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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема активізації інноваційного розвитку
українських малих підприємств набуває принципового значення в контексті
проведення ринкових реформ в Україні та підвищення ефективності
господарювання. Адже інноваційний розвиток малого бізнесу, завдяки
підвищенню конкурентоспроможності його учасників на вітчизняному і
світовому ринках високотехнологічних товарів і послуг сприяє становленню
інноваційної економіки в Україні. Від вирішення проблем, пов’язаних із
фінансовим забезпеченням інноваційних проектів, залежить ефективність
інноваційного розвитку не лише малого бізнесу, але й загалом успіх
здійснюваних ринкових реформ.
В умовах сьогодення проблеми фінансового забезпечення інноваційного
розвитку досліджуються в працях таких науковців, як З. С. Варналій,
Л. М. Васільєва, В. М. Геєць, Х. П. Данилків, Я. Б. Дропа, Я. А. Жаліло,
В. В. Зянько, Н. Е. Ковшун, В. В. Костецький, М. І. Крупка, А. Я. Кузнєцова,
Л. С. Лісогор, Н. А. Мамонтова, О. М. Сазонець, І. Г. Ханін, В. Є. Хаустова та
ін., у яких розкриваються питання функціонування малих підприємств,
висвітлюються засади управління та стимулювання інноваційного розвитку
малих підприємств в Україні та світі. Методам оцінювання ефективності
впровадження інновацій та інноваційного розвитку присвячені роботи таких
науковців, як С. В. Глухова, І. Ю. Єпіфанова, О. Б. Жихор, І. В. Капітан,
Л. А. Квятковська, Т. І. Кужда, Л. Я. Малюта, О. І. Маслак, Л. О. Нікіфорова,
Н. Б. Савіна, Ю. В. Сотнікова, М. В. Чорна та ін. Незважаючи на значимість
існуючих досліджень, ряд питань щодо доцільності використання тих чи інших
джерел фінансового забезпечення інноваційного розвитку та методів
оцінювання ефективності впровадження інновацій все ще залишаються
достатньо дискусійними. Відчувається також дефіцит досліджень, пов’язаних з
активізацією малого інноваційного підприємництва в Україні та його ролі у
забезпеченні розвитку національної економіки. Актуальність дослідження
визначає те, що на сьогодні в Україні не існує універсального рішення щодо
ефективного фінансового забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу,
яке б адаптувалося до сьогоденних потреб управління. Необхідність пошуку
таких рішень визначило мету та завдання дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної роботи кафедри
фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного
університету «Дослідження сучасних тенденцій фінансових, грошовокредитних та інноваційних процесів в Україні» (державний реєстраційний
номер 0116U005067). Матеріали дисертації використані при розробленні
держбюджетної теми «Моделювання економічної поведінки та стратегії
розвитку суб’єктів господарювання» (державний реєстраційний номер
0116U008360) та ініційованої теми «Методологія соціально-економічного,
інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва,
підприємств та їх об’єднань» (державний реєстраційний номер 0116U006782)
на факультеті комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації Національної
металургійної академії України.
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Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка
теоретичних положень і методичних засад з активізації інноваційного розвитку
малого бізнесу в Україні шляхом розробки і використання багатофакторної
моделі його фінансового забезпечення. Для досягнення зазначеної мети у
роботі встановлено і розв’язано такі завдання:
 дослідити сутність механізму фінансового забезпечення інноваційного
розвитку малого бізнесу;
 виявити роль малих інноваційних підприємств у розвитку національної
економіки;
 ідентифікувати показники ефективності інноваційного розвитку малого
бізнесу;
 провести
порівняльний
аналіз
макроекономічних
тенденцій
інноваційного розвитку;
 проаналізувати вплив основних способів фінансового забезпечення на
інноваційний розвиток малого бізнесу в Китаї;
 дослідити способи взаємодії комерційних структур, як основних
учасників інноваційного середовища з позиції фінансування малого бізнесу
України;
 здійснити прогнозування перспективних напрямів та
тенденцій
інноваційного розвитку малого бізнесу;
 розробити
багатофакторну модель
фінансового
забезпечення
інноваційного розвитку малого бізнесу.
Об’єктом дослідження є процес фінансового забезпечення інноваційного
розвитку малого бізнесу.
Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні положення
щодо способів, методів та джерел фінансування, а також моделювання
інноваційного розвитку малого бізнесу.
Методи дослідження. Для досягнення встановленої мети та розв’язання
окреслених завдань у роботі використовувались різні методи наукового
дослідження: порівняння, систематизації та узагальнення – для уточнення
сутності й змісту понять «фінансовий механізм», «фінансове забезпечення» та
під час удосконалення типології малих підприємницьких структур (підр. 1.1) і
класифікації методів оцінювання ефективності інноваційного розвитку малих
підприємств (підр. 1.3), а також при аналізуванні факторів, що впливають на
інноваційну активність малих підприємств (підр. 2.3); морфологічного аналізу –
для уточнення понятійно-категорійного апарату під час виконання роботи (усі
розділи дисертації); групування – для ідентифікування переваг та недоліків
методів оцінювання ефективності інноваційного розвитку підприємств
(підр. 1.3), оцінювання інструментарію механізму фінансового забезпечення
інноваційного розвитку підприємств (підр. 2.2), а також для виокремлення
чинників впливу на нього (підр. 2.3); кореляційно-регресійного аналізу – під
час встановлення впливу визначальних чинників зміни обсягу реалізованої
інноваційної продукції і витрат на інноваційну діяльність на зростання
кількості малих підприємств (підр. 2.1); експертних оцінок й емпіричного
дослідження – під час розробки моделі фінансового забезпечення
функціонування малого інноваційного підприємства та визначення його
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економічної ефективності (підр. 3.3); теоретико-ігрового моделювання – під час
верифікації розробленої моделі фінансового забезпечення (3.3); системного
підходу – під час ідентифікування ролі малих інноваційних підприємств у
розвитку національної економіки (1.2), та під час формування ключових
показників фінансового забезпечення інституціонального середовища та
підтримки малих інноваційно активних підприємств (підр. 3.2); структурнологічного аналізу – під час визначення ефективності застосування розробленої
моделі фінансового забезпечення функціонування малого інноваційного
підприємства (підр. 3.3); графічний – для наочного представлення теоретикоприкладного матеріалу роботи (усі розділи дисертації); аналізу і синтезу – для
вивчення об’єкта і предмета дослідження (усі розділи дисертації).
Інформаційною базою дисертаційної роботи є наукові праці вітчизняних
та зарубіжних науковців, матеріали періодичних видань, статистична
інформація, результати експертних досліджень, економічні огляди, інформація
облікової, фінансової та управлінської звітності вітчизняних підприємств,
Інтернет-ресурси, а також нормативно-правові акти органів державної влади.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:
вперше:
– розроблено багатофакторну модель фінансового забезпечення
інноваційного розвитку малого бізнесу, яка базується на ідентифікованих
множинах факторів з чітким фінансовим виміром, що дозволяє ефективно
формувати портфель фінансових ресурсів щодо реалізації як персоналізованих
інноваційних проектів малого бізнесу, так і підвищувати ефективність
інноваційного розвитку країни в цілому.
удосконалено:
 підходи до оцінки ефективності інноваційного розвитку малого бізнесу
