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ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF FINANCIAL SUPPORT OF ACTIVITY OF
SUBJECTS OF INNOVATION INFRASTRUCTURE OF UKRAINE
У статті проведений аналіз наукового потенціалу та фінансового забезпечення інноваційної
діяльності в Україні. Запропонована математична модель мінімізації дефіцитності суб’єктів
інноваційної інфраструктури України. Здійснена оцінка невикористаних можливостей
інноваційного розвитку шляхом визначення сумарного дефіциту фінансових ресурсів на
проведення фундаментальних та прикладних досліджень. Однією з основних функцій держави
в процесі регулювання діяльності національних інноваційних систем є обґрунтована
оптимізація фінансової підтримки розвитку суб’єктів інноваційної інфраструктури.
Інноваційна інфраструктура як основа розвитку національної економіки функціонує шляхом
тісної взаємодії суб’єктів у динамічно змінному зовнішньому соціально-економічному
середовищі. Проблеми формування і функціонування інноваційної інфраструктури країни
необхідно розглядати у взаємозв’язку з розробленою у процесі дослідження математичною
моделлю збалансованого розподілу інвестиційних ресурсів між об’єктами інфраструктури,
ендогенною основою якої є наукові установи і структури бізнес-послуг, що самоорганізуються.
The article provides an analysis of the scientific potential and financial maintenance of innovation
activity in Ukraine. The mathematical model is proposed for minimizing deficits of financial support
Ukraine's innovation infrastructure. Conducted the evaluation of untapped opportunities of innovative
development by determining the total deficit of financial resources which are necessary for realization
of fundamental and applied researches. One of the main functions of the state in the process of
regulating the activities of national innovation systems is the substantiated optimization of financial
support for the development of subjects of innovation infrastructure. Innovative infrastructure as the
basis for the development of the national economy functions through the close interaction of subjects

in a dynamically changing external socio-economic environment. Problems of the formation and
functioning of the innovation infrastructure of the country should be considered in conjunction with
the developed mathematical model of balanced distribution of investment resources between objects of
infrastructure, the endogenous basis of which are scientific institutions and structures of selforganizing business services.
Ключові слова: інноваційна інфраструктура, ринки інновацій, дефіцит фінансових ресурсів,
оптимізація фінансового забезпечення.
Keywords: innovative infrastructure; markets of innovation; deficit of financial resources;
optimization of financial support.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Інноваційна інфраструктура, як основний інструмент
побудови національної інноваційної системи, складається з ряду суб’єктів і об’єктів, які утворюють ринки послуг
на всіх стадіях реалізації інноваційних проектів. Це, перш за все, інститути фундаментальної і прикладної науки,
де зароджуються інноваційні ідеї, а також інститути охорони інтелектуальної власності, агентства інформаційноконсультаційних послуг, венчурні банки, установи підготовки і перепідготовки кадрів, технопарки і сертифікаційні
центри. У більшості випадків ресурси, необхідні для ефективної реалізації можливостей суб’єктів інноваційної
інфраструктури розподіляються інтуїтивно, виходячи з попереднього досвіду і очікуваного соціальноекономічного ефекту, не враховуються можливості виникнення непередбачуваних ризиків, які можуть виникнути в
процесі безпосередньої реалізації інноваційних ідей. Збалансований і оптимізований розподіл наявних обмежених,
перманентно дефіцитних фінансових ресурсів між наукою, суб’єктами інфраструктури та інноваційним
виробництвом може послужити основою активізації інноваційної діяльності, як необхідної умови для виходу з
кризового стану та економічного зростання і розвитку національної економіки у майбутньому.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню процесів управління формуванням та
функціонуванням інноваційної інфраструктури країни присвячено значну кількість наукових праць. Різні аспекти
цих процесів знайшли своє відображення у роботах низки зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, таких як
А.Горн [1], Д.Доржиєва [2], Н.Іванова [3], Н.Каленська [4], М.Канаєва [5], В.Соловйов [6], В.Трібушна [7],
Л.Федулова [8], Р.Чобанова [9], Т.Шотік [10], Й.Шумпетер [11], І.Яненкова [12] та ін.
Не вирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми. Недостатньо дослідженими
залишаються питання оптимізації, збалансованого розподілу і використання обмежених фінансових ресурсів, що
виділяються на фундаментальну та прикладну наукову діяльність в Україні.
Метою статті є розробка моделі оптимального розподілу дефіцитних фінансових ресурсів серед суб’єктів
інноваційної інфраструктури, виходячи з умови мінімізації сумарного дефіциту.
Основний матеріал. Особливе значення у процесах функціонування національних інноваційних систем
розвинених країн має організація передачі новітніх наукових розробок із сфери одержання знань у виробництво
інноваційних товарів, продукції чи послуг. Досягається це за допомогою створення ринку об’єктів інтелектуальної
власності у складі інноваційної інфраструктури. Остання включає телекомунікаційні і торгові мережі, технопарки,
бізнес-інкубатори, інноваційно-технологічні центри, консалтингові фірми, фінансові та інші структури. Процес
активізації інноваційної діяльності, її перетворення у ключовий фактор економічного розвитку вимагає розробки
теоретико-методологічних і практичних положень щодо формування національної інноваційної системи шляхом
побудови ефективно діючої інноваційної інфраструктури. Управління процесами формування і функціонування
інноваційної інфраструктури країни має складний, комплексний, багатофакторний характер і потребує науково
обґрунтованого підходу до вирішення виникаючих при цьому проблем, розробки інструментарію для визначення
оптимального розподілу дефіцитних ресурсів з метою отримання максимального ефекту від їх використання в
рамках діючої національної інноваційної системи.
Залежно від різних варіантів розподілу можуть виникати неоднакові втрати від дефіциту певного виду
ресурсів, які внаслідок складності розподілу і відсутності необхідної інформації не враховуються. Однак, такі
втрати, як показує практика, зазвичай досить значні. Тому виникає необхідність мінімізації таких втрат при
розподілі між різними об’єктами, які отримують інноваційні послуги, а також ресурсів, які є у суб’єктів
інноваційної інфраструктури.
Математична постановка задачі мінімізації втрат будь-якого із суб’єктів інноваційної інфраструктури
певного соціально-економічного утворення (підприємства, галузі, регіону, країни), передбачає, що обсяг ресурсів,
які є у наявності, не перевищує сукупної потреби у них. Відповідну гіпотезу можна формалізувати шляхом заміни
конкретного розподілу відповідним йому відхиленням – різницею між потребами і ресурсами (формула 1).
Зазначене відхилення умовно називаємо дефіцитом.

