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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний стан економіки України характеризується

не лише поглибленням ринкових відносин, а й розши(

ренням виробництва в умовах обмежених матеріальних

ресурсів. Інтеграція України до світового економічного

простору з високим рівнем конкуренції мала б обумови(

ти перехід від екстенсивної моделі вітчизняної економі(

ки до інноваційної моделі розвитку господарювання.

Однак у сучасних умовах актуальною є проблема нагро(

мадження і ефективної реалізації інноваційного та інте(

лектуального потенціалів країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження різноманітних аспектів теорії і практи(

ки інноваційного й інвестиційного потенціалів проводи(

ли як українські, так і закордонні дослідники, зокрема:

Беззубко Л.В., Геєць В.М., Єпіфанов А.О., Забарна Е.М.,

Ілляшенко С.М., Колесников Є.В., Федулова Л.І. та інші.

Однак з метою активізації інноваційної та інвестиційної

діяльності в Україні, актуально виявити ключові пробле(

ми, які уповільнюють інноваційний розвиток країни.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

За даних умов, що склалися на території України,

найважливішими факторами, що здатні забезпечити

підвищення промислового виробництва, є реалізація у

виробництві новітніх досягнень науково(технічного про(

гресу, підвищення конкурентоспроможності продукції та

постійне вдосконалення системи управління виробниц(

твом, що має сприяти оптимальному використанню ма(

теріальних, виробничих і людських ресурсів. Тому саме

інноваційна діяльність у сучасних умовах може стати

основою стабільного та ефективного економічного зро(

стання як окремо підприємства чи галузі, так і регіону

або країни загалом.

Загальновідомо, що одним з основних чинників ре(

алізації інноваційної діяльності та впровадження інно(

вацій є наявність висококваліфікованих наукових кадрів

[5, c.12]. До числа працівників наукових організацій, які

виконують дослідні, експериментальні та науково(

дослідні роботи, відносять дослідників, техніків, допо(

міжний персонал та інших працівників, задіяних в ос(

новній діяльності.
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Так, за даними досліджень, проведених ООН, на ру(

бежі тисячоліть Україна посідала одне з перших місць у

світі за кількістю наукових співробітників, досить висо(

ке місце — за індексом розвитку людського потенціалу,

а індекс рівня освіченості населення навіть перевищував

середній індекс країн Східної Європи і СНД. Однак аналіз

статистичних джерел свідчить про те, що існує стійка тен(

денція скорочення чисельності як самих науковців, так і

організацій, які виконують наукові дослідження й роз(

робки.

Основними причинами зменшення чисельності нау(

ковців в Україні є: процеси еміграції фахівців вищої ква(

ліфікації; недостатність поповнення кадрового корпусу

науковців молодими кадрами; відсутність перспектив

щодо реалізації власних ідей через матеріальні, еко(

номічні та інші причини в країні; велика розбіжність між

комерційними та державними окладами творчих праці(

вників [8, c. 48].

Слід також зазначити, що в Україні слабо розвинута

система післядипломної освіти, яка не забезпечує у

відповідності з вимогами інноваційного розвитку непе(

рервне оновлення фахового рівня всіх працюючих членів

суспільства. На підвищення рівня кваліфікації в Україні

витрачається на значно менше часу, ніж в інноваційно(

розвинутих суспільствах.

Однак конкуренція на міжнародному і внутрішньо(

му ринках загострюється, що впливає на необхідність

підвищення уваги керівників підприємств будь(якої фор(

ми власності до проблем інноваційної діяльності, адже

її результатом є продукція та послуги, що можуть задо(

вольнити вимоги ринку та забезпечити високий рівень

прибутків.

Інноваційна активність — цілеспрямована діяльність

суб'єктів підприємницької діяльності щодо конструюван(

ня, створення, освоєння й виробництва якісно нових

видів техніки, предметів праці, об'єктів інтелектуальної

власності (патентів, ліцензій та ін.), технологій, а також

впровадження досконаліших форм організації праці й

управління виробництвом. За умов ефективної взаємодії

всіх елементів інноваційної системи, основними чинни(

ками інноваційної активності на макрорівні є темпи зро(

стання державних витрат на розвиток науки та освіти,

раціональна інноваційна політика держави, стимулюю(

ча податкова, кредитна, амортизаційна політика тощо [9,

c. 159].