за композиційною методикою, яка відрізняється врахуванням еволюції поняття
«ефективність», методів її оцінювання та особливостей застосування в
інноваційній сфері малого бізнесу, що дає змогу сформувати перелік показників
для вимірювання та управляти інноваційними процесами на різних рівнях
економіки;
 методику
порівняльного аналізу макроекономічних тенденцій
інноваційного розвитку України та Китайської народної республіки, яка
ґрунтується на запропонованих економічних, соціальних, наукоємних та
інноваційних показниках, що дозволило визначити не лише фінансовоекономічний рівень розвитку країн, але й ступінь використання їх
інноваційного потенціалу;
 прогнозне
оцінювання тенденцій та перспективних напрямів
інноваційного розвитку малого бізнесу в Україні та Китаї, яке ґрунтується на
множині вибіркових економічних макропоказників з урахуванням лінії тренду
та допустимої величини апроксимації даних, що дозволило визначити імовірні
сценарії інноваційного розвитку держави.
набули подальшого розвитку:
 концептуальні підходи до сутності «механізму фінансового забезпечення
інноваційного розвитку», які, в доповнення до традиційних, використовують
специфічні способи і враховують особливості фінансування інноваційного
розвитку малого бізнесу, що забезпечуватиме інноваційний розвиток
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національної економіки;
 теоретико-методичні підходи щодо виявлення ролі малих інноваційних
підприємств у розвитку національної економіки, основними елементами яких є:
законодавче забезпечення, державні програми, органи державного управління
та джерела фінансових ресурсів, використання яких є необхідною умовою для
активізації інноваційної діяльності малого бізнесу та побудови інноваційної
економіки України;
 аналізування способів фінансового забезпечення інноваційного розвитку
малого бізнесу в Китаї із застосуванням технологій статистичного аналізу, що
дозволило виділити основні фактори моделі фінансового забезпечення
інноваційного розвитку малого бізнесу;
 моделювання ефективної взаємодії комерційних структур, як найбільш
поширеного джерела фінансування в Україні малого бізнесу, яке відрізняється
використанням інструментарію теорії ігор, що дає змогу через рівновагу Неша
здійснювати саморегуляцію системи фінансового забезпечення інноваційної
діяльності малого бізнесу.
Практичне значення одержаних результатів
Практична цінність результатів дослідження полягає в обґрунтуванні
комплексу теоретико-прикладних положень з активізації інноваційного
розвитку малого бізнесу шляхом використання розробленої моделі його
фінансового забезпечення.
Розроблені теоретико-методичні положення та отримані практичні
результати дослідження застосовуються:
 Національною науково-технологічною асоціацією України, в своїй
практичній діяьності для покращення фінансового забезпечення інноваційних
проектів (Довідка № 245 від 20.03.2019 р.).
 Національною металургійною академією України з метою залучення
нових джерел фінансування (Довідка № 623 від 14.11.2017 р.)
 Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної
адміністрації при розробці «Стратегії збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області до 2025 року» (Довідка № 01-21/2286 від 25.03.2019 р.);
 Національною
металургійною академією України при розробці
методології соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного
розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань (Акт
№ 622 від 14.11.2017 р.).
Основні положення та результати дисертаційної роботи впроваджені у
навчальний процес Вінницького національного технічного університету (Акт
№ 1-11-78 «Про підтвердження впровадження результатів кандидатської
дисертації» Вінницького національного технічного університету від
02.05.2019 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою
працею. Усі наукові результати, викладені у роботі, отримані автором особисто.
З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано
лише ті ідеї та положення, які становлять індивідуальний внесок автора.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні і практичні
результати дисертації оприлюднювалися та обговорювалися на міжнародних,
всеукраїнських та регіональних науково-практичних та науково-методичних
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конференціях і семінарах, зокрема: науково-практичній інтернет-конференції:
«Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах
євроінтеграційних процесів», м. Львів, 20 лютого 2015 р.; міжнародній науковій
конференції «Китайсько-українське гуманітарне співробітництво в рамках
концепції «Один пояс – Один шлях»», м. Тяньцзинь, КНР, 15-17 грудня 2016 р.;
міжнародній науково-практичній конференції «Економіка в контексті
інноваційного розвитку: стан та перспективи», м. Ужгород 12-13 лютого
2016 р.; XLV, XLVІІ та XLVІІІ науково-технічних конференціях підрозділів
Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця (відповідно
02-11.03.2016 р., 21-23.03.2018 р. та 22.03.2019 р); міжнародній науковопрактичній Інтернет-конференції «Фінансування, інвестування та кредитування
в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці», м. Дніпро,
20 травня 2018; XIV міжнародній науково-практичній конференції: «Найновіші
досягнення європейської науки – 2018», м. Софія, Болгарія, 15-22 червня 2018.
Публікації. За підсумками дисертаційної роботи опубліковано
15 наукових праць загальним обсягом 7,21 д.а., з яких особисто автору
належить 5,42 д.а., у тому числі: участь у колективній монографії (загальним
обсягом 1,17 д.а., з яких особисто автору належить 0,43 д.а.), 6 статей – у
наукових фахових виданнях України (загальним обсягом 4,46 д.а., з яких
особисто автору належить 2,96 д.а.); 8 тез доповідей – у матеріалах науковопрактичних конференцій (загальним обсягом 1,58 д.а., з яких особисто автору
належить 1,18 д.а.).
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту
становить 193 сторінки. Дисертаційна робота містить 31 таблицю, 51 рисунок,
список використаних джерел із 191 найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання,
визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну і
практичне значення наукових результатів, наведено дані щодо їх апробації.
У першому розділі «Теоретико-методичні основи фінансового
забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу» висвітлено сутність
механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу;
розкрито роль малих інноваційних підприємств у розвитку малого бізнесу та
національної економіки; досліджено класифікацію методів оцінювання
ефективності інноваційного розвитку малих підприємств.
На основі критичного аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових джерел,
було розвинуто концептуальні підходи до розуміння сутності механізму
фінансового забезпечення інноваційного розвитку, як комплексу певних форм,
методів та способів залучення різноманітних джерел фінансування інновацій
(рис. 1). Визначено, що особливістю дії цього механізму в Україні є те, що
серед традиційних та специфічних джерел фінансування інноваційного
розвитку найбільш поширеними є традиційні, з яких вагому частку становлять
власний прибуток підприємств та банківські кредити, а найбільш
перспективними слід вважати партнерствот з бізнес-ангелами та платформами
краундфандингу.
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Запропонований концептуальний підхід дозволяє використовувати
механізм фінансового забезпечення в якості дієвого засобу, за допомогою якого
відбувається покращення інвестиційного клімату в економіці, підвищення
ефективності фінансово-економічної діяльності та конкурентоспроможності
малого бізнесу, а також стимулювання економічного розвитку країни загалом.
зовнішні контрагенти
ринкові
контрагенти

