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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема збільшення обсягів та необхідного покра-

щення якісних і кількісних характеристик інвестиційної
та інноваційної діяльності суб'єктів економічних відно-
син в Україні надзвичайно складна, але водночас потре-
бує якнайшвидшого вирішення. Від цього залежить мо-
дернізація господарського комплексу, створення якіс-
ного і конкурентоспроможного національного продук-
ту. Сприятливість інвестиційного середовища — один з
головних індикаторів легкості ведення бізнесу, його
економічної безпеки і сталого розвитку, сформованості
раціонального та справедливого економіко-правового
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середовища господарювання. У той же час скерованість
інвестиційних ресурсів на інноваційні цілі важлива оз-
нака ефективності їх використання.

Саме тому є підстави стверджувати про право-
мірність віднесення завдання інвестиційно-інноваційної
активізації до пріоритетів сучасної державної економі-
чної політики в Україні. Причому активізації інвестицій-
но-інноваційної діяльності потребують усі види еконо-
мічної діяльності, сектори та сфери національного гос-
подарства, чого досягнути швидко апріорі неможливо.
Відповідно, слід визначитися з напрямом прикладання
державного ресурсу, де можуть відбутися зміни, які
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прямо чи опосередковано стимулю-
ватимуть їх і в інших сферах. Таким
"локомотивом", на думку автора, є
підприємницький сектор, суб'єкти
якого найбільш вмотивовані впро-
ваджувати у господарську практи-
ку раціональні рішення, забезпечу-
ючи позитивні інституціональні та
структурні зміни. Бізнес правильно
сприймає та швидко реагує на ініціа-
тиви влади з покращення економіч-
ного та зокрема фінансового сере-
довища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Як справедливо доводиться у
численних дослідженнях з проблем
інвестування [6, 8, 9], за період не-
залежності у нашій державі все ще
не вдалося забезпечити належне
збільшення обсягів інвестування в
економіку, причому як зовнішнього, так і внутрішньо-
го. Головна причина цього — системність проблеми,
адже готовність інвестора вкладати кошти залежить від
макроекономічної стабільності, місткості та розвине-
ності внутрішнього ринку, платоспроможності попиту,
легкості проходження дозвільних, погоджувальних та
ліцензійних процедур, витратомісткості та рівня
трансакційних витрат, захисту права приватної власності
та безпеки підприємництва, відсутності бюрократизму і
корупції чиновників, прозорості та рівності конкурент-
ного середовища, легкості введення і виведення інвес-
тицій [4, 7]. Важливими є також і соціально-психологічні
чинники, імідж держави та провідних підприємств, мен-
тальність населення тощо [5, 10].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основними завданнями дослідження є розробка

напрямів удосконалення інституційного-правового за-
безпечення інвестиційно-інноваційної активності бізне-
су в контексті державної політики розвитку інфраструк-
турного забезпечення та пріоритетних сфер реалізації
інвестиційно-інноваційних проектів суб'єктів підприєм-
ництва України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Чисельність чинників впливу на інвестиційну ак-
тивність економічних агентів доволі варіативна. З такою
ж системністю і комплексністю потрібно підійти до дер-
жавної політики регулювання розвитку та стимулюван-
ня інвестиційної діяльності суб'єктів підприємництва,
причому насамперед в інноваційній сфері. При реалізації
державної політики необхідно дотримуватися певної
послідовності (рис. 1).

Так, попри наявність базових нормативно-правових
актів щодо регулювання розвитку підприємництва, інве-
стиційної і інноваційної діяльності, їх положення все ще
залишаються недостатніми і мало дієвими. Мета і стра-
тегічні цілі цих важливих документів, беззаперечно, виз-

