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У 2007 р. значно збільшилися обсяги фінан�
сових витрат державою на підтримку та реалі�
зацію інвестиційних та інноваційних проектів.
Тільки Державному агентству України з інвес�
тицій та інновацій (далі — Держінвестицій) як
спеціально уповноваженому центральному ор�
гану виконавчої влади у сфері інноваційної
діяльності відповідно до Закону України "Про
інноваційну діяльність" з державного бюдже�
ту було виділено більше 900 млн. грн. на ре�
алізацію двох бюджетних програм.

На реалізацію бюджетної програми "Фінан�
сова підтримка інноваційних та інвестиційних
проектів, в першу чергу з упровадження пере�
дових технологій, що реалізуються у галузях
промисловості, в тому числі технологічними
парками, через механізм здешевлення кре�
дитів" (далі — Бюджетна програма по здешев�
ленню кредитів) було передбачено 144,5 млн.
грн. Бюджет програми "Надання кредитів на
реалізацію інноваційних та інвестиційних
проектів у галузях економіки, у першу чергу з
впровадження передових енергозберігаючих
технологій та технологій з виробництва аль�
тернативних джерел палива" (далі — Бюджет�
на програма пільгового кредитування) стано�
вив 767,4 млн. грн.

Крім цього, в межах реалізації бюджетної
програми "Утримання регіональних центрів

інноваційного розвитку та впровадження га�
лузевих і регіональних інноваційних програм"
(далі — Бюджетна програма з впровадження
інноваційних програм), на яку в бюджеті було
виділено 50,0 млн. грн., частину коштів, а саме
близько 36,0 млн. грн. було передбачено на
впровадження галузевих і регіональних інно�
ваційних програм шляхом фінансової підтрим�
ки на безповоротній основі їх окремих зав�
дань і заходів.

Для Держінвестицій це був перший досвід
такого роду діяльності, зокрема щодо розробки
необхідної нормативно�правової бази. З метою
забезпечення реалізації зазначених бюджетних
програм за погодженням із зацікавленими ор�
ганами виконавчої влади Держінвестицій у
2007 р. розробило та в установленому порядку
затвердило відповідну нормативно�правову базу:

постанову Кабінету Міністрів України від
01.03.2007 р. № 329 "Про затвердження по�
рядку використання у 2007 р. коштів, перед�
бачених у державному бюджеті для фінан�
сової підтримки інноваційних та інвестицій�
них проектів" та зміни до неї;
постанову Кабінету Міністрів України від
14.03.2007 р. № 455 "Про затвердження по�
рядку використання у 2007 р. коштів, перед�
бачених у державному бюджеті для надан�
ня кредитів на реалізацію інноваційних та
інвестиційних проектів у галузях економіки"
та зміни до неї;
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постанову Кабінету Міністрів України від
07.03.2007 р. № 424 "Про утворення Міжві�
домчої ради з питань інвестицій та іннова�
ційного розвитку";
наказ Держінвестицій від 16.10.2007 р. № 104
"Про затвердження порядку використання
у 2007 р. коштів, передбачених у державно�
му бюджеті для утримання регіональних
центрів інноваційного розвитку та впро�
вадження регіональних і галузевих іннова�
ційних програм", зареєстрований в Мініс�
терстві юстиції України 25.10.2007 року за
№ 1204/14471;
наказ Держінвестицій від 24.04.2007 року
№ 26 "Про затвердження порядку конкурс�
ного відбору інноваційних та інвестиційних
проектів для їх фінансової підтримки за ра�
хунок коштів, передбачених у Державному
бюджеті на 2007 рік", зареєстрований в Мі�
ністерстві юстиції України 10.05.2007 року
за № 489/13756, та зміни до нього;
наказ Держінвестицій від 03.05.2007 р. № 33
"Про затвердження порядку конкурсного
відбору інноваційних та інвестиційних про�
ектів для надання кредитів на їх реалізацію
за рахунок коштів, передбачених у Держав�
ному бюджеті на 2007 р.", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 16.05.2007 ро�
ку за № 511/13778, та зміни до нього;
наказ Держінвестицій від 26.04.2007 р. № 29
"Про затвердження Форми договору на вип�
лату компенсації сплачених у 2007 р. від�
сотків за кредитами, залученими для фінан�
сування інноваційних та інвестиційних
проектів";
наказ Держінвестицій від 17.10.2007 р. № 105
"Про затвердження порядку проведення
конкурсного відбору регіональних і галузе�
вих інноваційних програм, які впроваджу�
ватимуться за рахунок бюджетних коштів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції Ук�
раїни 29.10.2007 р. за № 1224/14491.
Згідно з вимогами зазначених вище норма�

тивно�правових актів Держінвестицій у травні
2007 р. оголосило конкурсний відбір інвести�

ційних та інноваційних проектів, а в жовтні
2007 р. — регіональних та галузевих іннова�
ційних програм. Варто зазначити, що кошти
надавалися на реалізацію вже підготовлених
інноваційних та інвестиційних проектів, а та�
кож на впровадження затверджених регіональ�
них і галузевих інноваційних програм.

З метою забезпечення цільового прозорого та
ефективного здійснення фінансової підтримки
проектів та програм наказами Держінвестицій
від 07.05.2007 р. № 34 "Про затвердження скла�
ду конкурсної комісії з відбору інноваційних та
інвестиційних проектів для їх фінансової підт�
римки"; від 18.05.2007 р. № 36 "Про затверджен�
ня складу конкурсної комісії з відбору іннова�
ційних та інвестиційних проектів для надання
кредитів на їх реалізацію за рахунок коштів, пе�
редбачених у державному бюджеті на 2007 рік"
та від 13.11.2007 р. № 129 "Про затвердження
складу Конкурсної комісії з відбору регіональ�
них і галузевих інноваційних програм та їх ви�
конавців" були утворені відповідні конкурсні
комісії. До складу конкурсних комісій увійшли
представники Міністерства фінансів, Міністер�
ства економіки, Міністерства освіти і науки, Мі�
ністерства промислової політики, Міністерства
регіонального розвитку і будівництва, Націо�
нального агентства з питань забезпечення ефек�
тивного використання енергетичних ресурсів,
Національної академії наук України, Науково�
го парку "Київська політехніка", Українського
союзу промисловців та підприємців.

Відбір проектів та програм здійснювався
виключно на конкурсній основі. Технологічно
відбір проектів та програм здійснювався у три
етапи: на першому етапі конкурсні комісії ух�
валювали висновок щодо доцільності або не�
доцільності надання фінансової підтримки
проектам чи програмам та обсягів цієї підтрим�
ки. На другому етапі висновки конкурсних
комісій погоджувалися із Міжвідомчою радою
з питань інвестицій та інноваційного розвитку.
На третьому етапі з урахуванням рекоменда�
цій Міжвідомчої ради конкурсні комісії ухва�
лювали остаточні рішення щодо фінансової
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підтримки відповідних проектів та програм.
Для забезпечення проведення конкурсного
відбору проектів та програм протягом 2007 р.
відбулося вісім засідань Міжвідомчої ради з
питань інвестицій та інноваційного розвитку,
на одному з останніх засідань якої Держінвес�
тицій, зокрема, доповіло про результати вико�
нання зазначених вище бюджетних програм.

Протягом 2007 р. під час реалізації бюджет�
ної Програми по здешевленню кредитів для
участі у конкурсному відборі було зареєстро�
вано 53 проекти на загальну суму заявленої
компенсації більше 250,0 млн. грн. Відповідна
Конкурсна комісія Держінвестицій на 12 засі�
даннях розглянула 45 проектів, з яких 19 отри�
мали позитивне рішення про надання фінан�
сової підтримки. Серед проектів�переможців
3 проекти мали свідоцтва про їх державну
реєстрацію як інноваційних, в тому числі 2 про�
екти були зареєстровані як проекти техноло�
гічних парків. Варто зазначити, що 8 проектів
не були розглянуті Конкурсною комісією у
зв'язку з вичерпанням на дату реєстрації зая�
вок на їх участь у конкурсному відборі обсягу
бюджетних коштів за бюджетною програмою.