В Україні спостерігається зниження інноваційної ак(

тивності підприємств, що свідчить, насамперед, про об(

меженість внутрішнього платоспроможного попиту на

інновації та відсутність дієвих стимулів до інноваційної

діяльності. З урахуванням характеру ліцензій, які куп(

ляють вітчизняні підприємства, можна зазначити, що

попит промислових підприємств України на інновації ха(

рактеризується не лише обмеженими фінансовими мож(

ливостями, але й невисокою якістю. Збереження цих тен(

денцій може призвести до консервації технологічного

відставання української промисловості.

Одним з суттєвих факторів, що стримують іннова(

ційну діяльність на підприємстві є тривалий термін окуп(

ності нововведень, адже в умовах нестабільності це оз(

начає додаткові ризики. Саме внаслідок високого еко(

номічного ризику підприємства відмовляються від впро(

вадження нововведень на виробництві, що в свою чергу

стримує інноваційний розвиток країни.

Основними факторами, що стримують інноваційну

діяльність вітчизняних підприємств є: нестача власних

коштів; недостатня фінансова допомога держави; великі

витрати на нововведення; високий економічний ризик;

недосконалість законодавчої бази; відсутність кваліфі(

кованого персоналу; тривалий термін окупності нововве(

день; відсутність коштів у замовників; нестача інформації

про нові технології; відсутність можливостей для коопе(

рації з іншими підприємствам та науковими організація(

ми; нестача інформації про ринки збуту; відсутність по(

питу на продукцію; несприйнятливість підприємства до

нововведень.

Визначальним для розвитку інноваційного середо(

вища України є стан фінансування інноваційної діяль(

ності, який, на жаль, знаходиться на досить низькому

рівні [6, c. 54]. А оскільки саме фінанси супроводжують

інноваційний продукт на всіх стадіях його створення, то

стає зрозумілим до чого призводить їх недостатність або

повна відсутність.

Відповідно до чинного законодавства, а саме: Зако(

ну України "Про наукову і науково технічну діяльність"

інноваційний розвиток в Україні забезпечується за ра(

хунок фінансування з різних джерел. Зокрема стаття 34

даного закону встановлює, що одним з основних важелів

здійснення державної політики у сфері наукової та нау(

ково(технічної діяльності є бюджетне фінансування [1,

c. 53]. Держава має забезпечувати бюджетне фінансу(

вання наукової та науково(технічної діяльності (крім ви(

датків на оборону) в розмірі не менше 1,7% ВВП Украї(

ни. Однак фактичні обсяги фінансування наукової і нау(

ково(технічної діяльності з державного бюджету з кож(

ним роком зменшуються.

Для вирішення проблем, що стримують збільшення

інноваційного потенціалу країни необхідно визначити ос(

новні завдання і потенційні можливості щодо здійснен(

ня інноваційної діяльності в Україні. Основними завдан(

нями, які Україна повинна перед собою поставити, для

побудови інноваційної моделі економічного розвитку є:

а) розвиток конкурентоспроможності великих кор(

порацій, їх здатності до концентрації і перерозподілу

коштів у пріоритетні напрями;

б) на державному рівні підвищити розвиток освіти,

науки і технологій;

в) інтеграція у світову інноваційну сферу, світову тор(

гівлю наукоємними товарами та інтелектуальною влас(

ністю.

Враховуючи вищезазначене, одним з основних на(

прямів у процесі переходу України до інноваційного роз(

витку є покращення інвестиційного клімату в Україні і

стимулювання інвестицій у розробку інноваційних про(

дуктів та технологій [4, c. 23].

Пошук зовнішніх джерел фінансування не лише інно(

ваційної діяльності, а й інших сфер економіки є ви(

значальною рисою сучасного етапу розвитку України

[10, c. 80]. Завдяки залученню інвестицій до виробницт(

ва — збільшуються його обсяги, модернізуються засо(

би, а в межах країни підвищується рівень ринкової кон(

куренції, платіжний баланс, розвивається інвестиційна

інфраструктура.

Історично значна частина прямих іноземних інвес(

тицій в українську економіку протягом усього періоду не(

залежності спрямовувалась у придбання вже існуючих

підприємств, їх розширення, реконструкцію та часткову

модернізацію. Насамперед, це стосувалось великих про(

мислових підприємств. Однак, прямі іноземні інвестиції,

що спрямовувались і в інші галузі та сфери вітчизняної

економіки, доволі часто спирались на вже існуючу мате(

ріально(технічну базу, а не створювали нові інноваційні

осередки. Тому цілком закономірно, що з часом, коли
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найбільш привабливі для бізнесу об'єкти були роздер(

жавлені та змінили власників, то темпи й обсяги інозем(

ного інвестування в українську економіку почали змен(

шуватись.