державні
контрагенти

малі підприємницькі
структури інноваційного бізнесу

принципи

способи

традиційні
комерційне кредитування
банківське фінансування
державне фінансування
підтримка місцевого самоврядування
самофінансування

особливості
специфічні
венчурні фонди
бізнес-ангели
технопарки
хакспейс
краундфандинги

узгодження з пріоритетами інвестиційно-інноваційної діяльності малого бізнесу

покращення інвестиційного клімату на рівні національної економіки

Опосередкований вплив на інноваційний
розвиток
національної економіки

мета та стратегічні цілі

підвищення ефективності інноваційних підприємств
стимулювання інноваційного розвитку малого
бізнесу

Рис. 1. Концептуальний підхід до функціонування механізму
фінансового забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу
Примітка: пунктирна лінія – опосередковані зв’язки, суцільна лінія – прямі зв’язки.

На основі проведеного дослідження було виявлено провідну роль малих
інноваційних підприємств у розбудові інноваційної моделі розвитку економіки
країни; вплив достатності фінансового забезпечення як на розвиток малого
бізнесу, так і загалом національної економіки. Визначено характерні
особливості та переваги малих підприємницьких структур для інноваційної
сфери, досліджено еволюцію критеріїв зарахування підприємств до малих в
Україні впродовж її незалежного існування та проведено їх співставну
характеристику із сучасними критеріями Китаю та ЄС, що дозволило визначити
переваги та недоліки сучасних українських та китайських критеріїв. Згідно
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опрацьованих теоретичних й аналітичних матеріалів виділено низку фінансових
джерел, які значно впливають на розвиток національної економіки в сфері
інноваційного розвитку України і Китаю і стосуються малого бізнесу.
Обґрунтовано, за результатами порівняльного аналізу, що запозичення та
впровадження окремих елементів фінансового забезпечення інноваційного
розвитку малого бізнесу, активно використовуваних у Китаї, таках як державні
програми підтримки інновацій, партнерство з різноманітними інноваційними
фондами та партнерство з бізнес-ангелами, є основою для досягнення
стратегічних цілей України в сфері побудови інноваційної економіки до 2030
року.
На основі ідентифікованих показників ефективності інноваційного розвитку
малого бізнесу, для покращення фінансового забезпечення було розроблено
композиційну методику оцінки ефективності інноваційного розвитку малого
бізнесу, яка включає в себе шість складових: еволюцію терміну «ефективність»,
ознаки ефективності, критерії ефективності, статичні і динамічні методи оцінки
ефективності, стратегічне спрямування інноваційного бізнесу та основні
показники оцінки ефективності (абсолютні, відносні) у їх взаємозв’язку (рис. 2).
Композиційна методика
Еволюція терміну
«ефективність»
- потрібнісний
- ресурсний
- витратний
- результативний
- продуктивності
факторів виробництва
- альтернативна вартість
- оптимум по Паретто
- статико-динамічний
- цільовий

Ознаки ефективності

Критерії ефективності

- за ступенем збільшення ефекту
- за методами розрахунку
- за сферою застосування
- за рівнем виникнення
- за методами розрахунку
- за об’єктами визначення
- з погляду часу
- залежно від взаємодії з середовищем
- залежно від витрачених ресурсів
- залежно від цілі
- залежно від виду результату

- економічна
- фінансово-економічна
- маркетингова
- інвестиційна
- комерційна ефективність інновацій
- соціальна
- екологічна
- ефективність системи безпеки та
охорони праці
- виробничо-технологічна
- науково-технічна

Методи оцінки ефективності
статичні
динамічні
- метод порівняння
прибутків
(чистих
доходів)
- метод порівняння
витрат
- метод розрахунку
інтегрального ефекту
- метод порівняння
рентабельності
- метод окупності (без
урахуванням
часової
структури платежів)
- метод розрахунку
зростання
обсягів
доходу у порівнянні з
аналогом

- метод внутрішньої
ренти
- метод ануїтетів
- метод оцінювання
ефективності
інновацій за показниками
терміну
корисного
використання
- метод окупності (з
урахуванням
часової
структури платежів)
метод
чистої
дисконтованої вартості
метод
кінцевої
вартості капіталу
- метод компаундінгу

Стратегічне спрямування малого бізнесу

Основні показники оцінки ефективності

абсолютні

відносні

PIPP, Kuu, KT, Pla, Pia,
Ps-up, Sin.a, WIPP, NAE,
ELV, NPV, WACC,
PP, DPP, GPV, FR,
MC, NCC, NP

Q, PC, RRF, ST,
Kob, DC, PRs, ROEin.,
EfSRЕKW, PRin.a, MS,
NJ, DPI, IRR, PI,
MIRR, ARR, KR,
SCP, IKI, NSSD, IC

Рис. 2. Композиційна методика оцінки ефективності інноваційного
розвитку малого бізнесу
Доведено, що згідно обраної композиційної методики, показники
ефективності інноваційного розвитку виокремлюються за різноманітністю
отриманих ефектів від інноваційної діяльності, пріоритетність яких змінюється
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в залежності від мікро чи макрорівня економіки. Виділено у якості ключового
показника ефективності інноваційного розвитку малого бізнесу інноваційний
комерційний ефект, який розглядається як різновид економічного ефекту в
розрізі інноваційної діяльності малого бізнесу, що враховує стратегічну
спрямованість управління інноваційними процесами на макро та макрорівнях
та який вирізняється з-поміж існуючих показників можливістю виявлення
основних технологічних, соціальних, зовнішньоекономічних та організаційних
факторів впливу на інноваційну діяльність малого бізнесу.
У другому розділі «Аналіз сучасного стану механізму фінансового
забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу в Україні та Китаї»
охарактеризовано макроекономічні тенденції інноваційного розвитку України
та Китаю; проаналізовано ефективність розвитку та фінансового забезпечення
інноваційного розвитку в Китаї; визначено основні чинники та інструменти
фінансового забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу в Україні.
Для виявлення та відстеження паралелей розвитку економік України та
Китаю з подальшою можливістю прогнозування тенденції їх інноваційного
розвитку (з мінімальною похибкою завдяки використанню великого масиву
даних) було здійснено порівняльний аналіз динаміки ВВП цих країн (рис. 3, 4).
Україна