РОЗПОДІЛ ПІДТРИМАНИХ

ПРОЕКТІВ ПРОГРАМИ ПО ЗДЕШЕВЛЕННЮ 

КРЕДИТІВ ЗА ГАЛУЗЯМИ ПРОМИСЛОВОСТІ

Інноваційні проекти

Виробництво електричного, електронного та
оптичного устаткування (1 проект):

"Розроблення і виробництво новітніх авто�
номних інтегрованих систем, електропостачан�
ня з використанням сонячних енергетичних
систем, вітроенергоустановок та енергонако�
пичувачів"; позичальник — українсько�угор�
ське закрите акціонерне товариство з інозем�
ними інвестиціями "Веста—Дніпро".

Виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів (1 проект):

"Створення вертикально інтегрованої струк�
тури із замкнутим циклом виробництва м'яса
свинини"; позичальник — закрите акціонерне
товариство "АПК�Інвест".

Інвестиційні проекти

Будівництво (1 проект):
"Організація логістичного центру, рекон�

струкція існуючих та будівництво нових буді�
вель та споруд промислового комплексу для
розміщення виробничо�складського комплек�
су за адресою: Столичне шосе, 100, у Голосіївсь�
кому р�ні м. Києва"; позичальник — закрите
акціонерне товариство "ЮПП".

Виробництво гумових та пластмасових ви!
робів (1 проект):

"Технологічний комплекс автоматизовано�
го обладнання по виробництву сучасних шин
на ВАТ "Дніпрошина"; позичальник — відкри�
те акціонерне товариство "Дніпрошина".

Виробництво електричного, електронного та
оптичного устаткування (2 проекти):

"Будівництво заводу по виробництву фоль�
гованих та нефольгованих діелектриків"; по�
зичальник — закрите акціонерне товариство
"Ламітек�Укрізоліт";

"Розроблення технології виготовлення, ор�
ганізація промислового випуску високоефек�
тивних енергозберігаючих компактних люмі�
нісцентних ламп"; позичальник — товариство
з обмеженою відповідальністю "Газотрон�
Люкс".

Виробництво іншої неметалевої мінеральної
продукції (1 проект):

"Впровадження енергозберігаючих техно�
логій ("сухий" спосіб виробництва цементу)
на ВАТ "Івано�Франківськцемент"; позичаль�
ник — відкрите акціонерне товариство "Івано�
Франківськцемент".

Виробництво та розподілення електроенер!
гії, газу та води (2 проекти):

"Виробництво електроенергії із застосуван�
ням малогабаритних парових когенераційних
установок"; позичальник — товариство з об�
меженою відповідальністю "Спеціальне Конс�
трукторське Бюро Сухіна";

"Електростанція "Енергія — 1"; позичаль�
ник — товариство з обмеженою відповідаль�
ністю "Торговий дім "Українські порошкові ма�
теріали"", м. Бровари Київської області".
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Виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів (3 проекти):

"Розширення виробництва поліамідної обо�
лонки і організація виробництва термоусад�
кових пакетів"; позичальник — закрите акціо�
нерне товариство "Пенто Пак";

"Будівництво другої черги Іллічівського олій�
ножирового комбінату"; позичальник — відк�
рите акціонерне товариство "Іллічівський олій�
ножировий комбінат";

"Будівництво заводу та організація вироб�
ництва молочної продукції в м. Біла Церква";
позичальник — товариство з обмеженою від�
повідальністю "Білоцерківський молочний
комбінат".

