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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'я%

зок із важливими науковими чи практичними завдання%
ми.Успішне вирішення соціально%економічних та пол%
ітичних проблем розвитку України, напружений процес
трансформації всіх сфер життєдіяльності нашого сусп%
ільства на засадах демократії великою мірою залежить
від науково обгрунтованої державної політики.

На сьогодні проблема залучення інвестицій є над%
звичайно актуальною в стратегічному плані для Украї%
ни як країни з перехідною економікою. Урядом актив%
но вживаються заходи для збільшення надходжень інве%
стицій із%за кордону шляхом формування сприятливо%
го інвестиційного клімату всередині країни та підвищен%
ня інвестиційної привабливості України для інвесторів.

НЕ ВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

В той же час в стратегії державної політики в сфері
інвестиційної діяльності існує багато невирішених пи%
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тань. Причинами несприятливого інвестиційного кліма%
ту в Україні є недоліки інвестиційного законодавства,
нестабільність банківської системи, незахищеність прав
власників, орієнтованість інвестиційної політики на іно%
земних інвесторів, небажання або невміння управлінсь%
ких структур зацікавити потенційного інвестора.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ З ПРОБЛЕМИ

Наукові дискусії про державну політику були
закладені працями В.Д. Бакуменка, В.М. Князєва,
Ю.В. Ковбасюка, В.А. Ребкала, В.В. Тертички, А.П. Ра%
чинського, В.А. Козбаненка, І.В. Розпутенка, В.М. Ко%
закова, Ю.Г. Кальниша, Я.Ф. Радиша, Г.П. Ситника,
М.М. Білинської, В.Г. Бодрова, О.Ю. Лебединської, які
стали теоретичним підгрунтям для подальших дослід%
жень природи державної політики та аналізу місця і ролі
інвестицій в реформуванні держави.

Вагомий внесок у дослідженні проблем визначення
стратегічних напрямків інвестиційної діяльності відігра%
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ють праці сучасних вітчизняних вчених та практиків, а
саме: Л. Антонової, В. Базилевича, О. Білоруса, Т. Білої,
В. Бодрова, В. Геєця, О. Іваницької, О. Дація, Л. Пісь%
маченко, О. Поважного, М. Порвіна.

 Разом з тим, попри велику кількість публікацій, за%
лишається чимало невирішених проблем з удосконален%
ня механізмів державної інвестиційної політики, обгрун%
тування пропозицій щодо впровадження сучасної стра%
тегії та моделей управління інвестиційною діяльністю.
Все це і зумовило спрямованість науковоїстатті.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті став аналіз та розробка практичних

рекомендацій з удосконалення механізмів державної
інвестиційної політики України.

 Тому основними завданнями статті стали:
— з'ясування сутності інвестиційної політики в про%

мислово%розвинутих країнах та Україні;
— обгрунтування основних напрямів формування

державної інвестиційно%інноваційної стратегії розвитку
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Мета інвестиційної політики — реалізація стратегі%

чного плану економічного й соціального розвитку краї%
ни, пожвавлення інвестиційної діяльності, спрямованої
на покращення сучасної економіки і підвищення ефек%
тивності виробництва [1].

 До основних завдань інвестиційної політики нале%
жать: вибір і підтримка розвитку окремих галузей гос%
подарства;

— забезпечення конкурентоспроможності про%
дукції;

— підтримка розвитку малого і середнього бізне%
су;

— забезпечення збалансованості в розвитку всіх га%
лузей економіки України.

Умовно можна виділити чотири моделі інвестицій%
ної політики, які були пріоритетними в різні періоди в
промислово розвинутих країнах:

— політика "технологічного поштовху" виходить
із того, що пріоритетні напрями розвитку науки й тех%
ніки має визначати держава, володіючи для цього не%
обхідними матеріальними ресурсами, можливістю
здійснення експертизи та інформаційним забезпечен%
ням. Такий варіант інноваційної політики грунтується
на наявності науково%технічних і соціально%економі%
чних проблем, розв'язати які можна шляхом розроб%
ки відповідних державних програми, великих капіта%
ловкладень та інших прямих форм державної участі.
Подібну політику здійснював уряд США в 40—50%х
роках ХХ ст., коли виникли і швидко поширились нові
технологічні напрями в галузі електроніки, створен%
ня ЕОМ, засобів зв'язку, авіабудування тощо. Така
стратегія в різні періоди була характерна для Франції
та Великобританії;

— політика "ринкової орієнтації" визначала про%
відну роль ринкових ресурсів у виборі напрямів розвит%
ку науки й техніки. Вона передбачає обмеження ролі
держави у стимулюванні фундаментальних досліджень,
створенні економічного клімату та інформаційного се%
редовища для запровадження нововведень у фірмах та

здійснення досліджень ринку, а також у зменшенні
кількості форм регулювання, що не сприяє стимулюван%
ню ринкової ініціативи та ефективній перебудові ринку.
Ця політика стала пріоритетною у США в 70%х роках, а
у 80%х до неї звернулися в більшості інших провідних
країн;