Китай

Рис. 3. Порівняльний аналіз ВВП
України та Китаю на душу населення

Україна

Китай

Рис. 4. Порівняльний аналіз
приросту ВВП України та Китаю

Встановлено, що Китай займає 1-е місце серед 34 країн з високим рівнем
доходів, а Україна займає 1-е місце серед 30 країн з низьким і середнім рівнем
доходу; китайська економіка займає 5-е місце серед 15 країн Південно-Східної
Азії та Океанії, а економіка України займає 30 місце серед 39 країн Європи, що
свідчить про невикористаний економічний потенціал України.
Виділено і проаналізовано окремі показники, які характеризують
інноваційний розвиток країн, а також визначено рейтинг України та Китаю у
світі за низкою інноваційних показників. Так, у 2018 році за Глобальним
Інноваційним Індексом (GII), який є основним з цих показників, Китай займав
17-е місце в світі, а Україна 43-е місце в GII-2018; за коефіцієнтом ефективності
інновацій Китай посів 3-є місце в світі, що доводить те, що Китай ефективно

9

комерціалізує свої інновації, а Україна досягла 35-ї позиції за показником
науково-технічних розробок, що фінансуються бізнесом; за показником
глобальних витрат на дослідження та розробки Китай займає 2-е місце у світі, а
Україна займає лише 40 місце.
Проаналізовано зміну кількості інноваційно активних підприємств в
Україні і Китаї та зміну обсягу реалізованої ними інноваційної продукції і
здійснених витрат на інноваційну діяльність. Виявлено, що сферами, де досвід
Китаю може бути важливим для розвитку економіки та інноваційного
підприємництва в Україні є: ІТ-технології, інноваційна інженерія,
нанотехнологій, еко-технології тощо.
Доведено провідну роль держави, як основної рушійної сили інноваційного
розвитку Китаю. Охарактеризовано основні моменти трансформації науковотехнологічної системи Китаю і її перехід до розвинутої інноваційної економіки.
Виявлена постійно зростаюча динаміка державних інвестиційних фондів у
Китаї. Так, на кінець 2018 року в Китаї функціонувало більше 780 державних
інвестиційних фондів із загальним обсягом капіталу у понад 2 180 млрд юанів
(330 мільярдів доларів), що є найбільшим обсягом коштів для фінансування
стартапів у світі. В межах прийнятої державної програми «Масове
підприємництво, всеосяжні інновації» китайський уряд створив мережу
демонстраційних центрів (у 2018 році їх налічувалося 28) для надання послуг
малим і середнім інноваційним підприємствам, які сприяють впровадженню
нових технологій та комерціалізації інновацій, а також китайський уряд надає
підтримку розвитку фінансових інтернет-компаній і проектам краудфандінга.
Виявлено чинники інноваційного розвитку Китаю. Доведено, що
технопарки і високотехнологічі зони стимулюють трансфер технологій та
залучення інвестицій в економіку Китаю та виступають в якості каталізаторів
формування регіональних ринків високотехнологічних товарів та послуг.
Високотехнологічі зони сконцентровані у Північному і Східному Китаї, а також
у Пекіні, Тяньцзіні, Цзянсу, Шаньдуні, Гуандуні, Шанхаї і Фуцзяні.
Обгрунтовано, що державна політика «Масового підприємництва,
всеосяжних інновацій» була спрямована на залучення підприємців в
інноваційну діяльність, і привела до появи нових елементів інноваційної
інфраструктури Китаю – бізнес-інкубаторів та хакспейсів (в Китаї діє
1748 науково-технологічних інкубаторів, із яких 601 національних та
1147 регіональних, та близько 79 000 компаній, що надають послуги з бізнесінкубації), а також нових інституцій підтримки інноваційної діяльності
головним чином на малих і середніх інноваційних підприємств – бізнес-ангелів
та венчурних інвесторів. В 2018 році в Китаї налічувалося понад 350 клубів
бізнес-ангелів (Шанхай і Шеньчжень є регіонами з найбільш активним рухом
бізнес-ангелів), а бізнес-ангельські інвестиції в інноваційний розвиток Китаю
склали 20,4 млрд юанів (3,1 млрд дол. США). Щодо венчурних фондів, то лише
у 2017 році їх кількість збільшилась на 597, а загальний обсяг залученого для
інвестицій капіталу скав близько 200 мільярдів юанів (30 млрд дол. США).
Щодо України, то на основі ідентифікованих чинників інноваційного розвитку
малого бізнесу виявлено, що поширеними інструментами підтримки
інноваційного розвитку, в яких держава бере активу участь, є створення
технопарків, бізнес-інкубаторів та ІТ-кластерів. Наразі в Україні спеціальний
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режим діяльності поширюється на 15 технопарків. Окрім цього, в Україні діють
технопарки, на які не поширюється спеціальний режим інноваційної діяльності
(ТП «Львівська політехніка», ТП «Азов»). Перші бізнес-інкубатори з’явилися в
Україні наприкінці 90-х років і у 2018 році їх кількість становила понад
40 одиниць.
Доведено, що обмеженість засобів державної та регіональної підтримки
малого бізнесу підвищує роль таких альтернативних інструментів підтримки
вітчизняних малих підприємницьких структур як банківське кредитування,
лізинг, факторинг, франчайзинг і венчурне фінансування. На основі провденого
дослідження встановлено, що на Україні 163 компанії надають факторингові
послуги малому та середньому бізнесу: укладено 70819 договорів факторингу
загальним обсягом 10039,5 млн грн, з них діючими у 2018 р. було
5315 договорів факторингу. Щодо франчайзингу, то в Україні нараховується
близько 250 компаній, що просувають свою інноваційну франчайзингову
пропозицію.
Обгрунтовано, що найпоширенішим джерелом фінансового забезпечення
інноваційного розвитку малого бізнесу в Україні є кредити комерційних
структур, зокрема комерційних банків, в зв’язку з чим було досліджено способи
їх взаємодії, як основних учасників інноваційного середовища, з позиції
фінансування малого бізнесу в Україні.
При розробці теоретико-ігрової моделі оптимізації взаємодії банківських
фінансових структур та малого бізнесу (рис. 5) виведено обов’язкову загальну
умову для комерційного банку, за якої йому буде вигідно фінансувати старт-ап:
N  (Vc  ДV)  N  Vc  Vc (N   N  )  Vc q  (N   N  )  ф,

(1)

де N+ – кількість ефективних проектів, шт., N- – кількість невдалих проектів, шт., Vc – тіло
кредиту, гр. од., V – середній прибуток банку від старт-ап за весь період існування стартап, гр. од., q – річна ставка банку по кредиту, %, τ – термін надання кредиту, який співпадає з
терміном існування старт-ап, роки.