Металургійне виробництво та виробництво
готових металевих виробів (3 проекти):

"Проект по впровадженню установки ла�
зерного розкрою металу на ВАТ "Барський
машзавод"; позичальник — відкрите акціонер�
не товариство "Барський машинобудівний
завод";

"Програма реконструкції і модернізації тех�
нологічних процесів та виробничих потужнос�
тей"; позичальник — відкрите акціонерне то�
вариство "Енергомашспецсталь";

"Реконструкція киснево�компресорного це�
ху з будівництвом ПРУ�60"; позичальник —
відкрите акціонерне товариство Запорізький
металургійний комбінат "Запоріжсталь".

Текстильне виробництво; виробництво одягу,
хутра та виробів з хутра (1 проект):

"Технічне переоснащення ткацького та об�
робного виробництв"; позичальник — закрите
акціонерне товаристо "Камвольно�суконна ком�
панія «Чексіл»".

Хімічне виробництво (2 проекти):
"Створення виробництва біоетанолу"; по�

зичальник — товариство з обмеженою відпо�
відальністю "КоронАгро";

"Впровадження енергозберігаючої техно�
логії виробництва складних мінеральних доб�
рив, збагачених мікроелементами"; позичаль�
ник — товариство з обмеженою відповідаль�
ністю "УкрТехноФос".

Целюлозно!паперове виробництво, видавнича
діяльність (1 проект):

"Інвестиції у модернізацію виробничої та ос�
воєння орендної діяльності ЗАТ "Поліграфіст";
позичальник — закрите акціонерне товарист�
во "Поліграфіст".

Станом на 01.01.2008 р. за бюджетною прог�
рамою по здешевленню кредитів обсяг фак�
тично перерахованих коштів позичальникам
за договорами склав 143 627 073,86 грн., тобто
майже 99,4 % її обсягу. Варто зазначити, що
загальна вартість 19 проектів, щодо яких було
прийнято рішення про відшкодування відсот�
ків за кредитами, сплаченими у 2007 р., стано�
вить більше 4,7 млрд. грн., причому за час
реалізації цих проектів до бюджету та поза�
бюджетних фондів позичальниками буде пере�
раховано близько 2 млрд. грн. та створено до�
датково понад 3 тис. робочих місць.

Протягом 2007 р. під час реалізації бюджет�
ної програми пільгового кредитування для
участі у конкурсному відборі було зареєстрова�
но 52 проекти на загальну суму заявлених кре�
дитів біля 2,4 млрд. грн. Відповідна конкурсна
комісія Держінвестицій на 11 засіданнях розг�
лянула 28 проектів, з яких 17 отримали пози�
тивне рішення про виділення бюджетних кош�
тів для їх кредитування. Серед проектів�пере�
можців 4 проекти мали свідоцтва про їх
державну реєстрацію як інноваційних. 24 про�
екти не були розглянуті Конкурсною комісією
у зв'язку з вичерпанням на дату реєстрації зая�
вок на їх участь у конкурсному відборі обсягу
бюджетних коштів за бюджетною програмою.

РОЗПОДІЛ ПІДТРИМАНИХ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМИ

ПІЛЬГОВОГО КРЕДИТУВАННЯ ЗА ГАЛУЗЯМИ

ЕКОНОМІКИ ТА ГАЛУЗЯМИ ПРОМИСЛОВОСТІ

Інноваційні проекти

Галузь економіки — переробна промисловість,
галузь промисловості — виробництво елект!
ричного, електронного та оптичного устатку!
вання (2 проекти):

"Розробка і впровадження у серійне вироб�
ництво телевізорів кольорового зображення з
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екраном на рідкокристалічних (LCD) пане�
лях", свідоцтво про державну реєстрацію інно�
ваційного проекту від 18.06.2007 р. № 000009
серія АА; позичальник — державне підприємс�
тво "Новатор", м. Хмельницький;

"Виготовлення дослідно�промислової пар�
тії з трьох газотурбінних установок ГТУ�8 з
елементами модернізації за результатами про�
мислових випробувань", свідоцтво про дер�
жавну реєстрацію інноваційного проекту від
03.08.2007 р. № 000001 серія АА; позичаль�
ник — товариство з обмеженою відповідаль�
ністю "НТЦ"Алвіго"".