Важливе місце у інноваційній сфері відводиться

інвестиційній діяльності. Інвестиції та інновації взає(

мопов'язані і взаємодіють між собою, тому щоб до(

сягти економічний ефект необхідно основні обсяги

інвестицій спрямовуються саме в інноваційну сферу

економіки.

Динаміка прямих іноземних інвестицій залежить як

від інвестиційної привабливості країни в цілому, так й ок(

ремих її регіонів. Хоча обсяги таких інвестицій є незнач(

ними, порівняно з інвестиційними коштами українських

підприємств, у перспективі, за умови поліпшення інвес(

тиційного клімату та продуманої регіональної політики,

їх кількість може значно зрости [3, c. 95].

Що ж стосується державної підтримки розвитку інно(

ваційної сфери, то можна стверджувати про низький

рівень державного фінансування інноваційної діяльності.

В Україні прийнято ряд законів і нормативно(правових

актів, які повинні створювати сприятливі фінансові умо(

ви для інноваційної діяльності. Але більшість із них або

не діє, або діє не повною мірою. Крім багатьох інших

умов для формування інноваційного типу розвитку не(

обхідна ще й політична воля і погодженість дій основ(

них центрів економічної влади в державі (Верховної

Ради, Уряду, Президента і Національного банку Украї(

ни).

Вагомим недоліком визначення обсягів і структури

видатків на фінансування інноваційної сфери є те, що

формування бюджетних видатків у цій галузі базується

на пропозиціях міністерств і відомств, а не на незалеж(

них оцінках їх реальних потреб, а це призводить до дис(

балансу між потребою у фінансових ресурсах і їх наявн(

істю.

Основними чинниками, що стримують розвиток інно(

ваційної складової української економіки є:

1) низька заінтересованість економіки країни у ви(

сокотехнологічних досягненнях науки і техніки. А саме

державна політика країни спрямована на закріплення

моделі економіки, що грунтується переважно на низь(

котехнологічних укладах, що є конкурентоспроможною

на зовнішньому ринку винятково за рахунок дешевої ро(

бочої сили;

2) нерозвиненість ринкових інституцій. На сьогодні

в Україні фактично діє лише вісім технопарків та зареє(

стровано близько 70 бізнес(інкубаторів, з яких насправді

ефективно діючими можна назвати не більше десятка.

Похідними від названих чинників є: відсутність стра(

тегічного інноваційного менеджменту, низький попит на

інновації та інноваційну продукцію і недостатність інсти(

туційного забезпечення інноваційної діяльності [2, c.

137].

На сьогодні в Україні, крім зовнішніх інвесторів, є і

власні внутрішні потенційні інвестори. Однак для шир(

шого залучення внутрішніх інвестицій необхідні механі(

зми, які б сприяли залученню тіньових капіталів. Крім

того, у фінансовий обіг повинні залучатись і кредитні

ресурси, майнові права і нематеріальні активи, позики,

застави і інші види фінансових ресурсів, оскільки чим

більше інноваційних капіталовкладень, тим ефективні(

шою буде інноваційна система. Вирішення цих проблем

потребує розроблення державних програм, впроваджен(

ня фінансових стимулів та розвитку відповідної інфрас(

труктури інноваційної діяльності.

Створення такої інфраструктури стримує державна

політика щодо розвитку інноваційної діяльності в країні.

В Україні нормативно(правова база наукової, науково(

технічної та інноваційної діяльності має ряд недоліків.

Законодавство, що регулює інноваційну діяльність, за(

надто розгалужене та розрізнене. Часто одні й ті самі

положення можуть мати протилежні тлумачення, а ухва(

лені концепції розвитку не мати конкретних строків, ви(

конавців та механізмів реалізації.

У свою чергу законодавча база інноваційної діяль(

ності є недосконалою. На сьогоднішній день на законо(

давчому рівні відсутня достатня ефективність захисту

прав інтелектуальної власності; не створені правові умо(

ви для функціонування венчурного капіталу як ринково(

го інституту; процедури створення окремих суб'єктів

інноваційної діяльності безпідставно ускладнені. На за(

конодавчому рівні не закріплені критерії інноваційності

проектів і розмежування інвестиційних та інноваційних

проектів.

Недостатньо внормовані питання об'єктивної експер(

тизи та конкурсних засад у бюджетному фінансуванні

наукових, науково(технічних, інноваційних програм і

проектів. Так, Закон України "Про державні цільові про(

грами" передбачає обов'язкову державну експертизу

проектів державних цільових програм "згідно із законо(

давством", яке відсутнє.