начені правильно. Але задля їх досягнення реалізують-
ся заходи, не орієнтовані повною мірою на усунення го-
ловних, актуальних на сьогодні перешкод і проблем
інвестування суб'єктів бізнесу, у т. ч. в інноваційні про-
екти. Саме тому першочерговим завданням влади має
стати інвентаризація і удосконалення поточного інсти-
туційно-правового забезпечення регулювання і стиму-
лювання інвестиційно-інноваційної діяльності у реаль-
ному секторі національної економіки. Це, по-перше,
значно покращить законодавче поле інвестиційно-інно-
ваційної діяльності та її регулювання та, по-друге, дасть
інформаційно-психологічний поштовх для представ-
ників підприємницького сектору (резидентів і нерези-
дентів) щодо реальних дій влади у напрямі покращення
середовища в аналізованій сфері. По-третє, раціональ-
но-достатнє покращення інституційно-правового сере-
довища в інвестиційно-інноваційній сфері стане осно-
вою для прийняття важливих рішень на державному, ре-
гіональному і місцевому рівнях щодо покращення стра-
тегування (стратегії і програми) розвитку підприємниць-
кого сектору, інвестиційної та інноваційної діяльності
загалом.

На сьогодні більшість регіональних і місцевих стра-
тегій та програм розвитку підприємництва, науково-дос-
лідної та інноваційної діяльності, інвестування в Україні
мало ефективні, у т. ч. через їх неузгодженість між со-
бою, відсутність єдиної інституційно-правової основи
формування стратегічних і операційних цілей, інстру-
ментів і засобів їх досягнення.

Перспективним напрямом підвищення ефективності
регіональних і місцевих стратегій та програм може ста-
ти їх зорієнтованість на одночасне вирішення як суто
цільових (розширення масштабів ділової активності на-
селення, збільшення обсягів інвестицій та інноваційної
діяльності), так і завдань соціально-економічного роз-
витку територій. Йдеться про кооперацію великого та
малого бізнесу, розвиток периферійних і сільських те-
риторій, покращення якості життя населення, реаліза-
цію творчого та інтелектуального потенціалу громадян
і суспільства. Цьому сприятиме поступове формування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентаризація та удосконалення інституційно-правового забезпечення регулювання 
інвестиційної та інноваційної діяльності в реальному секторі економіки 

Формування базових елементів інституційного середовища інвестиційно-інноваційної 
діяльності та оновлення діючої підприємницької інфраструктури 

Покращення функціонально-ресурсного забезпечення інвестиційно-інноваційної 
діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу 

Запровадження моніторингу та діагностики інвестиційно-інноваційної активності 
підприємницького сектору та ефективності державної політики  

Раціональне стратегування розвитку та орієнтування представників підприємницького 
сектору на формуванні поточних і перспективних основ конкурентоспроможності 

Системне покращення домінантних характеристик інвестиційного середовища, 
формування організаційно-економічних механізмів «зближення» і реалізації спільних 

інтересів науково-дослідницького, підприємницького секторів та держави 

Рис. 1. Концепція державної політики інфраструктурного

забезпечення інвестиційно-інноваційної активності

підприємницького сектору



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

43

базових елементів інституційного середовища інвести-
ційно-інноваційної діяльності в підприємницькому сек-
торі України, які на сьогодні відсутні, але є звичною
практикою економічно розвинених держав. Водночас,
потрібно звернути увагу й на діяльність чисельних еле-
ментів інфраструктури, які в нашій державі створені та
декларують або справді здійснюють діяльність, але в
макроекономічному і суспільному масштабі вона мізер-
на. Важливо, аби в нашій державі функціонували
реальні, а не фіктивні фонди фінансово-інвестиційної
підтримки підприємництва (зокрема інноваційного),
бізнес- та технологічні центри, інвестиційні площадки
тощо із необхідним організаційно-економічним забез-
печенням. Відповідно, на наступному етапі реалізації
державної політики важливо зробити наголос на покра-
щенні функціонально-ресурсного базису інвестиційно-
інноваційної діяльності суб'єктів малого і середнього
підприємництва.

На завершальному етапі державного регулювання
розвитку інфраструктурного забезпечення в аналізо-
ваній сфері потрібно організувати її контроль. Засобом
цього слугуватиме розробка нормативно-методичного
базису та запровадження практики здійснення система-
тичного моніторингу і діагностики інвестиційно-іннова-
ційної активності підприємницького сектору та ефектив-
ності державної політики її стимулювання.