Рис. 5. Графічна інтерпретація теоретико-ігрової моделі оптимізації
взаємодії банківських фінансових структур та малого бізнесу
де V1 – прибуток, який отримає фірма-інноватор у разі фінансування банком за умови успіху
старт-ап, V2, – прибуток, який отримає фірма-інноватор у разі відмови фінансування банком,
за умови успіху старт-ап, Vtot . – загальний прибуток від успішного старт-ап, р – вірогідність
успіху старт-ап, γ – частка, яка повертається підприємству у разі банкрутства фірмиінноватора.

Доведено, що вибір фінансовою установою надання фінансування старт-ап
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є рівновагою Неша. Ця рівновага буде присутня лише в одному випадку – коли
фінансова установа погоджується на фінансування проекту з вірогідністю
успіху р. Економічною інтерпретацією цієї моделі є доведення того, що згідно
теорії ігор саме така ситуація є оптимальною для саморегуляції взаємодії
фінансових структур та start-up в малому бізнесі.
У третьому розділі «Перспективи фінансового забезпечення розвитку
малого інноваційного бізнесу» здійснено прогнозування загальних тенденцій
росту основних економічних показників та перспективних напрямів
інноваційного розвитку малого бізнесу в Україні та Китаї; визначено шляхи
фінансового забезпечення ефективного інституціонального середовища та
державної підтримки малих інноваційно-активних підприємств; розроблено
модель фінансового забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу.
Прогнозування загальних тенденцій росту основних економічних
показників в Україні показало, що при збережені їх позитивної тенденції з
2015 року (рис. 6 та рис. 7) і при стабілізації політичної та військової ситуації в
країні, витрати на інноваційні дослідження, НДР й інноваційні старт-апи будуть
постійно збільшуватися, що прискорить розвиток визначених перспективних
напрямів діяльності як для малого, так і для середнього бізнесу в Україні.
y = 2189,1x2 + 5846,4x + 23341
R2 = 0,9386

y = -121,83x2 + 4955x
R2 = 0,617
60000

1000000
900000

50000
40000

y = 0,0073x 3 - 0,39x2 + 6,2247x - 26,532
R2 = 0,5042

25

800000

20

700000

15

600000

10

500000

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2000

1992

0

Витрати на НДР, Украина, тис. грн.(ліва шкала)
Витрати на НДР, Китай, млн. юань (права шкала)
Полиномиальный (Витрати на НДР, Украина, тис. грн.(ліва шкала))
Полиномиальный (Витрати на НДР, Китай, млн. юань (права шкала))

Рис. 6. Прогноз витрат
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За даними експертних оцінок, отриманих в рамках виконання Державної
програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку
України визначено, що найбільш перспективними напрямами розвитку
інноваційної діяльності в Україні є: дослідження наноструктур і розробка
нанотехнологій; імунобіотехнології, біосенсорика та молекулярна діагностика;
біотехнологія рослин та біофізика; кріобіологія та кріомедицина; інформаційні
технології; мікро- та оптоелектроніка; аерокосмічні технології. Щодо
перспективних напрямів інноваційного розвитку малого бізнесу в Китаї, то
найбільш позитивні прогнозовані тенденції інноваційного розвитку малого
бізнесу лежать у сфері ІТ-технологій, біоінженерії та еко-технологій.
Розроблено процесну модель прогнозування основних завдань
перспективних напрямів розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в

12

Україні. При формуванні даної моделі та механізму її впровадження
відправною точкою була необхідність чітко визначити мотиви та цілі заради
яких підприємству необхідно досягти спрогнозовані завдання.
Спрогнозовано можливі сценарії інноваційного розвитку України з
урахуванням «Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”» та «Стратегії
інноваційного розвитку України на період до 2030 року» за оптимістичним,
базовим та песимістичним варіантами, а також, окремо виділено, сценарій
інноваційного розвитку України на основі використання індикаторів
Європейського інноваційного табло. Прогнозні витрати інноваційно-активних
підприємств у Вінницькій області у відповідності з розробленими сценаріями
представлено на рис. 8.
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Рис. 8. Прогноз витрат інноваційно-активних підприємств у Вінницькій області:
песимістичний (зліва) та оптимістичний (справа) сценарій, тис. грн.
Визначено
шляхи
фінансового
забезпечення
ефективного
інституціонального середовища та державної підтримки малих інноваційноактивних підприємств, серед яких слід виділити в Україні реалізацію таких
європейських програм підтримки малого бізнесу як СOSMЕ, Horizon 2020,
EBRD, IFC, NEFCO та Global Trade Finance Program, підтримаку органів
місцевого самоврядування: пілотний проект програми USAID «Лідерство в
економічному врядуванні», в межах якого Вінницькою обласною державною
адміністрацією розроблено «Стратегію розвитку малого і середнього
підприємництва Вінницької області на період до 2020 року», де багато пунктів
стосуються саме підтримки інновацій в малому бізнесі, створення он-лайн
порталу державної допомоги. Щодо Китаю, то слід виділити, перш за все,
гнучке і актуальне законодавство в сфері інновацій, розвинену пільгову
податкову систему, пільгові кредити державних та комерційних фінансових
структур, державні програми підтримки МСБ у сфері інновацій, виконання
національної програми науково-технічного розвитку на середньостроковий і
довгостроковий період (2006-2020 роки) та прийняття стратегії інноваційного
розвитку Китаю 2020-2050 рр., а також впровадження і підтримку державної
пільгової програми «Зроблено в Китаї – 2025 р.». Також пільгова державна
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підтримка стосується розвитку хайспеків, бізнес-інкубаторів, створення
ІТ-кластерів. Окремо виділені індустріальні технопарки (ІТП): учасники яких
мають пільги з оподаткування – перші 2 роки повністю звільняються від
податку на прибуток, наступні 3 роки – звільняються на 50% (податок на
прибуток у Китаї становить 33%); орендна плата в технопарку становить 1/3 від
діючої в місті, витрати на утримання технопарку покриваються містом – на 7580%, провінцією – на 10-15%, урядом – на 5% і за рахунок оренди – на 3-5%.
Розроблено багатофакторну модель оптимізації фінансового забезпечення
інноваційної діяльності малого бізнесу (FSIAE):
  f (  1 , 2 , 3 ) ;

  f ( 1 ,  2 , 3 ,4 ) ;

  f (  1 ,  2 , 3 ) ;
FS IAE  f (  1 ; 2 ; 3 ;  1 ;  2 ;  3 ;  4 ;  1 ;  2 ;  3 )  argmax .

