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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційна та інвестиційна політики втілені в життя у ба#

гатьох передових країнах світу. Їх розвиток пов'язаний із ус#

відомленням та діяльністю органів державної влади, реалі#

зацією інструментарію державного регулювання для підтрим#

ки інноваційного поступу у всіх сферах економіки, вливанню

інвестицій та забезпечення збалансованого розвитку. Інно#

ваційна та інвестиційна політики, застосування інструмента#

рію державного регулювання замінили науково#технічну по#
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У статті проведено дослідження інноваційно�інвестиційної діяльності в Україні. Виявлено го�
ловні проблеми, які стримують інноваційний розвиток та інвестиційний процес, що призводить
до зниження інноваційного потенціалу, інвестиційної привабливості України. Обгрунтовано, що
важливим є вироблення та реалізація чітких заходів та дій державної інноваційної та інвести�
ційної політики. Запропоновано заходи та інструменти державної підтримки інноваційно�інве�
стиційної діяльності в контексті таких сфер, як правове, інституційне забезпечення; доступ до
різних джерел фінансування; нові напрями розвитку інноваційно�інвестиційної діяльності; роз�
виток інтелектуального капіталу для інноваційно�інвестиційної діяльності; підвищення свідо�
мості менеджерів, персоналу щодо інноваційно�інвестиційної діяльності; співпраця та взає�
модія. Встановлено, що ключовими чинниками у ході зростання економіки країни, її суб'єктів
господарювання є удосконалення процесу доступу до різних джерел фінансування.

The analysis of innovation and investment activity have been conducted in Ukraine. The main
problems that hamper innovation development and investment process and lead to lower innovation
potential, investment attractiveness of Ukraine have been revealed. In the article it is substantiated
the importance of developing and implementing clear measures and actions of state innovation and
investment policy. Measures and instruments of state support of innovation�investment activity in
the context of such spheres as legal, institutional support; access to various sources of funding;
new directions of development of innovation and investment activity; development of intellectual
capital for innovation and investment activity; increase of consciousness of managers, personnel in
relation to innovation and investment activity; cooperation and interaction has been proposed. It
was established that the key factors in the growth of the country's economy and its subjects of
business are improving the process of access to various sources of financing.

Ключові слова: інноваційно�інвестиційна діяльність, джерела фінансування, державне регулювання, інно�

ваційна політика, інвестиційна політика.

Key words: innovation and investment activity, sources of financing, state regulation, innovation policy, investment policy.

літику та її методи впливу на господарську діяльність, поста#

ли невід'ємним елементом сучасної економіки, яка грунтуєть#

ся на знаннях, із залученням усіх установ та управлінських

ієрархічних рівнів, що заангажовані у процес створення, ди#

фузію та застосування новітніх знань. За останні роки саме

інноваційна політика піднялась до ступеня однієї з найваго#

міших політик держави. Це засвідчують розроблені стра#

тегічні документи, які складають фундамент для дій і заходів,

що запроваджуються на державному рівні.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні основи державного регулю#

вання та фінансової підтримки інноваційного розвитку й

інвестиційних процесів національної економіки стали підва#

линою досліджень плеяди вітчизняних науковців: конкре#

тизовано завдання для вітчизняної інноваційно#інвести#

ційної політики (Юхновський І. [8]); запропоновано напря#

ми та заходи державної підтримки, інвестуванню іннова#

ційного розвитку в рамках системи "держава — наука —

підприємництво — бізнес" (Луциків І. [6]); вироблено прак#

тичні рекомендації щодо підвищення ефективності регу#

люючого впливу держав у сфері інноваційної діяльності

(Скиба М. [7]); визначено роль податкової політики дер#

жави у сфері стимулювання інноваційно#інвестиційної

діяльності (Бондарчук В. [3], Гомон М. [4]); розкрито ос#

новні засади формування механізму державного управлі#

ння функціонуванням національної інноваційної системи

(Бова Т. [1]). Водночас, на нашу думку, потребують подаль#

шого дослідження окремі питання, пов'язані з аналізом

сучасних проблем інноваційно#інвестиційної діяльності,

визначенням фінансових джерел та удосконаленням

інструментарію державної підтримки інноваційно#інвести#

ційної діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання полягає в обгрунтуванні основних напрямів

активізації інноваційно#інвестиційної діяльності в Україні,

враховуючи інструментарій державного регулювання та

джерела фінансування зазначеного процесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інноваційно#інвестиційна діяльність — це діяльність,

що завдяки акумульованим і ефективно вкладеним ресур#

сам в інноваційний процес, дає змогу активізувати розви#

ток будь#якої соціально#економічної системи. Міжнарод#

ний досвід переконує, що існують найважливіші важелі

впливу на інноваційно#інвестиційну діяльність — це ринок

і державне регулювання. У цьому контексті доцільно заз#

начити, що сукупність певних напрямів, форм і методів

діяльності держави, спрямованих на створення взаємопо#

в'язаних механізмів інституційного, ресурсного забезпе#

чення підтримки та розвитку інноваційної та інвестиційної

діяльності, мотиваційних чинників включення інноваційних

та інвестиційних процесів, формують державну інновацій#

ну та інвестиційну політику.

Роль держави в активізації інноваційного розвитку

економіки виявляється через стимулювання інвестицій#

них процесів, зокрема у високотехнологічних галузях,

фінансування розвитку науки й освіти, інноваційної діяль#

ності. Держава має неминуче виконувати регулюючі

функції інноваційного розвитку та інвестиційної діяль#

ності з урахуванням і дотриманням встановлених соціаль#

них критеріїв.