— політика "соціальної орієнтації" передбачає виз%
начене соціальне регулювання наслідків НТП, а процес
ухвалення рішення базується на широкому соціально%
політичному консенсусі із залученням широких кіл гро%
мадськості. Ця модель інноваційно%інвестиційної по%
літики ніколи не була основною, але окремі її елементи
знаходили своє відображення в політиці різних країн;

— "комплексна політика", спрямована на зміну еко%
номічної структури господарського механізму. Вона пе%
редбачає значний вплив провідних технологій на розв'%
язання соціально%економічних проблем, на зміну галу%
зевої структури, на взаємодію суб'єктів господарюван%
ня, на рівень життя тощо. Все це вимагає нових форм
організації та механізмів управління розвитком науки й
техніки. Японія є на сьогодні єдиною промислово роз%
винутою країною, яка найбільш послідовно, паралель%
но з ринковою, провадить цю політику, хоча елементи
останньої простежуються і у Франції [2, с. 24—26].

Для України найбільш привабливою стане залучен%
ня найбільш прогресивних частин всіх представлених
моделей інвестиційної політики.

Як свідчать аналітики, інвестиційний клімат сучас%
ного розвитку України визначають наступні фактори
[3].

1. Стабільність і передбачуваність правового поля.
Необхідно погодити існуючі, розробити і прийняти нові
закони, які б встановлювали єдині правила гри для ком%
паній усіх форм власності.

2. Корпоративне і державне управління. Цей напря%
мок включає комплекс заходів щодо врегулювання кор%
поративних прав, діяльності державної адміністрації і
приватизації державної власності.

3. Лібералізація зовнішньої торгівлі і руху інозем%
ного капіталу. Цей інвестиційний фактор містить у собі
комплекс заходів щодо стимулювання вільного пере%
міщення товарів, послуг і капіталів між державами.

4. Розвиток фінансового сектора. Стан фінансово%
го сектора має ключове значення для інвесторів. Тому
робота в зазначеному напрямку є найбільш важливою
для поліпшення інвестиційного клімату і вимагає прове%
дення таких заходів: впорядкування процедури пільго%
вого надання кредитів; розширення автономії Націо%
нального банку; оздоровлення банківського сектора
шляхом вдосконалення контролю за банківською діяль%
ністю для підвищення довіри інвесторів; стимулювання
конкуренції у фінансовому секторі шляхом розширен%
ня діяльності іноземних банків і т. ін. І вимагає негайно%
го вирішення вже банальна проблема — виплата й
відшкодування ПДВ.

5. Зниження рівня корупції.Необхідно створити таку
систему відносин органів влади і бізнесу, яка б мінімізу%
вала можливості зловживання державних чиновників і
забезпечила послідовність у виконанні прийнятих за%
конів і постанов, полегшила одержання дозволів,
ліцензій і санкцій. Для цього необхідно провести комп%
лекс заходів щодо "профілактики" корупції.
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6. Зниження політичного ризику. Політична ста%
більність і незалежність економічних пріоритетів від
змін в органах влади була і залишається одним з най%
важливіших позитивних факторів при ухваленні інвес%
тиційного рішення. В Україні саме цей фактор суттєво
погіршує інвестиційний клімат.

7. Імідж і програми економічного розвитку країни.
Довгострокові цілі по залученню зовнішніх інвестицій
вимагають постійних зусиль по формуванню привабли%
вого іміджу країни.

8. Формування інвестиційних стимулів. Мета дій у
цьому напрямку — створення інвестиційних стимулів,
аналогічних стимулам торгових партнерів країни. При
цьому необхідно уникати вибіркового стимулювання,
що може призвести до неефективного розподілу ре%
сурсів.

Основні заходи в цьому напрямку: установити став%
ки оподатковування на рівні, аналогічному рівню
сусідніх країн чи країн%конкурентів; скасувати спеціальні
інвестиційні пільги і привілеї, спрямовані на вибіркову
підтримку окремих галузей, компаній чи регіонів [4].

Окрім проблем, пов'язаних із вадами інвестиційно%
го клімату, на найближчу перспективу існує низка ри%
зиків (як зовнішніх, так і внутрішніх) для стабільної по%
зитивної динаміки інвестиційних процесів, зокрема не%
дотримання прав міноритарних акціонерів щодо участі
в управлінні товариством, отриманні достовірної інфор%
мації про діяльність акціонерного товариства, розподіл
дивідендів за підсумками діяльності товариств та не%
можливість перевірити правдивість даної інформації, а
відтак — впливати на формування інвестиційної стра%
тегії підприємств.

Основні проблеми, що перешкоджають широкомас%
штабному залученню інвестицій та потребують вирішен%
ня:

— відсутність преференцій на державному рівні;
— недостатня державна підтримка інвестиційної

діяльності на організаційному рівні;
— неналежна система підготовки програм для дер%

жавного інвестування;
— недостатня державна підтримка інвестиційної

діяльності;
— нерозвиненість інфраструктури та інвестиційно%

го ринку.
Досліджуючи модель інвестиційного розвитку Ук%

раїни, слід звернути увагу, що навіть поверховий аналіз
свідчить про системний характер процесів, що відбува%
ються в інвестиційній сфері. Інакше кажучи, законодав%
чий компонент є лише одним із чинників, хоча й дуже
важливим. Проте набагато більшій успіх проголошеної
державної інноваційно%інвестиційної політики залежить
від створення сприятливого інвестиційного середовища,
реальних економічних стимулів для суб'єктів господа%
рювання, використання науково%технічного потенціалу
країни, від загальноекономічної ситуації в країні, від
рівня фінансування відповідних державних програм
тощо.

