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розширення традиційних принципів його функціонування. Виявлено суттєві переваги банків від партнерських стосунків із державою та резерви цього партнерства на окремих стадіях розвитку інноваційного потенціалу.
Ключові слова: банк, держава, інновація, інноваційний потенціал, партнерство, потенціал.

ВСТУП
Важливою умовою сучасного формування та розвитку інноваційного потенціалу будь-якої країни є розвиток партнерства і співробітництва державного та приватного секторів. Більшість індустріально розвинених країн проблему модернізації економіки розв’язують за рахунок адекватного механізму взаємодії органів державної влади і бізнесу [1]. В Україні через обмеженість ресурсної бази держави, власних фінансових можливостей підприємств, високі процентні ставки за кредитами та високі економічні ризики освоєння нової продукції розвиток механізму грошового забезпечення інноваційного потенціалу неможливий без залучення недержавних коштів, що можливо лише шляхом використання механізму державно-приватного партнерства. У цьому зв’язку
подальший розвиток інноваційного потенціалу в Україні зумовлює потребу зміцнення партнерських взаємовідносин учасників інноваційного підприємництва на взаємовигідних засадах. За
таких умов до надважливих відповідних завдань належать дослідження процесів створення сприятливого середовища для національного бізнесу, в якому інвестиції в інновації будуть основним
способом отримання високих і стабільно зростаючих доходів; чітке визначення інноваційної спеціалізації країни, концентрації інтелектуального потенціалу, створення альянсу науки, бізнесу та
влади тощо.
Загальнометодологічні аспекти розвитку та можливості використання механізму державноприватного партнерства в реалізації інноваційних проектів досліджували багато зарубіжних та
вітчизняних учених, зокрема М.В. Вілісов, Л.Л. Гриценко, Дж.В. Беркман, М. Джерард, А. Есташ,
Е.В. Зімеліс, Л.О. Лігоненко, С.П. Луценко, О.В. Міщук, Дж. Стронг, Манмохат Сингх, М. Ромеро, Н.І. Іванова, А.П. Патрон, В.А. Федорович, А. Харріс, JI.C. Чорний та ін. Питання безпосереднього використання державних (муніципальних) запозичень і кредитних ресурсів для розвитку
партнерства держави та приватного капіталу досліджували безпосередньо Р. Барро, A.B. Баженов, В.А. Бєлов, С.Л. Брю, Д.Л. Головачов, Ю.А. Данілов, Е. Домар, Б.І. Златкіс, A.A. Льовченко,
А. Лернер, Ф. Рабоуцці та ін. Разом з тим не досліджено особливості та можливості використання
механізму державно-банківського партнерства у грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу. У цьому зв’язку недостатнє теоретичне осмислення проблем, що виникають як при функціонуванні механізму державно-приватного партнерства загалом, так і за окремими напрямами його
розвитку, гальмує його впровадження у сформовані ринкові відносини. Використання накопичених значних фінансових ресурсів представників вітчизняного банківського сектору дасть змогу
організувати та зорієнтувати потенціал альянсу держави і банків на розв’язання проблем розвитку інноваційного потенціалу, значно прискорити впровадження масштабних проектів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає в дослідженні державно-банківського партерства у грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу.
РЕЗУЛЬТАТИ
У світовій економічній системі державно-приватне партнерство — це юридично оформлена
система взаємовідносин сторін-партнерів, спрямована на спільну реалізацію інвестиційних проектів, базується на справедливому розподілі необхідних організаційних, фінансових, виробничих
та інших ризиків, що забезпечує всім учасникам прийнятний результат [2, с. 22; 3]. На практиці
державне партнерство передбачає укладення договору між державою та юридичними чи фізичними особами про співробітництво. Наприклад, у Франції так будувалися канали ще в 1552 р. Це
явище названо принципом концесії. У 1920 р. народне господарство СРСР, зокрема, золотодобувна, лісова, рибна та інші галузі промисловості розроблялися із залученням приватних партнерів.
У Великобританії нині такі проекти дають змогу зберегти до 17% бюджету країни. На основі
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концесії в цій країні існують об’єкти, на побудову яких було витрачено 24 млрд. фунтів стерлінгів,
а на наступні три роки в цю сферу заплановано вкласти ще 12 млрд. фунтів стерлінгів [3].
Разом з тим державно-приватне партнерство не просто об’єднання ресурсів держави і бізнесу,
а нова економічна форма взаємодії держави і бізнесу з метою досягнення якнайефективніших для
суспільства результатів. Ця взаємодія може здійснюватися в різних інституційно-економічних
формах, на різних рівнях національного господарства, з різними суб’єктами бізнесу, у тому числі
банками.
Механізм партнерства держави та банків у сфері розвитку інноваційного потенціалу має певні
особливості, на відміну від партнерства держави з нефінансовими інститутами. Це зумовлено як
особливим положенням банківських установ, що є традиційними фінансовими посередниками і
крім суто бізнесової посередницької діяльності регулюють сукупну грошову масу, так і специфікою розвитку інноваційного потенціалу. З огляду на зазначене це партнерство передбачає участь
не двох, а трьох і більше партнерів, зокрема (рис. 1):
 держави, яка делегує свої повноваження державній кредитній установі банківського чи небанківського типу;
 комерційного банку, який виконує функції фінансового посередництва;
 фірм та домогосподарств, що одночасно є постачальниками і споживачами банківських
ресурсів.
Прямі учасники державно-банківського партнерства у грошовому
забезпеченні інноваційного потенціалу