P − R = d за умови, що R ≤ P

(1)

де R – ресурси підприємств-суб’єктів інноваційної інфраструктури;
Р – потреби підприємств-суб’єктів інноваційної інфраструктури;
d – дефіцит.
Розглянемо задачу про розподіл деякого ресурсу при наявності його дефіциту. Нехай є певна кількість
ресурсу R, який необхідно розподілити серед n споживачів, що мають у ньому загальну потребу Р. Як правило, R ≤
Р, тому різниця Р – R = d ≤ 0 є дефіцитом, який у процесі розподілу ресурсу також розподіляється між наявними n
споживачами. Таким чином, розподіл ресурсу R між заданими n споживачами можна замінити відповідним
розподілом дефіциту d між цими ж споживачами. Тобто

d = d1 + d 2 + d3 + … + d n =

n

∑d

i

=P−R

(2)

i =1

де di – міра дефіцитності для і -го споживача, i = 1, 2, … , n.
Витрати і-го споживача внаслідок наявності дефіциту є функціями дефіциту, позначимо їх відповідно
через Ei (di) і назвемо функціями дефіцитності. Як правило, витрати Ei (di) є невід’ємними і ростуть зі збільшенням
дефіциту di (i = 1, 2, …, n), отже, функції Ei (di) є зростаючими, і тому їх похідні позитивні: Ei' (di )>0. Похідна E ' ( d )
функції дефіцитності F(d) визначає граничні втрати дефіцитності (швидкість зміни витрат, що залежать від
дефіцитності). Припустимо, що функція E ' (d ) зростає зі збільшенням d, тоді E '' ( d )>0. З математичної точки зору
це означає, що вартісна функція витрат внаслідок дефіцитності E (d) задана у класі опуклих функцій [13, с. 243].
Тобто витрати від наявності дефіциту зростають зі збільшенням розміру дефіциту.
Отже, з математичної точки зору, дана задача є задачею опуклого математичного програмування і полягає
у тому, що необхідно розподілити наявний дефіцит d між споживачами ресурсу R так, щоб сумарні витрати від
дефіцитності були мінімальними. Тобто необхідно знайти такі значення змінних d1, d2,…, dn, щоб