(2)
(3)
(4)
(5)

де α – власний капітал: α1 – власний початковий капітал, α2 – надання ліцензій зацікавленим
сторонам, α3 – реінвестування частини прибутку; β – об’єктивний залучений капітал, який
надається на умовах повернення через визначений термін, з відсотками за його
користування: β1 – державні програми підтримки інновацій, β2 – партнерство з
різноманітними інноваційними фондами, β3 – партнерство з бізнес-ангелами, β4 – кредити
банків; γ – суб’єктивно залучений капітал, який надається з метою підтримки проекту, без
його повернення в майбутньому: γ1 – фандрайзинг, γ2 – краудфандинг, γ3 – франчайзинг.
Слід зауважити, що франчайзинг (  3 ) в розробленій моделі доречно

виразити у вигляді двох основних його варіантах. При використанні першого
варіанту (  31 ) відбувається передача технології та імені компанії третій
зацікавленій стороні на умовах одноразової винагороди. В другому варіанті
(  32 ) відбувається передача технології та імені компанії третій зацікавленій
стороні на умовах отримання винагороди у вигляді визначеного відсотка від
майбутнього доходу чи прибутку від реалізації переданого інноваційного
продукту чи технології:
n

 3   k i  3i ,

(6)

i 1

 3   31 ,  32 ,

(7)

де  3 – загальні фінансові ресурси, отримані від франчайзингу, п – кількість фірм, які
придбали франчайзинг, k – вибір варіанту франчайчингу,  3i – фінансові ресурси, отримані
від кожного варіанту франчайзингу; k i  0,1 .

Інтеграція формул (6) і (7) в єдину локальну модель отримання фінансових
ресурсів за всіма можливими варіантами франчайзингу виражена у рівнянні (8):
n

m

 3    31,i    32 , j ,
i 1

n

де –

  31,i ,
i 1

(8)

j 1

m


j 1

2, j
3

відповідно фінансові ресурси, отримані від першого варіанту
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франчайзингу від всієї п-кількості і-тих фірм та фінансові ресурси, отримані від другого
варіанту франчайзингу від всієї m-кількості j-тих фірм.

Запропоновано, для спрощення практичного застосування (враховуючи,
що в розробленій моделі не враховуються мультиплікаційний і синергічний
ефекти та ігнорується фактор часу ця модель є статичною) використання
лінійної залежності для функції, а саму модель фінансового забезпечення
інноваційної діяльності малих підприємств подано у вигляді інтегрального
параметру (Fs) з урахуванням вагових коефіцієнтів k. З огляду на те, що
фактори, які входять у рівняння (9) є різнозначними за своєю поширеністю,
доступністю та ефективністю, введено ваговий коефіцієнт k, а формулу (9)
представлено у вигляді наступної лінійної залежності:
Fs   11  k 11   21  k 21   31  k 31   12  k 12   22  k 22   32  k 32   42  k 42   13  k 13   23  k 23   33  k 33 ,

(10)

Використовуючи розроблену автором методику відбору експертів та метод
активної експертизи, здійснено експертне опитування щодо кількісного
значення вагового коефіцієнту k ij як для умов України (21 експерт), так і для
Китаю (23 експерти), результати якого представлені у табл. 1.
Таблиця 1
Експертна оцінка вагомості факторів для України і Китаю
фактори
Експерти

 11

 21

 31

 12

 22

 32

 42

 13

 23

Загальна
вагомість,
%

 33

узгоджене значення
показника k ij (Україна) 58,00 5,00 8,00 1,00 3,00 1,50 9,00 4,50 3,00 7,00
узгоджене значення
показника k ij (Китай) 5,00 9,00 5,00 23,00 19,00 18,00 4,00 6,00 5,00 6,00
Примітка: складено автором на основі даних власного експертного опитування

100,0
100,0

Розраховано коефіцієнт конкордації та межі допустимої статистичної
похибки для перевірки коректності експертних даних, результати яких
підтверджують узгодженість думок експертів для України і Китаю (табл. 2).
Таблиця 2
i
j

Результати розрахунку похибки для k для України і Китаю
 32
 22
Україна
58,000 5,000 8,000 1,000 3,000 1,500
X
1,333
0,476 0,571 0,006 0,143 0,052
2
1,99
13,80
9,45
7,56
12,60 15,26
 %
Китай
5,000
9,000 5,000 23,000 19,000 18,000
X
2
0,076
0,444 0,104 0,648 0,764 0,353

5,5
7,4
6,45
3,5
4,6
3,3
 %
Примітка: розраховано з використанням пакету Excel
Фактор

 11

 21

 31

 12

 42

 13

 23

 33

9,000

4,500

3,000

7,000

0,857

0,232

0,090

0,420

10,29

10,71

9,97

9,26

4,000

6,000

5,000

6,000

0,157

0,181

0,172

0,397

9,9

7,1

8,3

10,5
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З урахуванням вищенаведених розрахунків, отримано актуальну на
сьогодні для України модель фінансового забезпечення інноваційної діяльності
малого бізнесу (10):
FsUA   11  0 ,58   21  0 ,05   31  0 ,08   12  0 ,01   22  0 ,03   32  0,015 
  42  0 ,09   13  0 ,045   23  0 ,03  0 ,07 (  33.1  0 ,6   33.2  0 ,4 )

.

(10)

Доведено, що розраховані експертами значення другого порядку k33.1 та
k33.2 для фактору франчайзингу мають значення: 0,6 та 0,4 – для України; 0,2 та
0,8 – для Китаю. Для реалій Китаю дана модель має наступний вигляд:
FsCH   11  0 ,05   21  0 ,09   31  0 ,05   12  0 ,23   22  0 ,19   32  0,18 
  42  0 ,04   13  0 ,06   23  0 ,05   0 ,06(  33.1  0 ,8   33.2  0 ,2 )

.

(11)

Врахувавши досвід Китаю та спрогнозоване оптимальне значення всіх
факторів у формулі (12) відображено ефективну для України модель
оптимізації фінансового забезпечення інноваційної діяльності малого бізнесу:
Fsef   11  0 ,05   21  0 ,09   31  0 ,06   12  0 ,2   22  0 ,16   32  0,18 
  42  0 ,05   13  0 ,07   23  0 ,06  0 ,08  (  33.1  0 ,7   33.2  0 ,3 )

.