Держава
(спеціалізована державна кредитна установа банківського чи
небанківського типу)

Банки

Непрямі учасники державно-банківського партнерства у грошовому
забезпеченні інноваційного потенціалу

Фірми
Домогосподарства

Рис. 1. Учасники державно-банківського партнерства у грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу (Складено автором)
У подальшому досягненню ефективного розвитку державно-приватного партнерства сприятимуть розроблення аспектів ретельного планування проектів, створення умов для швидкого залучення інвесторів та їх капіталу в економіку країни, забезпечення державою максимального розподілу ризиків та її зацікавленість у розв’язанні проблем у цій сфері [4].
Насамперед механізм партнерства держави та банків у сфері розвитку інноваційного потенціалу залежить від принципових засад організації їх відносин. Механізм державно-приватного партнерства згідно із Зеленою книгою про державно-приватне партнерство будується за двома основними принципами [5]:
 співзасновництва — приватна чи публічна організація стає співзасновником при створенні
державно-приватної установи;
 договірного партнерства — укладання договорів та угод концесії, лізингу, оренди державного майна, розподілу продукції, управління державним майном, спільної діяльності тощо.
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На нашу думку, партнерство держави та банків доцільно будувати саме за другим принципом,
тобто на договірних засадах. Це зумовлено особливим положенням банківських установ на грошовому ринку, які є традиційними фінансовими посередниками і відповідальні за залучені кошти
клієнтів, тобто мають ризик відповідальності перед клієнтами, так і провідниками грошово-кредитної політики центрального банку, тобто несуть ризик відповідальності перед державою. Специфіка розвитку інноваційного потенціалу, з одного боку, посилює ці ризики, з іншого боку, передбачає гнучкість будь-яких програм з його грошового забезпечення. У цьому зв’язку з метою
оптимізації зазначених проблем договірне партнерство найприйнятніше щодо розвитку партнерства держави та банків, оскільки є найгнучкішим і передбачає закладення механізму мінімізації
ризиків. Проте при цьому принцип співзасновництва в побудові партнерства держави та банків не
виключається. За таким принципом доцільно будувати партнерство саме масштабних та довгострокових об’єктів інноваційного фінансування.
Згідно із Законом України «Про державно-приватне партнерство» до традиційних основних
принципів безпосереднього здійснення державно-приватного партнерства належать [6]:
 рівність перед законом державних та приватних партнерів;
 заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних партнерів;
 узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою отримання взаємної вигоди;
 незмінність протягом усього терміну дії договору, укладеного в межах державно-приватного
партнерства, цільового призначення та форми власності переданих приватному партнеру об’єктів,
що перебувають у державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим;
 визнання державними та приватними партнерами прав і обов’язків, передбачених законодавством України та визначених умовами договору, укладеного в межах державно-приватного
партнерства;
 справедливий розподіл між державними та приватними партнерами ризиків, пов’язаних з
виконанням договорів, укладених в межах державно-приватного партнерства;
 визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом.
На нашу думку, організація партнерства держави та банків у сфері грошового забезпечення