E (d ) = E1 (d1 ) + E2 (d 2 ) + ... + En (d n ) =

n

∑ E (d ) → min
i

i

(3)

i =1

при виконанні допоміжних умов
n

∑d

i

= d1 + d 2 + ... + d n = P − R = d

(4)

i =1

і граничних умовах di ≥ 0, де i = 1, 2, …, n.
Побудовану математичну модель задачі можна досліджувати методами диференціального програмування,
використовуючи метод множників Лагранжа. Запропонована методика моделювання детально розглянута в
роботах [14; 15].
Для практичного застосування запропонованої вище математичної моделі розподілу ресурсів необхідно
сформувати масив вихідних даних, на основі яких буде проведений розрахунок. Для цього здійснений аналіз
основних показників, що характеризують науковий потенціал та фактичне фінансове забезпечення науковотехнічної діяльності в Україні. Результати науково-технічної діяльності є одним з головних ресурсів, що визначає
темпи економічного зростання країни. Тому проблемам забезпечення всебічного та об’єктивного оцінювання стану
наукової сфери та її результатів приділяється особлива увага.
Наукоємність ВВП (витрати на науку з усіх джерел у відсотках до ВВП) у 2014 році склала 0,66% (рис. 1).
Для порівняння, за даними Євростату [17], частка обсягу видатків на наукові дослідження і розробки країн
ЄС–28 у ВВП становила 2,01%. Більше середньої частка витрат на дослідження і розробки була у Фінляндії –
3,31%, Швеції – 3,3%, Данії – 3,06%, Німеччині – 2,85%, Австрії – 2,81%, Словенії – 2,59 %, Франції – 2,23%,
Бельгії – 2,28%; менше – у Чорногорії, Румунії, Кіпрі, Латвії та Болгарії (від 0,38% до 0,65%).

Рис. 1. Динаміка наукоємності ВВП, 2005–2014 рр., %
Джерело: [16, с. 16]
В Україні загальний обсяг бюджетних видатків на дослідження і розробки у 2014 році склав 4728,91 млн
грн, з них 77,6% за рахунок загального фонду (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка бюджетного фінансування досліджень і розробок, 2005–2014 рр., млн грн
Джерело: [16, с. 23]
Обсяги фінансування фундаментальних досліджень за рахунок державного бюджету у 2014 році (в
поточних цінах) склали 2795,13 млн грн (рис. 3).
Частка базового фінансування фундаментальних досліджень за рахунок загального фонду державного
бюджету в 2014 році склала 99,7% (2386,18 млн грн), частка програмно-цільового фінансування – 0,3% (6,84 млн
грн).

Рис. 3. Динаміка фінансування фундаментальних досліджень за рахунок державного бюджету,
2010–2014 рр., млн грн
Джерело: [16, с. 43]

Основну частку фундаментальних досліджень (понад 98%) здійснювали п’ять головних розпорядників
бюджетних коштів, які мали найбільші обсяги видатків на фінансування наукової сфери, а саме Національна
академія наук здійснювала більше 73% всіх фундаментальних досліджень, Національна академія аграрних наук –
10,15%, Міністерство освіти і науки – 8,36%, Національна академія медичних наук – 3,56%, Національна академія
педагогічних наук – 3,14%.
Питома вага витрат на проведення прикладних досліджень і розробок у загальному обсязі фінансування
досліджень і розробок у 2014 році склала 38,56% (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка фінансування прикладних досліджень і розробок, 2010–2014 рр.
Джерело: [16, с. 55]
У процесі математичного моделювання мінімізації дефіцитності державного фінансового забезпечення
діяльності наукових і науково-технічних установ, на основі аналізу стану розвитку інноваційної діяльності в
Україні, нами сформовано масив вихідних даних для розрахунку (табл. 1).

№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Таблиця 1.
Аналіз та динаміка дефіцитності державного фінансового забезпечення діяльності наукових
і науково-технічних установ України, 2010–2014 рр.
Роки
Дефіцит,
Показники
2014/2013
2010
2011
2012
2013
2014
Валовий внутрішній продукт,
1120585
1349178
1459096
1522657
1566728
млн грн
Наукоємність ВВП (кошти
0,34
0,29
0,33
0,33
0,26
держбюджету), % від ВВП
Витрати держбюджету на
наукову діяльність (згідно з
3809,998 3912,6162 4815,0168 5024,7681
4073,4928
показником наукоємності
ВВП), млн грн
Бюджетне фінансування
досліджень і розробок
4223,05
4594,07
5450,56
Р=5347,79 R=4728,91
(фактичне), млн грн
Фінансування
фундаментальних досліджень
2403,8
2564,03
3020,84
3023,83
2795,13
d1=228,7
за рахунок держбюджету,
млн грн
Фінансування прикладних
досліджень за рахунок
1595,62
1746,40
2126,37
2065,82
1823,69
d2=242,13
держбюджету, млн грн
Інші витрати за рахунок
223,63
283,64
303,35
258,14
110,09
d3=148,05
держбюджету, млн грн
Сумарний дефіцит d, млн грн
d=618,88
Джерело: розроблено авторами на основі [16; 18; 19]