(12)

У цілому, модель відображена у формулі (10) може бути адаптована до
будь-якої країни при проведенні відповідних експертних досліджень. Для
України практичне значення має модель наведена у формулі (12).
Використання розробленої моделі, в межах оптимістичного сценарію
інноваційного розвитку України, дозволить здійснювати ефективний пошук
необхідних коштів для фінансування інноваційної діяльності малих
підприємств з різних фінансових джерел – традиційних та новітніх, що
допоможе отримати значний економічний ефект як на мікро, так і макрорівні
ВИСНОВКИ
У дисертації теоретично обґрунтовано і наведено практичне вирішення
науково-прикладного завдання, яке полягає у розробці теоретико-методичних
засад і практичних рекомендацій щодо способів, методів та джерел
фінансування, а також моделювання інноваційного розвитку малого бізнесу. За
результатами дисертаційного дослідження зроблено такі висновки:
1. На основі узагальнення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел
розвинуто концептуальні підходи до розуміння сутності механізму фінансового
забезпечення інноваційного розвитку, як комплексу певних форм, методів та
способів залучення різноманітних джерел фінансування інновацій, включаючи
державне фінансування; банківське та комерційне кредитування; венчурне
інвестування, зовнішнє інвестування та самофінансування; а також враховано
взаємовплив контрагентів, які беруть участь у фінансовому забезпеченні,
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зокрема держави, ринку, зовнішніх суб’єктів впливу та малих інноваційних
підприємницьких структур. Таке змістовне наповнення цього механізму
дозволяє використати не лише переваги малого бізнесу в сфері інновацій, але й
мобілізувати всі наявні джерела фінансових ресурсів і спрямувати їх на
створення умов для ефективної інноваційної діяльності, стимулювання
економічного розвитку, покращення інвестиційного клімату в економіці,
підвищення
ефективності
фінансово-економічної
діяльності
та
конкурентоспроможності як малого бізнесу, так і країни загалом.
2. На основі проведеного дослідження показано важливу роль малих
інноваційних підприємств роль у розвитку національної економіки. Зокрема,
було досліджено еволюцію критеріїв зарахування підприємств до малих в
Україні впродовж її незалежного існування та проведено порівняльний аналіз
сучасних критеріїв зарахування підприємств до малих в Україні, Китаї та ЄС.
Ґрунтуючись на результатах дослідження щодо міжнародних тенденцій
інноваційного розвитку, зроблено висновок, що найефективнішою інституцією
інноваційної системи, здатною дуже швидко реагувати на потреби інноваційної
економіки, є малі підприємства. Також було виокремлено основні типи малих
підприємницьких структур, що активно співпрацюють з венчурними фондами в
інноваційній сфері. Згідно опрацьованих теоретичних та аналітичних матеріалів
складено порівняльну таблицю за виокремленими основними елементами, які
значно впливають на розвиток національної економіки у сфері інноваційного
розвитку України і Китаю і стосуються малого бізнесу. На основі складеної
таблиці і проведеного дослідження щодо розвитку та стимулювання малого
бізнесу в інноваційній сфері виділено низку показників, запозичення та
впровадження яких є основою для досягнення стратегічних цілей України у
сфері побудови інноваційної економіки до 2030 року. Зокрема, в Китаї активно
функціонують різноманітні державні фонди та програми з підтримки і розвитку
діяльності хакспейс та інноваційних старт-ап саме для малого бізнесу, так як
малі підприємства виробляють найбільшу кількість інноваційної продукції і
технічних винаходів, а уряд сприяє захисту їх інтересів і забезпечує для малих
фірм певні податкові пільги (тимчасові та постійні), додаткове фінансування, а
також рівні умови кредитування як для великих, так і для малих підприємств.
3. Застосовуючи композиційну методику дослідження еволюції поняття
«ефективність» виділено різні підходи, визначені певними класифікаційними
ознаками, кожен з яких характеризує термін «ефективність» з різних аспектів,
важливість яких формується у відповідності до обраної стратегій та визначених
цілей малого бізнесу. Доведено доцільність використання синтезу двох методів
– статичного методу порівняння прибутку, витрат і рентабельності та
динамічного методу окупності з врахуванням часової структури платежів, що
дає можливість із врахуванням чинника часу та кривої життя інновації
отримати конкретне значення періоду повної окупності розробленої інновації,
що особливо важливо для потенційного інвестора. Визначено, що ключовим
показником ефективності інноваційного розвитку малого бізнесу є
інноваційний комерційний ефект, що враховує стратегічну спрямованість
управління інноваційними процесами на мікро та макрорівні, а також дозволяє
виявити основні технологічні, соціальні, зовнішньоекономічні та економікоорганізаційні фактори впливу на інноваційну діяльність малого бізнесу.
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4. Здійснено порівняльний аналіз динаміки основних економічних
показників України з 1992 р. по 2018 р., Китаю 1980 р. по 2018 р. не лише у
кількісному, але й в графічному вираженні, що значно спрощує його наочне
сприйняття і дає можливість не лише простежити тенденції обраних
показників, але й паралелі розвитку економік двох країн з подальшою
можливістю їх прогнозування з мінімальною похибкою завдяки використанню
великого масиву даних. Також за сформованою низкою інноваційних
показників, основним з яких є Глобальний Інноваційний Індекс, визначено
рейтинг України та Китаю у світі. Виявлено сфери, де досвід Китаю може бути
важливим для активізації інноваційного розвитку малого бізнесу в Україні.
Також було проаналізовано динаміку інноваційної активності малого бізнесу та
джерела фінансування його інноваційного розвитку з використанням методів
економічної статистики та статистичних баз даних як України, так і Китаю. За
результатами дослідження виявлено, що найбільш активно в Україні
інноваційий малий бізнес розвивався у докризовий період, а з 2007 року
спостерігався спад усіх показників. Проте починаючи з 2015 року ситуація
дещо покращилась. Натомість у Китаї ріст досліджених показників є
постійним, але найбільша активність інноваційного малого бізнесу припадає на
2015-2016 роки. Дослідження показало, що економічний та інноваційний
потенціал України не використовується в повній мірі, ймовірно, внаслідок
недостатнього розвитку відповідних інститутів.
5. Основним інструментом інноваційного розвитку Китаю є створення
наукових технопарків державного рівня. Зони високих технологій мають такий
географічний розподіл: 58 зон сконцентровано в Східному регіоні, 27 – у
Центральному, 29 – у Західному і 15 – у Північно-східному регіоні Китаю.
Головним чином це регіони з порівняно розвиненою економікою на південнозахідному узбережжі: Пекін, Тяньцзінь, Цзянсу, Шаньдун, Гуандун, Шанхай і
Фуцзянь. Були проведені дослідження щодо інтенсивності наукових досліджень
державних технопарків в Китаї у відсотках до загального бюджету країни та
показані витрати на науково-дослідну роботу у вигляді діаграми по шкалі
100 млн юанів, за результатами яких спостерігається збільшення цих витрат з
року в рік, що є для китайських підприємців дуже позитивною тенденцією.
Найважливішими джерелами фінансового забезпечення інноваційної діяльності
малого бізнесу Китаю виступають бізнес-ангели та венчурні фонди. Вагому
підтримку інноваційним підприємствам у Китаї надають також хакспейси.
6. Виявлено, що основними внутрішніми джерелами фінансування малого
бізнесу в Україні досі залишаються власні кошти підприємств, а зовнішніми
виступають фінанси венчурних фондів, факторингові послуги, франчайзинг та
підтримка ІТ-кластерів, державна підтримка, яка надається через програми
місцевого самоврядування, міжнародні програми. Оскільки найбільш
поширеними інституціями фінансового забезпечення інноваційного розвитку
малого бізнесу в Україні є різні комерційні структури, зокрема банки, тому
було розроблено теоретико-ігрову модель оптимізації взаємодії цих структур та
start-up в малому бізнесі. В якості інструменту теорії ігор було запропоновано