Удосконалення інституційно-правового середовища
інвестиційно-інноваційної активності підприємництва в
Україні має насамперед стосуватися покращення стра-
тегічного планування цього процесу. Йдеться про фор-
мування національної та регіональних і місцевих стра-
тегій і програм. Водночас, автор переконаний у недо-
цільності розробки і прийняття відокремленого страте-
гічного планового документу, що стосується виключно
аналізованої сфери, та навпаки стратегічні планові до-
кументи щодо підприємництва мають охоплювати якнай-
ширші напрями його розвитку.

Відповідно, перспективніше виглядає рішення про
переосмислення двадцятирічного досвіду розвитку
підприємництва Україні та обгрунтування напрямів удос-
коналення державної політики його регулювання і сти-
мулювання у розробці Національної стратегії розвитку
підприємництва в Україні на період 2014—2020 рр. Вка-
заний часовий період обумовлений доцільністю покла-
дання відповідальності за досягнення пріоритетів ре-
формування і забезпечення таким чином розвитку
вітчизняного підприємницького сектору на вищий інсти-
тут державної влади.

У межах національної стратегії можливо буде не
лише встановити нову місію, пріоритети, механізми та
інструменти державної політики, але й виписати меха-
нізми прийняття управлінських рішень органами держав-
ного управління нижчих рівнів із урахуванням особли-
востей соціально-економічного розвитку територій,
ефективності функціонування і структурних характери-
стик бізнес-середовища, ресурсного та науково-дослі-
дного, інвестиційного потенціалу тощо.

Структурні частини національної стратегії могли б
бути визначеними за ресурсно-функціональними напря-
ми системи підприємницького сектору — макроеконо-
мічною, фінансовою, інвестиційною, науково-техноло-
гічною, зовнішньоекономічною, енергетичною та ресур-

сною. Втім, ще більш раціональним виглядає розумне
стратегічне поєднання державної політики розвитку
вказаних сфер підприємницького сектору, як от — інве-
стиційно-інноваційної, фінансово-ресурсної, внутріш-
ньо та зовнішньоекономічної, виробничо-енергетичної,
що забезпечить формування більш якісних синергічних
властивостей системи розвитку підприємництва Украї-
ни.

За такого підходу своє власне та важливе місце в
межах системної, комплексної і довгострокової держав-
ної політики регулювання розвитку підприємництва змо-
же посісти його інвестиційно-інноваційна діяльність та
активність. Як вже зазначалося, на основі національної
потрібно буде сформувати регіональні та місцеві стра-
тегії розвитку підприємництва з єдиним підходом щодо
формування часового періоду їх реалізації (наприклад,
2015—2020 рр.), пріоритетів і засобів їх досягнення,
джерелами та обсягами фінансування заходів. Додамо,
що реалізація заходів державної політики в аналізованій
сфері на місцевому рівні може здійснюватися у відпо-
відності до регіональних програм підтримки малого і се-
реднього підприємництва з меншим часовим періодом
(як є зараз).

Інституціалізація процесу стратегування державної
політики регулювання розвитку підприємництва та інве-
стиційно-інноваційного забезпечення в його межах по-
требує прийняття Закону України про основні засади
(стратегію) державної політики регулювання розвитку
підприємництва в Україні. Такий висновок робимо в тому
числі й через те, що Закон України "Про розвиток та
державну підтримку малого і середнього підприємниц-
тва в Україні" [1], прийнятий у 2012 р., не зміг критично
позитивно якісно вплинути на покращення державної
політики у сфері підприємництва. Одним з істотних його
недоліків є те, що цей нормативно-правовий акт так і не
заклав методичних рекомендацій з її стратегування і
планування, включно із забезпеченням накопичення,
формування та ефективного використання елементів
конкурентоспроможності як підприємницького, так і
реального сектору загалом, до яких беззаперечно
відноситься інвестиційно-інноваційна діяльність.