Існує неузгодженість термінології чинних законодав(

чих актів, що зумовлює можливість різного трактування

закону та викривлює статистичну звітність у сферах нау(

кової, науково(технічної та інноваційної діяльності.

На державному рівні не врегульовані такі питання,

як антимонопольне, податкове, патентно(ліцензійне та

кредитне регулювання інноваційної діяльності. Не відпо(

відає потребам забезпечення оновлення технологічної

бази держави та зростанню конкурентоспроможності

вітчизняної економіки формування бази чинних патентів

на винаходи.

Отже, на основі законодавства має бути створене

сприятливе правове середовище, яке забезпечує су(

купність прав та обов'язків вітчизняних суб'єктів або їх

іноземних партнерів у виборі видів господарської діяль(

ності, її організаційних форм; у призначенні й викорис(

танні джерел фінансування, доступів до ресурсів, право

володіння й розпорядження коштами виробництва.

Зробивши аналіз інвестиційної діяльності країни,

можна назвати основні причини падіння показників інве(

стиційної діяльності по регіонах та невисокої інвести(

ційну привабливості України, є:

1) вузькість внутрішнього ринку;

2) надмірний податковий і адміністративний тиск на

бізнес;

3) слабка розвиненість ринкових інститутів — кор(

поративного сектора, ринку цінних паперів, ринку землі,

ринку нерухомості;

4) низька конкурентоспроможність багатьох украї(

нських товарів, що робить невигідними вкладення в їх

випуск;

5) недостатня інтегрованість у світову економіку;

6) відсутність чіткої інвестиційної політики з відпо(

відними механізмами реалізації на державному та місце(

вому рівнях;

7) нестача оперативної інформації і внаслідок цього

зменшення ефективності співпраці між суб'єктами ринку;

8) інертність місцевої влади при залученні інвестицій,

відсутність стимулів і механізмів для залучення інвес(

тицій.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Найбільш серйозною проблемою для України на су(

часному етапі — це різке коливання обмінного курсу і

знецінення грошової одиниці країни. Щоб розв'язати цю

проблему, необхідно володіти розвиненими фінансови(

ми інструментами, які дозволяли б попередити валютні

ризики за допомогою ф'ючерсів і інших інструментів.

Однією з складових інвестиційної привабливості

країни є внутрішні інвестиції. Для їх збільшення доціль(

но розробити раціональні умови оподаткування веден(

ня малого та середнього бізнесу, надання пільг веденню

їх діяльності, що в свою чергу призведе до зниження

рівня "тіньової економіки".

Негативним наслідком для малого та середнього бізне(

су є утворення "регіональних монополій", тому важливо

підвищити ефективність діяльності антимонопольних органів

України. Низька інвестиційна привабливість регіонів Украї(

ни, призводить до низького рівня інвестицій в її економіку.

Необхідно прикласти все неможливе для створення приваб(

ливого інвестиційного клімату для залучення як внутрішніх,

так і зовнішніх інвестицій. Але, на жаль, інвестиційний рей(

тинг регіонів України свідчить про низький професійний

рівень державного управління інвестиційною діяльністю.

ВИСНОВКИ
Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні мож(

на оцінити як незадовільний і такий, що не відповідає

сучасному рівню інноваційних процесів у промислово

розвинутих країнах. Для активізації інноваційної діяль(

ності необхідно упроваджувати нові форми та методи

досягнень науки і техніки, за рахунок розширення інно(

ваційного ринку, який в Україні майже відсутній, а ефек(

тивність взаємодії його учасників є дуже низькою.

В Україні відчутне скорочення реальних обсягів

фінансування науково(технічної сфери та відсутність по(

слідовної державної стратегії розвитку, що впливає на

здатність країни перейти до інноваційної моделі розвит(

ку. Держава повинна створити оптимальні умови для роз(

витку інноваційної та інвестиційної діяльності, її загаль(

ного соціально(економічного розвитку, формування сти(

мулюючого законодавства та інституційного середовищ

для всіх суб'єктів інноваційного процесу.

Держава має стати безпосереднім провідником інно(

ваційного та інвестиційного розвитку, замовником і

організатором досліджень і розробок на найсучасніших

напрямах науково(технічного прогресу та сприяти їх уп(

ровадженню в усі сфери економічної діяльності. На нашу

думку збільшення інноваційного та інвестиційного потен(

ціалу призведе до зростання економіки країни загалом,

покращить якість виготовленої продукції, модернізує ви(

робництво, збільшить інтелектуальний потенціал.
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