рівновагу Неша, так як вона є методом саморегуляції систем будь-якого рівня
складності (на відміну від оптимуму по Паретто, який використовується в
якості відстежуючого аппарату). Виявлено, що рівновага Неша буде присутня
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лише в одному випадку – коли комерційні структури погоджуються надати
фінанасування, і згідно теорії ігор саме така ситуація є оптимальною для
саморегуляції взаємодії фінансових структур та start-up в малому бізнесі.
7. Аналіз основних економічних показників розвитку національних
економік України та Китаю, здійснений на основі регресійного аналізу з
використанням відповідної лінії тренду та допустимої величини апроксимації
даних, дозволив спрогнозувати подальші тенденції їх розвитку до 2025 року.
Також було розроблено структурно-логічну схему прогнозування основних
перспективних напрямів розвитку інноваційної діяльності малого бізнесу в
Україні за шести етапами, які базуються на виокремлених автором основних
принципах прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку
малого бізнесу, яка дала змогу визначити, що найбільш перспективними
напрямами інноваційного розвитку в Україні, в яких також зацікавлені і
представники китайського інноваційного бізнесу є такі: дослідження
наноструктур і нанотехнологій; біотехнологія рослин та біофізика;
інформаційні технології; еко-технології, мікро- та оптоелектроніка.
Спрогнозовано імовірні сценарії інноваційного розвитку держави за
оптимістичним, базовим, песимістичним напрямами та, окремо, за сценарієм
інноваційного розвитку України на основі використання індикаторів
Європейського інноваційного табло, що дає змогу за постійного моніторингу
представлених індикаторів коригувати дії контрагентів інноваційної сфери як
на мікро, так і на макрорівні з метою реалізації оптимістичного сценарію
інноваційного розвитку України.
8. Вперше розроблено реалістичну та актуальну на сьогодні для України
багатофакторну модель оптимізації фінансового забезпечення інноваційного
розвитку малого бізнесу, яка враховує основні фактори, що мають чіткий
фінансовий вимір. У ній не враховуються мультиплікаційний та синергічний
ефекти, а також ігнорується фактор часу, тому модель є статичною, а не
динамічною з лінійною залежністю факторів. Використання цієї моделі, в
межах оптимістичного сценарію інноваційного розвитку України, дозволить
малому бізнесу здійснювати ефективний пошук необхідних коштів для
реалізації своїх інноваційних проектів, особливо на початковому етапі
функціонування, з різних традиційних та новітніх фінансових джерел, що
матиме значний економічний ефект як на мікро, так і на макрорівні. Для реалій
Китаю розроблена модель була інтерпретована у відповідне рівняння з
врахуванням особливостей країни.
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забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу; розкрито роль малих
інноваційних підприємств у розвитку малого бізнесу та національної
економіки; досліджено класифікацію методів оцінювання ефективності
інноваційного розвитку малих підприємств.
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фінансового забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу в Україні.
Спрогнозовано загальні тенденцї росту основних економічних показників
та перспективних напрямів інноваційного розвитку малого бізнесу в Україні та
Китаї;
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шляхи
фінансового
забезпечення
ефективного
інституціонального середовища та державної підтримки малих інноваційноактивних підприємств; розроблено модель фінансового забезпечення
інноваційного розвитку малого бізнесу.
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ABSTRACT
Dong Xinying. Financial support for the innovative development of small
businesses. – Printed as manuscript.
The thesis for Scientific Degree of the Candidate of Economic sciences in
specialty 08.00.03 – Economics and Management of National Economy. – National
University of Water and Environmental Engineering, Rivne, 2020.
Conceptual approaches have been developed in understanding the essence of the
mechanism of financial support for innovative development, as a complex of certain
forms, methods and methods of attracting various sources of financing of
innovations, which, in addition to traditional ones, use specific methods and take into
account the peculiarities of financing innovative development of small business,
which will provide innovative development of national development.
Based on the research, the leading role of small innovative enterprises in the
development of small business and the national economy was revealed, the
characteristics and advantages of small business structures for the innovation sphere
were determined. Based on the identified indicators of small business innovation
development efficiency, a composite methodology for evaluating the effectiveness of
small business innovation development has been developed, which takes into account
the evolution of the concept of "efficiency", methods of its evaluation and features of
its application in the small business innovation sphere, which makes it possible to
form a list of indicators for measurement and manage innovation processes at
different levels of the economy.
The method of comparative analysis of macroeconomic tendencies of innovative
development of Ukraine and the People's Republic of China is improved, which is
based on the proposed economic, social, science-intensive and innovative indicators,
which allowed to determine not only the financial and economic level of
development of countries, but also the degree of use of their innovative potential.
Selected and analyzed indices characterizing the innovative development of countries
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Changes in the number of innovative enterprises in Ukraine and China and the
volume of innovative products sold and the costs incurred for innovation activities
are analyzed. Areas where China's experience can be important for Ukraine's
economy and innovative entrepreneurship are identified.
The efficiency of development and financial support of innovative development
in China is analyzed and the leading role of the state as the main driving force of
China's innovation development is proved, the main moments of transformation of
China's scientific and technological system and its transition to a developed
innovation economy are briefly described. The effectiveness of Chinese
technoparks and high-tech zones for China's innovative development is
analyzed.
The main factors and instruments of financial support for innovative
development of small business in Ukraine are identified. It is substantiated that the
most common source of financial support for innovative development of small
business in Ukraine is loans from commercial structures. A theoretical and game
model of optimizing the interaction of these structures and start-ups in small business
has been developed, which enables, through the Nash equilibrium, to carry out selfregulation of the financial support system for small business innovation activity.
The general trends of the main economic indicators and perspective directions of
innovative development of small business in Ukraine and China are projected. The
structural and logical scheme of forecasting the main tasks of perspective directions
of development of innovative activity of small enterprises in Ukraine is developed.
A multifactor model of financial support for innovative small business
development has been developed, based on identified sets of factors with a clear
financial dimension (separately for the realities of Ukraine and China), which allows
to effectively form a portfolio of financial resources for the implementation of both
personalized innovative small business projects and increase the efficiency of
innovative development of the country as a whole.
Keywords: financial support, sources of financing, innovative development,
innovative activity, small enterprises, small business, national economy, Ukraine,
China.
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