Визначивши дефіцит за статтями витрат держбюджету на фундаментальні, прикладні дослідження та інші
витрати d1, d2, d3 розраховуємо за формулою 4 сумарний дефіцит d (табл. 1). Отриманий розрахунок визначає

нереалізовані можливості 2014 року, що у порівнянні з 2013 за різними напрямами склав 618,88 млн грн.
Забезпечення оптимального розподілу бюджетних коштів за основними видами наукової і науково-технічної
діяльності вимагає передбачити при формуванні держбюджету України збільшення обсягів видатків на
фінансування робіт прикладного спрямування, перш за все тих, що виконуються у рамках програмно-цільового
фінансування. У даний час триває негативна тенденція зменшення частки такого фінансування у обсязі
бюджетного фінансування досліджень і розробок.
Після отримання величини сумарного дефіциту до визначеної кількості n учасників застосовуються
методи диференціального програмування, використовуючи метод множників Лагранжа. Відповідний обсяг
ресурсів розподіляється за принципом оптимальності і збалансованості між суб’єктами інноваційної
інфраструктури країни. Наступним кроком є корегування оптимального розподілення обмежених фінансових
ресурсів враховуючи дію зовнішніх і внутрішніх факторів, що спричиняють виникнення ризиків різної сили
впливу [14, с. 41–43].
Висновки та напрямки подальших досліджень. Таким чином, однією з основних функцій держави в
процесі регулювання діяльності національних інноваційних систем є обґрунтована оптимізація фінансової
підтримки розвитку суб’єктів інноваційної інфраструктури. Інноваційна інфраструктура як основа розвитку
національної економіки функціонує шляхом тісної взаємодії суб’єктів (фізичних та юридичних осіб різних форм
власності і організаційного упорядкування) у динамічно змінному зовнішньому соціально-економічному
середовищі. Така взаємодія формує основні поняття будь-якого соціально-економічного явища системи: потреби
та можливості. Відповідно, виходячи з реального стану інноваційної сфери України та суб’єктів-учасників
інноваційної діяльності, в тому числі суб’єктів інноваційної інфраструктури, потреби зазвичай перевищують
можливості, здатні реалізуватися підприємствами у режимі реального часу. Ресурси, необхідні для реалізації
можливостей суб’єктів інноваційної інфраструктури необхідно розподіляти за принципом максимуму очікуваних
вигод і мінімуму ризиків. Математична модель оптимального розподілу дефіцитного ресурсу (умовної величини,
яка вимірює, як інтегральний показник, процеси формування і функціонування суб’єктів інноваційної
інфраструктури) зводиться до задачі про оптимальний розподіл іншої величини (дефіциту), яка однозначно
визначає параметри заданого ресурсу. Виникає необхідність мінімізації таких втрат при розподілі між різними
об’єктами, які отримують інноваційні послуги, а також ресурсів, які є у суб’єктів інноваційної інфраструктури.
Проблеми формування і функціонування інноваційної інфраструктури країни необхідно розглядати у
взаємозв’язку з розробленою у процесі дослідження математичною моделлю збалансованого розподілу
інвестиційних ресурсів між об’єктами інфраструктури, ендогенною основою якої є наукові установи і структури
бізнес-послуг, що самоорганізуються. Необхідним є подальший розвиток теорії становлення інноваційної
інфраструктури, як полідисциплінарної системи знань, що включає методи математичного моделювання та
самоорганізації бізнесутворюючих нелінійних систем. Комплексне вирішення проблеми взаємодії між учасниками
інноваційної інфраструктури відноситься до розряду когнітивних технологій. Тільки збалансований і оптимальний
розподіл наявних інвестиційних ресурсів між науковими установами, інфраструктурою та інноваційним
виробництвом може привести до їх економічного зростання і розвитку.
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