Стабілізація влади, започаткування стратегічних
економічних і соціальних перетворень, збалансована і
прагматична зовнішня політика надають Україні реаль%
ний шанс перетворитися з жертви кризи на будівничого
посткризового світу.

Нова модернізаційна стратегія визначає низку ба%
зових пріоритетів.

Передусім — творення сучасної, конкурентоспро%
можної держави, визначальними характеристиками
якої є верховенство права і розвинена правова куль%
тура, збалансована представницька демократія, силь%
не самоврядування, дисциплінований і мобільний дер%
жавний менеджмент.

Другий пріоритет — гуманізація розвитку, що оз%
начає передусім збільшення соціальних інвестицій у
людський капітал, формування сучасної інфраструк%
тури життєзабезпечення. Відтак пріоритетами рефор%
мування було визначено: модернізацію систем освіти
та охорони здоров'я; підвищення соціальних стан%
дартів; становлення культури творчого використання
вільного часу та розвиток національних культурних
індустрій.

Третій пріоритет — запровадження прогресивної
моделі розвитку, що поєднує тактику реформаційних
змін зі стратегічними орієнтирами та пріоритетами соц%
іально%економічного розвитку з метою забезпечення
ефекту "безперервної модернізації".

Четвертий пріоритет — зовнішня політика стверд%
ження національних інтересів у глобалізованому світі.
Її основою є прагнення до розбудови рівноправних
відносин з партнерами на принципах міжнародного пра%
ва, відмова від участі у воєнно%політичних блоках, інтег%
рація з Європейським Союзом і розвиток відносин стра%
тегічного партнерства з Російською Федерацією, США
та країнами "Великої двадцятки".

Тому, одним з першочергових завдань є модерніза%
ція держави, формування оновленої ефективної влади,
здатної до впровадження системних і послідовних
рішень, формування науково%обгрунтованої інновацій%
но%інвестиційної політики.

Деякі дослідники [3] виокремлюють три етапи роз%
витку інноваційної політики:

 — перший етап — 80%ті роки ХХ ст. — підтримка
інновацій за окремими напрямами, у тому числі: розши%
рення фінансування інновацій; стимулювання інновац%
ійної діяльності й поліпшення інноваційного менеджмен%
ту в малих і середніх фірмах; стимулювання кооперації
між дослідними центрами, університетами й компанія%
ми;

 — другий етап — 90%ті роки ХХ ст. — інноваційна
політика як комплекс наукової, промислової та регіо%
нальної політики, метою якої було створення інновац%
ійного середовища. Серед нових механізмів інновацій%
ної політики: створення інноваційних кластерів; стиму%
лювання організації нових інноваційних компаній; спро%
щення адміністративної й нормативної бази функціону%
вання інноваційних компаній; використання податкових
та інших непрямих методів стимулювання інновацій і
досліджень; проведення інформаційних кампаній сто%
совно ролі інновацій в економіці, у тому числі й для ши%
рокої громадськості;

— третій етап — початок ХХІ ст. Основними тен%
денціями визначено: системний підхід до формування
та реалізації інноваційної політики; посилення взаємо%
доповнюваності наднаціональної, національної та регі%
ональної інноваційної політики; нові форми партнерства
держави і підприємницького сектора; нову роль держа%
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ви як стимулятора інновацій у зв'язку з процесами гло%
балізації [5].

Таким чином, модернізація української держави на
засадах інноваційно%інвестиційного розвитку має забез%
печуватися комплексним застосуванням всіх доступних
важелів економічної політики, мобілізацією підприєм%
ницького потенціалу суспільства, взаємодією держави,
науки та бізнесу.

ВИСНОВКИ
В основу стратегії розвитку України має бути покла%

дено інноваційно%інвестиційну модель, засновану на
знаннях та інформації, що передбачає посилення уваги
до розвитку людського капіталу. Головними перешко%
дами на цьому шляху є, по%перше, відсутність взаємоз%
в'язку між владою, наукою і суспільством; по%друге,
відсутність механізмів управління реалізацією завдань
довгострокового характеру та державного і громадсь%
кого контролю за їх результатами.

 Тому утвердження інноваційно%інвестиційної мо%
делі розвитку є безальтернативним шляхом для Ук%
раїни забезпечити конкурентоспроможність вітчизня%
ної економіки, інтегруватися в глобальні інтеграційні
процеси їх рівноправним суб'єктом спрямування, а
також забезпечити інтенсивні темпи економічного
зростання і створити підгрунтя для запровадження
високих соціальних стандартів, притаманних розви%
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

неним країнам світу. Аналіз всіх цих поставлених про%
блем і стане основою подальших наукових дослід%
жень [6].
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