Якщо не змінити цього зараз, то в Україні й надалі в
науково-технічній та інноваційній сфері посилювати-
муться кризові явища, які негативно позначаються на
технологічній структурі національного господарства,
призводять до зменшення державної та приватної
підтримки інноваційно-інвестиційної сфери, науково-
технічного та інноваційного потенціалу, обмежують
можливості інноваційної діяльності вітчизняних під-
приємств.

На думку автора, головними стратегічними орієнти-
рами, на досягнення яких має спрямовуватися держав-
не стратегічне планування, є покращення таких показ-
ників-індикаторів, як частка валових капітальних інвес-
тицій, які спрямовуються на реалізацію інноваційних
проектів і програм, у обсязі реалізованої продукції, за-
гальних інвестицій, вартості основних засобів, а також
коефіцієнти відношення темпів зростання інвестицій, що
спрямовуються на інноваційні цілі, до темпів зростання
цих показників у підприємницькому секторі загалом, за
видами економічної діяльності, у просторовому аспекті.
Тобто йдеться про досягнення динаміки і якості еконо-
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мічного зростання підприємництва та його переходу
його суб'єктів до інноваційного типу зростання та інно-
ваційної економіки, стратегічних пріоритетів економіч-
ного розвитку і збалансованості ринкових зв'язків (га-
лузеві пріоритети інвестування наукомісткого виробниц-
тва, регіональні пріоритети розміщення та інвестуван-
ня суб'єктів підприємницької діяльності і розвитку їх
соціальної сфери, міжрегіональні та міжгалузеві пріо-
ритети інноваційного розвитку ринкових зв'язків та
відносин.

В умовах системних перешкод та вкрай низького
рівня мотивації до інвестицій в інновації суб'єктами
підприємництва на посттрансформаційному етапі роз-
витку економіки державна політика (йдеться про її стра-
тегування і програмування) має спрямовуватися на по-
долання витрат, пов'язаних із доступом суб'єктів мало-
го і середнього підприємництва до ринків, прав діяль-
ності, господарських ресурсів, ринкової інфраструкту-
ри, інформації, управлінських технологій, інвестицій та
інновацій.

Важливо чітко ідентифікувати стратегію та методо-
логію реалізації інвестиційно-інноваційних процесів,
здійснити науково-аналітичне обгрунтування і контроль
за досягненням цільових орієнтирів інвестиційно-інно-
ваційної політики держави у підприємницькому середо-
вищі та виконанням перспективних програм, оцінюван-
ня ефективності стратегій.

Механізми політики управління розвитком інвести-
ційно-інноваційного забезпечення вітчизняного підприє-
мництва доцільно зорієнтувати на пріоритетне удоско-
налення інституціональної структури економіки для
збільшення обсягів виробництва і продажу наукомісткої
продукції шляхом інвестування прогресивних структур-
них змін на системно-інноваційній основі, застосуван-
ня високоефективної техніки і технологій виробництва,
інформаційних систем.

Після визначення стратегічних орієнтирів та обран-
ня програмних заходів подальше удосконалення інсти-
туційно-правового забезпечення державної політики
стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності до-
цільно спрямувати на покращення ресурсного та інфра-
структурного забезпечення інвестиційно-інноваційної
діяльності представників підприємницького сектору.
Для цього потрібно прийняти низку нових цільових та
удосконалити положення окремих діючих нормативно-
правових актів у сфері інвестиційної та інноваційної
діяльності.

Перш за все наголосимо на невисокій ефективності
розрізненого підходу до стимулювання окремо інвес-
тиційної та інноваційної діяльності реального сектору
вітчизняної економіки, що був характерний досі. При-
чому це об'єктивно і закономірно, адже стимулювання
та державна підтримка інвестиційної активності та про-
ектів вітчизняних підприємств, які не спрямовані на мо-
дернізацію техніко-технологічної бази виробництва,
будівництво і впровадження сучасних інноваційних
підходів до управління та фінансово-господарської
діяльності, менш виправдане у стратегічній перспективі.
З іншого боку, не зрозуміло, у яких напрямах та з якою
метою розвивати інноваційну інфраструктуру, якщо
вона "штучна" і "нав'язана" згори за державного чи
фінансування за кошт міжнародних організацій, а че-

рез це мало потрібна представникам реального секто-
ру економіки.