Інвестиційні проекти

Галузь економіки — переробна промисловість,
галузь промисловості — виробництво елект!
ричного, електронного та оптичного устатку!
вання (2 проекти):

"Впровадження когенераційної енергозбе�
рігаючої установки "Теплоенергетичний
комплекс "Мотор Січ" (ТЕК)"", свідоцтво про
державну реєстрацію інноваційного проекту
від 15.01.2007 р. № 000008 серія АА; позича�
льник — відкрите акціонерне товариство "Мо�
тор Січ";

"Організація виробництва енергозберігаю�
чого опалювального комплексу з використан�
ням устаткування поновлювальних енергій";
позичальник — закрите акціонерне товарист�
во "Термо";

Галузь економіки — переробна промисло!
вість, галузь промисловості — виробництво
іншої неметалевої мінеральної продукції (1 про!
ект):

"Будівництво сучасного цегельного заво�
ду"; позичальник — товариство з обмеженою
відповідальністю "Поротон".

Галузь економіки — переробна промисловість,
галузь промисловості — виробництво та роз!
поділення електроенергії, газу та води (3 про!
екти):

"Реконструкція зовнішнього освітлення
міста Львова з використанням сучасних енер�
гозберігаючих технологій"; позичальник —

Львівське комунальне підприємство "Львів�
світло";

"Організація виробництва електроенергії і
тепла на території ТзОВ "Компанія «Захід�
будінвест»", с. Муроване Львівської області";
позичальник — товариство з обмеженою від�
повідальністю "Компанія «Західбудінвест»";

"Модернізація енергетичної системи на ос�
нові використання енергозберігаючого облад�
нання у виробництві хлібобулочної продукції
ТОВ «Білгород�Дністровська паляниця»"; по�
зичальник — товариство з обмеженою відпо�
відальністю "Білгород�Дністровська паляниця".

Галузь економіки — переробна промисловість,
галузь промисловості — виробництво транс!
портних засобів та устаткування (2 проек!
ти):

"Створення сучасного виробництва легких
багатоцільових вертольотів КТ�112 та їх тех�
нічної експлуатації"; позичальник — товари�
ство з обмеженою відповідальністю "КБ «Вер�
тикаль»";

"Серійне виробництво агрегатів шасі літа�
ків АН�140 та АН — 148�100"; позичальник —
державне підприємство "ВО «Південний ма�
шинобудівний завод ім. О.М. Макарова»".

Галузь економіки — переробна промисло!
вість, галузь промисловості — виробництво хар!
чових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
(1 проект):

"Розробка комплексної технології виготов�
лення і організація промислового випуску кіль�
цевої білкової (колагенової) оболонки для
потреб харчової промисловості України"; по�
зичальник — відкрите акціонерне товариство
"Прилуцький завод «Білкозин»".

Галузь економіки — переробна промисло!
вість, галузь промисловості — інші галузі про!
мисловості (1 проект):

"Створення багатофункціонального вироб�
ничого комплексу для зміцнення, захисту і ре�
монту виробничого обладнання методами тер�
мічного напилення"; позичальник — товари�
ство з обмеженою відповідальністю "АСКОН
Україна".
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Галузь економіки — переробна промисловість,
галузь промисловості — металургійне вироб!
ництво та виробництво готових металевих
виробів (2 проекти):

"Впровадження перспективних енергозбе�
рігаючих технологій виробництва прецизій�
них зварних труб із вуглецевих, нержавіючих
сталей та сплавів кольорових металів"; пози�
чальник — закрите акціонерне товариство
"Виробничо�комерційне підприємство «Мета�
ліст»";

"Освоєння та виробництво квадратної ли�
тої заготовки на електросталеплавильному
комплексі з використанням сучасної енергоз�
берігаючої технології"; позичальник — това�
риство з обмеженою відповідальністю "Елект�
росталь".