інноваційного потенціалу потребує розширення зазначених принципів. Це зумовлено як специфічністю власне розвитку інноваційного потенціалу, так і особливістю банківських установ, зокрема, їх місії в суспільно-економічній системі. Так, однією зі специфічних ознак розвитку інноваційного потенціалу є його підвищена базова значущість для загального розвитку суспільства та
наявність ймовірнісних результатів досягнення цілей його розвитку. Особливість банків полягає
в тому, що крім бізнесових параметрів функціонування вони мають регулятивні, тобто на них
покладена місія впливати на баланс між грошовим і реальним капіталом суспільства. Крім того, у
банківській ресурсній базі переважають не власні, а залучені кошти, а це стримує їх бажання
надмірно ризикувати. Усе зазначене зумовлює необхідність додаткового встановлення принципів
партнерських взаємовідносин держави і банків у сфері грошового забезпечення інноваційного
потенціалу, до яких належать:
 гнучка мотивація партнерської участі держави та банків у системі грошового забезпечення
інноваційного потенціалу;
 диференційований розподіл ризиків між державою і банками залежно від стадії розвитку
інноваційного потенціалу.
Слід зазначити, що попри те що мотивація партнерської участі державного та банківського
секторів у системі грошового забезпечення інноваційного потенціалу різна, існують спільні мотиви діяльності основних учасників партнерства, а саме: забезпечення умов економічного зростання країни; забезпечення бажаного рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції і послуг; гармонізація, встановлення відповідності між уречевленим та трудоресурсним чинниками
розвитку інноваційного потенціалу; посилення інноваційної спрямованості та спеціалізації країни (табл. 1).
Мотивація держави щодо партнерства з установами банківського бізнесу в системі грошового
забезпечення інноваційного потенціалу концентрується в економії бюджетних коштів на окремих
етапах фінансування інноваційних проектів; залученні позабюджетних джерел фінансування;
підвищенні якості аналітичних послуг інноваційних проектів тощо.
До основних причин зацікавленості банківського бізнесу щодо партнерства з державою в системі грошового забезпечення інноваційного потенціалу можна зарахувати розширення бізнесу
через можливість доступу до сегментів економіки, де роль бізнесу мінімальна; можливість реалі-
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Таблиця 1. Мотивація партнерської участі державного та банківського секторів у системі грошового забезпечення інноваційного потенціалу *
Цілі партнерської участі в системі грошового забезпечення інноваційного потенціалу
базові
державні
банківські
Забезпечення умов екоПідвищення якості аналітиРозширення бізнесу через мономічного зростання країни
чних послуг інноваційних прожливість доступу до сегментів
ектів
економіки, де роль бізнесу мінімальна
Забезпечення конкуренЕкономія бюджетних коМожливість реалізації масштоспроможності вітчизняштів на окремих етапах фітабних проектів з тривалими
ної продукції та послуг
нансування інноваційних
термінами окупності
проектів
Посилення інноваційної
Залучення позабюджетПроведення незалежної дерспеціалізації країни
них джерел фінансування
жавної експертизи інноваційних
проектів
Встановлення відповідСтимулювання інноваційРозподіл ризиків фінансуності між уречевленим та
ної активності підприємств
вання інноваційних проектів
трудоресурсним чинникаміж державою і банками
ми розвитку інноваційного
потенціалу
* Складено автором