Саме тому видається доцільним об'єднання зусиль
державної політики активізації інвестиційної та стиму-
лювання інноваційної діяльності і спрямування їх на ви-
рішення спільної цілі — інвестиційно-інноваційного роз-
витку суб'єктів підприємництва та вітчизняних економі-
чних агентів загалом. Відтак, Кабінету Міністрів Украї-
ни потрібно прийняти постанову Про затвердження Дер-
жавної цільової економічної програми розвитку інвес-
тиційно-інноваційної діяльності реального сектору еко-
номіки України, бажано з терміном реалізації до 2020
р. Програма стала б логічним продовженням Держав-
ної цільової економічної програми "Створення в Україні
інноваційної інфраструктури на 2009—2013 рр." [2], що
у 2013 р. припинила своє функціонування, а також доз-
волила б модернізувати положення та пролонгувати
терміни дії Державної цільової економічної програми
розвитку інвестиційної діяльності на 2011—2015 рр. [3].

У цьому принципово новому щодо планування і ре-
алізації державної політики документі потрібно відійти
від неконкретних та надто складних цільових орієнтирів
і сконцентруватися на дуже чітких і досяжних стратегі-
чних пріоритетах. Такими можуть справедливо стати
завдання покращення ресурсного та інфраструктурно-
го забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності
суб'єктів реального сектору національного господар-
ства. Відтак, напрямами програми можуть слугувати:

1) покращення інтелектуально-кадрового потен-
ціалу інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств;

2) розширення фінансових можливостей суб'єктів
господарювання;

3) покращення доступності основного та оборотно-
го капіталу представників реального сектору;

4) розвиток ринку інтелектуальної власності та по-
кращення інформаційно-аналітичного забезпечення
інвестиційно-інноваційної діяльності;

5) підвищення дієвості елементів інфраструктури
інвестиційно-інноваційної діяльності представників
бізнесу;

6) реалізація програм контролю розвитку інвести-
ційно-інноваційної діяльності реального сектору еконо-
міки та гарантування відповідальності суб'єктів, що їй
перешкоджають.

Важливо реалізувати низку інвестиційних проектів
інноваційного характеру як частини структурної побу-
дови системи національної економіки, спрямованих на
посилення просторово-структурної конкурентоспро-
можності України та її регіонів у контексті забезпечен-
ня просторово-структурної конкурентоспроможності
національної економіки (рис. 2).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Такими чином, держава має не лише створити спри-
ятливі умови для інвестиційно-інноваційної діяльності
представників бізнесу, але й ініціювати та скеровувати
їх у напрямі обрання тих, чи інших важливих для су-
спільного та соціально-економічного розвитку держа-
ви і її територій. Перспективними напрямами, беззапе-
речно, є розвиток держави як соціально-економічної си-
стеми у просторовому (периферійні та віддалені тери-
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торії, сільські поселення, малі
міста, райони, регіони), галузе-
вому або секторальному (види
економічної діяльності, сфери
та сектори економіки), фактор-
ному і ресурсному (матеріально-
уречевленому, інтелектуально-
кадровому, інформаційному,
фінансовому, природно-кліма-
тичному, ринковому) аспектах.
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Рис. 2. Пріоритетні сфери реалізації інвестиційно-інноваційних

проектів суб'єктів підприємництва України
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- секторів та 
сфер націо-
нального 
господарства 

 

- матеріальної 
бази; 

- засобів праці та 
технологій; 

- інтелектуально-
кадрового 
потенціалу; 

- інформаційних 
ресурсів 

 

взаємовідносин 
між: 

- просторовими; 
- галузевими; 
- ресурсними; 
- факторними 
елементами 

 

- економічних; 
- інформаційних; 
- ресурсних; 
- організаційно-
правових; 

- інституційних 
- параметрів 
 

 