Галузь економіки — переробна промисловість,
галузь промисловості — хімічне виробництво
(2 проекти):

"Впровадження виробництва біопалива на
базі сільськогосподарського підприємства";
позичальник — товариство з обмеженою
відповідальністю "Сільськогосподарська ком�
панія «Південь�Хліб»";

"Впровадження енергоефективної і ресур�
созберігаючої технології і устаткування га�
зифікації біомаси на об'єктах теплоенергети�
ки з метою заміщення видобувних видів пали�
ва"; позичальник — державне підприємство
"Енергоефективність".

Галузь економіки — добувна промисловість,
галузь промисловості — добування вуглеводнів
та пов'язаних з ним послуг (1 проект):

"Завершення першого етапу Програми роз�
робки Одеського і Безіменного газових родо�
вищ на шельфі Чорного моря"; позичальник —
державне акціонерне товариство "Чорномор�
нафтогаз".

Станом на 01.01.2008 р. за бюджетною прог�
рамою пільгового кредитування було укладе�
но 17 кредитних договорів на загальну суму
760 123 288,00 грн. та видано кредитів на суму
655 123 288,00 грн., що становить відповідно
майже 99,1 % та 85,4 % її обсягу.

Варто зазначити, що ефективність викорис�
тання бюджетних коштів за бюджетною прог�
рамою пільгового кредитування можна буде
оцінити лише після виконання проектів, які в
основному розраховані на період до п'яти років.

Протягом 2007 р. під час реалізації бюджетної
програми впровадження інноваційних програм
для участі у конкурсному відборі було за�
реєстровано 8 інноваційних програм, серед яких
3 були галузеві та 5 регіональних, котрі розгля�
дались на 5�и засіданнях конкурсної комісії.
Програми передбачали фінансову підтримку
впровадження 35 проектів на загальну суму за�
явленої підтримки більше 75,4 млн. грн.

Конкурсна комісія Держінвестицій прий�
няла рішення щодо доцільності впроваджен�
ня однієї регіональної програми та двох галу�
зевих програм.

Регіональна програма:

"Програма науково�технічного розвитку
Донецької області на період до 2020 року", зат�
верджена рішенням Донецької обласної ради
від 22.03.2002 р. № 3/25�656, у частині фінан�
сування таких проектів з відповідними одер�
жувачами:

"Керамічні вироби на базі синтезованих на�
нопорошків для впровадження у промисло�
вості та соціальній сфері"; одержувач коштів —
Донецький фізико�технічний інститут імені
О.О. Галкіна НАН України;

"Організація виробництва мамографів, що
забезпечують виявлення онкологічних захво�
рювань на ранніх стадіях"; одержувач коштів —
Донецький фізико�технічний інститут імені
О.О. Галкіна НАН України;

"Організація виробничих дільниць фільт�
рувальної металотканини та фільтрувальних
елементів"; одержувач коштів — товариство з
обмеженою відповідальністю "Науково�тех�
нічний центр «УкрМетиз»".

Галузеві програми:

1. Галузева програма Міністерства промис�
лової політики України "Державна програма
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розвитку реформування гірничо�металургій�
ного комплексу до 2011 р.", схвалена постано�
вою Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р.
№ 967, в частині фінансування проекту "Енер�
го� і ресурсозабезпечуюча технологія прямого
одержання заліза. Промислово�демонстрацій�
на установка"; одержувачі коштів — Казенний
завод порошкової металургії Міністерства
промислової політики України та Інститут га�
зу НАН України.