зації масштабних інноваційних проектів з тривалими термінами окупності; проведення незалежної державної експертизи інноваційних проектів; розподіл ризиків фінансування інноваційних
проектів між державою і банками тощо. Проте найбільший інтерес банківського бізнесу щодо
партнерства з державою зумовлений необхідністю мінімізації їх ризиків при фінансуванні інноваційної діяльності. Цілком припустимий при цьому розумний розподіл ризиків між банками і
державою [7]. Крім того, залучення банків до участі в державно-партнерських відносинах створить передумови для їх підтримання в післякризовий період.
За участі в державно-приватному партнерстві банківські установи самостійно контролюють
інвестора і мають додаткові права, які надає їм держава. Наприклад, при проектному фінансуванні банки укладають угоду, де зазначається, що в разі невдалого завершення проекту інвестор
зобов’язаний виплатити банкам-кредиторам кредити з належними їм відсотками. Існує можливість
також використання права step-in-rights, тобто заміни інвестора у випадку, якщо банк має підстави вважати, що інвестор не виконує зобов’язань згідно з умовами договору.
До переваг належать також такі, що держава перебирає на себе ризики зміни валютних курсів,
кредитних ставок, неотримання встановлених домовленостей. Незмінність протягом усього терміну дії договору, укладеного в межах державно-приватного партнерства, цільового призначення та
форми власності об’єктів надає банкам і приватним інвесторам більших гарантій за участі в таких
проектах. Реалізація проектів у межах державно-приватного партнерства може спричиняти продовження термінів проведення конкурсних процедур укладання угоди, відповідно підвищення вартості
проекту, оскільки банки потребують залучення великої кількості консультантів на різних стадіях
упровадження проекту. У цьому зв’язку першочерговим завданням у контексті розвитку співробітництва державного та приватного секторів у країні повинна бути необхідність удосконалення механізму реалізації концепції державно-приватного партнерства. Крім того, прийняття Закону України
«Про державно-приватне партнерство» та затвердження інших нормативно-правових документів
повинно стати поштовхом для активізації впровадження такої форми співробітництва.
Загалом у результаті дослідження сучасного стану державно-партнерських відносин в Україні
вирізняються такі переваги участі в них банків України: розширення бізнесу завдяки можливості
доступу до сегментів економіки, в яких роль бізнесу мінімальна; можливість реалізації масштабних
інноваційних проектів з тривалими термінами окупності; проведення незалежної державної експертизи інноваційних проектів; розподіл ризиків фінансування інноваційних проектів між державою і банками; створення додаткового захисного механізму на випадок кризових потрясінь; отри-
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мання додаткових прав, які надає банкам держава щодо контролю за інвестованими коштами; мінімізація ризиків зміни валютних курсів, кредитних ставок, недотримання визначених домовленостей.
Гнучкість мотивації партнерської участі держави та банків у системі грошового забезпечення
інноваційного потенціалу передбачає можливість перегляду умов договірних угод з боку як держави, так і банків з певних підстав, якими можуть бути:
 виявлення значущості об’єктів інноваційного фінансування для суспільно-економічного
розвитку;
 зміна параметрів грошово-кредитної політики центрального банку;
 посилення системних ризиків банківської діяльності, що ускладнили фінансовий стан банку.
Так, виявлення значущості об’єктів інноваційного фінансування для суспільно-економічного
розвитку може спровокувати зміну мотивації участі держави в системі державно-банківського
партнерства як у бік збільшення, так і зменшення. Зміна параметрів грошово-кредитної політики
центрального банку та посилення системних ризиків банківської діяльності, що ускладнили фінансовий стан банку, можуть спровокувати зміну мотивації участі банків у системі державно-банківського партнерства.
Запропонований автором принцип диференційованого розподілу ризиків між державою і банками зумовлений особливостями окремих стадій розвитку інноваційного потенціалу. Нагадаємо,
що на стадії створення і наявного, і резервного рівня можливостей інноваційного розвитку використовують виключно джерела власних державних та залучених грошових коштів. Стадії накопичення можливостей інноваційного розвитку відповідає державна і комерційна форми грошового
забезпечення. На стадії перерозподілу можливостей інноваційного розвитку до загальної системи грошового забезпечення долучається кредитна форма, на стадії використання можливостей
інноваційного розвитку — усі форми грошового забезпечення. Результати дослідження сучасного
стану та перспектив розвитку банківської сфери України засвідчують, що найактивніше банк беруть участь у розвитку інноваційного потенціалу на стадії використання можливостей інноваційного розвитку, тобто на останній. Форми партнерства держави та банків на різних стадіях розвитку інноваційного потенціалу наведено в табл. 2.
Таблиця 2. Форми партнерства держави та банків на окремих стадіях розвитку інноваційного
потенціалу *
Стадія розвитку інноваційного потенціалу

