
не суперечить його статуту і меті створення.

У сучасних макроекономічних умовах особливе 
значення мають консолідація зусиль держави, 
науки і освіти у формі технологічної платформи, 
діяльність якої має бути спрямована на активне 
формування державної політики в інноваційній 
сфері, експертний супровід науково-технічних й 
інноваційних проектів, підвищення рівня освіти 
в суспільстві, просування вітчизняної продукції 
на світовий ринок. При цьому йдеться про необ-
хідність побудови технологічної платформи як на 
рівні країни, так і на рівні окремих регіонів. Фор-
мування технологічних платформ на локальному 
рівні відповідає державній стратегії інноваційного 
розвитку і дозволяє вирішити найважливіші соці-
ально-економічні та модернізаційні проблеми. МІЦ 
покликані стати молодіжною складовою, навчаль-
ним, експериментальним майданчиком і кадро-
вою базою для майбутніх технологічних платформ 
у вигляді локальних інноваційних центрів.

Таким чином, на основі викладених пропозицій 
щодо вдосконалення організаційно-економічних 
основ розвитку локальних інноваційних центрів 
буде здійснено посилення взаємодії локальних 
інноваційних центрів, освітніх закладів, держави, 
фінансово-кредитних установ і виробництва. 
У контексті запропонованої стратегії системоутво-
рюючим елементом є локальні інноваційні центри 
у вигляді технопарків, наукових парків, дослідних 
або індустріальних парків. Запропоновані про-
грами включають механізм взаємодії локальних 
інноваційних центрів, держави, приватного сек-
тора і вищих навчальних закладів. За такого під-
ходу в рамках створюваної системи виникає мож-
ливість формування «замкнутого» інноваційного 

і освітнього ланцюжка, де кожен з елементів віді-
грає ключову роль в рамках своїх компетенцій, а 
ЛІЦ забезпечує координацію дій і злагоджену полі-
тику, спрямовану на досягнення ефективності і 
конкурентоспроможності взаємодії в цілому. 

 Ключову роль в ефективності такої взаємодії 
відіграє державна підтримка, як фінансова, так і 
організаційна, а тому нами було запропоновано 
застосування державно-приватного партнерства 
для залучення приватного сектора до фінансу-
вання проектів локальних інноваційних центрів. 
Локальний інноваційний центр, у свою чергу, ство-
рює і розвиває необхідні зв'язки між усіма учасни-
ками: інвесторами, дослідницькими організаціями, 
університетом, великими промисловими підпри-
ємствами, фінансовими структурами, органами 
влади і фінансово-кредитними установами. Окрім 
формування загального синергетичного ефекту і 
підвищення конкурентоспроможності, можна гово-
рити про низку додаткових переваг, які отримають 
учасники від реалізації вказаних заходів:

1) для підприємств: 
– підвищення конкурентоспроможності на 

внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок 
використання новітніх технологій та результатів 
науково-технічних досягнень дослідницьких цен-
трів і університетів; 

– вирішення кадрової проблеми за рахунок 
використання освітянського потенціалу універси-
тетів та інших освітянських організацій; 

– значна економія витрат за рахунок пільго-
вих умов розміщення і надання широкого спектра 
послуг на базі технопарку або спільних дослі-
джень з університетом; ширший доступ до ринку 
капіталу; 

– формування привабливого інвестиційного 
іміджу; 

– доступ до унікального високотехнологічного 
обладнання; 

– доступ до інформаційних ресурсів; 
– можливість взаємодії з органами державної 

влади, ЗМІ.
2) для дослідницьких організацій:
– комерціалізація результатів науково-техніч-

ної діяльності; 
– зростання попиту на дослідження і науково-

технічну продукцію з боку підприємств;
– значне підвищення статусу вченого та ролі 

науки у суспільстві через нормалізацію оплати праці;
– можливість для молодих учених зрозуміло і 

прозоро планувати професійну кар’єру;
3) для університету такий підхід дозволить забез-

печити: активізацію науково-технічної діяльності;
– комерціалізацію результатів науково-техніч-

ної діяльності;
–  інтенсифікацію інноваційної активності сту-

дентів, аспірантів, професорсько-викладацького 
складу;
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– підвищення якості освітянських процесів 
університету через використання інноваційного 
потенціалу.

4) для фінансово-кредитних установ: підви-
щення оборотності капіталу, державні гарантії 
повернення позик, підвищення рентабельності 
за рахунок інвестування у ризикові, але високо-
прибуткові проекти; покращення іміджу та розши-
рення кола клієнтів. 

Україна має позитивний досвід створення інно-
ваційної інфраструктури виробництва на прикладі 
технопарків, який свідчить про перспективність 
їх подальшого розвитку. Водночас, для того, щоб 
локальні інноваційні центри стали дієвим чинни-
ком інноваційного розвитку країни, необхідно пере-
ходити до більш повної системи інфраструктурних 
елементів та передбачати більш ґрунтовну нор-
мативну базу та різноманітні державні стимули, 
спрямовані на прискорення впровадження науко-
вих результатів у практику, на виведення окремих 
галузей на конкурентоспроможний рівень.

Основні недоліки в діяльності українських інно-
ваційних центрів пов’язані з недосконалою сис-
темою супроводу цієї діяльності. Для організації 
наукових центрів необхідно не лише сформувати 
багатоканальну систему фінансування науки, 
але й перейти від адміністративного управління 
науково-технічною сферою до економічного меха-
нізму координації та комерціалізації результатів 
діяльності науково-технічної сфери завдяки інте-
грації освіти, науки та виробництва. Таким чином, 
головні завдання, які і нині не втрачають актуаль-
ності, це:

– розробка єдиної стратегії розвитку інно-
ваційних центрів на основі організаційно-еконо-
мічного і структурного об’єднання науки, освіти, 
фінансового сектора і виробництва;

– удосконалення системи державного регу-
лювання науково-технологічною та інноваційною 
сферами, що повинно супроводжуватись розви-
тком інноваційної інфраструктури;

– кардинальні зміни щодо системи державної 
підтримки науково-технологічних та інноваційних 
програм;

– створення спеціалізованих центрів дер-
жавно-приватного партнерства у галузі інновацій.

висновки з проведеного дослідження. 
Отже, запропоновані заходи з удосконалення 
організаційно-економічних основ підтримки 
локальних інноваційних центрів реалізуються 
за допомогою двох державних програм: «Про-
грама спільного фінансування розвитку локаль-
них інноваційних центрів» (на основі державно-
приватного партнерства) і «Програма співпраці 
«університет – локальні інноваційні центри». Ці 
програми передбачають поєднання в єдину сис-

тему взаємодії локальних інноваційних центрів, 
фінансово-кредитних установ, промислових під-
приємств, вищих навчальних закладів і приватних 
інвесторів за допомогою непрямих інструментів 
державного впливу. Реалізація цих програм забез-
печить перехід виробництва на новий інновацій-
ний рівень, сприятиме позитивним зрушенням у 
галузі освіти, підвищить зайнятість населення і, як 
наслідок, активізує розвиток національної еконо-
міки в цілому.
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