2. Галузева інноваційна програма наукового
парку "Київська політехніка", схвалена розпо�
рядженням Кабінету Міністрів України від
19.09.2007 р. № 760�р, в частині фінансування
проектів:

"Розроблення методології, удосконалення,
створення програмного забезпечення для
структурної оптимізації енергетичних мереж
відповідно до стратегії розвитку енергетики
країн ЄС";

"Створення енергоефективного екобудинку
з комплексним використанням відновлюваль�
них і нетрадиційних джерел енергії для енер�
гозабезпечення об'єктів споживання";

"Розроблення та впровадження нових ефек�
тивних технологій енергогенерування, енер�
го� та ресурсозбереження, в тому числі водне�
вої енергетики і трубчастої технології пали�
воспалювання";

"Виготовлення промислового взірця уста�
новки по термодинамічному каталізу віднов�
лення вуглекислого газу до газу метану";

"Організація виробництва сушильного об�
ладнання на основі нових мікрохвильових тех�
нологій";

"Модернізація системи теплопостачання
міст на основі поєднання когенераційних тех�
нологій "Водолій" та теплоакумулюючого об�
ладнання широкої номенклатури";

"Розробка освітнього сегменту національної
Grid�інфраструктури (віртуальна лабораторія
для підготовки користувачів Grid�технологій)";

"Розробка комплексу засобів обчислювальної
техніки, що забезпечують користувача для по�
бічного електромагнітного випромінювання";

"Розробка та постановка на виробництво
національного автомобіля — позашляховика
ВЕПР. Проведення дослідно�конструкторсь�
ких робіт та виготовлення двох дослідних зраз�
ків автомобіля типу ВЕПР — ВЕПР "Коман�
дир Спеціальний — Пікап"";

"Створення технологій виробництва нових
дієтичних продуктів харчування оздоровчої
та профілактичної дії, збагачених рослинни�
ми біокомпонентами, та розроблення методів
посилення їх позитивної дії на організм лю�
дини";

"Розроблення та впровадження технології
виготовлення високооктанової кисневмісної
домішки до моторного палива з поновлюваль�
ної органічної сировини";

"Розроблення та впровадження технологій
виготовлення біологічно активних речовин
мікробного походження мультифункціональ�
ного призначення".

Загальна сума фінансування по зазначених
вище 16�и проектах складає 12,58 млн. грн.,
що становить майже 35 % від загального обся�
гу програми.

Станом на 01.01.2008 р. за бюджетною прог�
рамою з впровадження інноваційних програм
одержувачам коштів було перераховано 4,5
млн. грн., тобто 12,5 % її обсягу.

На підставі вищезазначених даних можна
зробити такі висновки та пропозиції.

1. У 2007 р. державну підтримку інвестицій�
них та інноваційних проектів Держінвестицій
вдалося реалізувати майже у повному обсязі,
запланованому Урядом.

2. Для забезпечення стійкого процесу перет�
ворення результатів творчої праці в іннова�
ційний конкурентоспроможний на світовому
ринку товарів та послуг продукт через підви�
щення кількості інноваційних і інвестиційних
проектів, які можуть взяти участь у конкурс�
них відборах, підвищення рівня інноваційної
активності підприємств реального сектору
економіки пропонуємо активізувати зусилля
Уряду по формуванню Національної іннова�
ційної системи.
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3. Суттєвий крок запровадження механізму
підтримки інноваційних і інвестиційних про�
ектів Держінвестицій зробило у 2007 р., коли
створило мережу з 11�и регіональних центрів
інноваційного розвитку, завданнями яких є,
зокрема, надання допомоги ініціаторам про�
ектів у їхній підготовці в потрібному форматі
та сприяння розробці регіональних і галузе�
вих інноваційних програм.

4. Інноваційна сфера в Україні у 2008 р.,
очевидно, повинна активно розвиватися, в то�
му числі і через Держінвестицій як стрижнева
основа програми дій Уряду "Український про�

рив: для людей, а не для політиків", у тому чис�
лі і через створення мережі наукових парків
як інноваційних структур нового типу. Пер�
шочерговим повинно стати створення науко�
вого парку з розвитку та реалізації транзитно�
го потенціалу держави. Майбутня мережа но�
вих наукових парків разом з уже існуючими
інноваційними центрами та технопарками за�
безпечить суттєвий інфраструктурний внесок
у реалізацію стратегічних пріоритетів інно�
ваційного розвитку України.

Надійшла до редакції 13.02.08.