Форми партнерства держави та банків

Створення можливостей інноваційного
розвитку (державна форма забезпечення
інноваційного потенціалу)
Накопичення можливостей інноваційного
розвитку (державна та комерційна форми
забезпечення інноваційного потенціалу)

Повна фінансова участь держави
Повна гарантійна участь держави

Перерозподіл можливостей інноваційного
розвитку (державна, комерційна та кредитна
форми забезпечення інноваційного
потенціалу)
Використання можливостей інноваційного
розвитку (державна, комерційна, кредитна та
змішана форми забезпечення інноваційного
потенціалу)

Повна чи переважаюча фінансова участь
держави
Часткова фінансова участь банку
Повна гарантійна участь держави
Часткова фінансова участь держави
Часткова чи переважаюча фінансова
участь банку
Повна гарантійна участь держави
Повна гарантійна участь держави
Повна фінансова участь банку

* Складено автором

Саме на стадії використання можливостей інноваційного розвитку ризики банків можна більшменш передбачити. Починаючи зі стадії перерозподілу можливостей інноваційного розвитку і
завершуючи стадією їх створення можливостей, банківські інвестиційні ризики попри зростання
виявляються недостатньо. На цих стадіях комерційні банки не виявляють бізнесового інтересу до
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грошового забезпечення інноваційного потенціалу. Для активізації їх інтересу в такій діяльності
потрібно сформувати систему високогарантованих та привабливих преференцій, досвід отримання яких спостерігається лише у світовій практиці. Партнерство держави та банків доцільно посилювати від стадії використання можливостей інноваційного розвитку до стадії створення можливостей інноваційного розвитку, що сприятиме реалізації цих резервів.
ВИСНОВКИ
Таким чином, в Україні процес грошового забезпечення інноваційного потенціалу та активізація ролі банків у цьому процесі неможливий без використання механізму державно-приватного
партнерства, який має певну специфіку: завжди передбачає участь чотирьох партнерів (держави,
комерційних банків, фірм та домогосподарств, що є одночасно як постачальниками, так і споживачами банківських ресурсів) та будується переважно на договірній основі, що створює відповідну гнучкість партнерства і передбачає процес мінімізації ризиків. Практична організація цього
партнерства держави та банків потребує розширення традиційних принципів цих стосунків наступними: гнучка мотивація партнерської участі держави та банків у системі грошового забезпечення інноваційного потенціалу, диференційований розподіл ризиків між державою і банками
залежно від стадії розвитку інноваційного потенціалу. Наявність суттєвих переваг банків від партнерських стосунків із державою обумовлює активізацію їх участі у грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу. Резерви партнерства держави та банків зростають від стадії використання
можливостей інноваційного розвитку до стадії створення можливостей інноваційного розвитку.
Саме вивчення цих резервів та шляхів їх використання є нині недостатньо вивченими та потребують подальшого дослідження.
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