Сучасне нормативно#правове забезпечення відносно

науково#технічної й інноваційної діяльності в Україні на#

лічує близько 200 документів [5, с. 8]. Однак через постій#

не внесення змін, призупинення діючих норм законів втра#

чені стимулюючі чинники розвитку інноваційно#інвести#

ційної діяльності та науки.

Державне регулювання та здійснення інноваційно#

інвестиційної діяльності в економіці можливе завдяки зба#

лансованій реалізації [2, с. 236]: приватних інтересів учас#

ників такої діяльності (в забезпеченні конкуренто#
спроможності товарів та послуг та збільшенні розміру при#

бутку від їх реалізації); публічних інтересів (у підвищенні

ефективності економіки країни, регіону, а також задово#

лення інших суспільних потреб у всіх сферах тощо). Заз#

начена обставина, потреба врахування публічних (соціаль#

них) інтересів зумовлює втручання держави в сферу інно#

ваційно#інвестиційної діяльності.

Таким чином, формуються основні напрями та прин#

ципи державної інноваційної й інвестиційної політики, які

повинні бути втілені в засобах державного регулювання

інноваційно#інвестиційної діяльності, серед яких:

— визначення державних пріоритетів інноваційного

розвитку;

— формування нормативно#правової бази у сфері

інноваційної та інвестиційної діяльності;

— створення умов для збереження, розвитку і вико#

ристання вітчизняного науково#технічного та інноваційно#

го потенціалу;

— забезпечення взаємодії науки, освіти, виробницт#

ва, фінансово#кредитної сфери у розвитку інноваційної та

інвестиційної діяльності;

— ефективне використання ринкових механізмів для

сприяння інноваційній та інвестиційної діяльності, підтрим#

ка підприємництва у науково#виробничій сфері;

— здійснення заходів на підтримку міжнародної нау#

ково#технологічної кооперації, трансферу технологій, за#

хисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її

просування на зовнішній ринок;

— фінансова підтримка, здійснення сприятливої кре#

дитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної та

інвестиційної діяльності;

— сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;

— інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної

та інвестиційної діяльності;

— підготовка кадрів у сфері інноваційної та інвести#

ційної діяльності.

Держава, проводячи регулювання інноваційного роз#

витку та інвестиційних процесів, насамперед формує се#

редовище та умови для стимулювання залучення інвес#

тицій в інноваційну діяльність завдяки реалізації комплек#

су державних гарантій і сукупності інших управлінських

заходів.

Держава на законодавчому рівні закріплює та гаран#

тує суб'єктам інноваційної та інвестиційної діяльності:

— фінансове стимулювання інноваційних програм і

проектів, спрямованих на реалізацію економічної та со#

ціальної політики держави;

— підтримку створення та розвитку суб'єктів інфраст#

руктури інноваційної діяльності;

—  охорону та захист прав інтелектуальної власності,

захист від недобросовісної конкуренції у сфері інновацій#

ної та інвестиційної діяльності;

— підтримку щодо підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації кадрів у сфері здійснення іннова#

ційної та інвестиційної діяльності;

— вільний доступ до інформації про пріоритети дер#

жавної економічної та соціальної політики, про інноваційні

потреби та результати науково#технічної діяльності, крім

випадків, передбачених законом.

Головні заходи та інструменти державної підтримки

інноваційно#інвестиційної діяльності в контексті сталого

розвитку економіки України наведені у таблиці 1.

Вважаємо, що на сьогодні господарська сфера

України насамперед потребує доступу до різних джерел

фінансування, що має проявитись у підтримці венчурних

фондів на основі державно#приватного капіталу; ефек#
тивному введенні в дію фінансових стимулів; трансфор#

мації правових норм; спрямуванні фінансової політики

на підтримку інноваційно активних підприємств, пере#

дусім стартапів; сприянні розвитку державно#приватно#

го партнерства.
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Важливим є також вироблення та реалізація ефек#

тивної фінансової стратегії, чітких заходів та дій

державної інноваційної та інвестиційної політики. Вар#

то виділити головні проблемні моменти, які стримують

цей процес, що у результаті призводить до втрачання

конкурентних переваг суб'єктами господарювання,

зниження інноваційного потенціалу, інвестиційної при#

вабливості України. До цих проблем треба віднести

[9]:

— відсутність належного фінансування інноваційної

діяльності;

— недосконалість та періодична змінність норматив#

но#правового підгрунтя;

— декларативність у розроблених і втілених стратегі#

ях розвитку, зокрема, що стосується інноваційного посту#

пу як держави, так і її регіонів;

— відсутність цільної системи державного управління

інноваційною діяльністю та процесами;

— неузгодженість інноваційних стратегій у комплексі

"економіка країни — регіон/галузь/вид економічної

діяльності — суб'єкт господарювання";

— неповне вивчення проблем ідентифікації та забез#

печення, спрямування та розподілу ресурсів, що потрібні

для реалізацій інноваційної стратегії;

— відсутність ефективної уніфікованої методології збо#

ру, оброблення статистичних даних, що стосуються діяль#

ності організації у сфері інноваційного управління тощо.

Державна інноваційна та інвестиційна політика в тих

країнах, які втілюють економічні трансформації, пов'язані

із переходом на інноваційний тип розвитку, має грунтува#

тись і враховувати принципи, які в Україні ще потребують

ретельного перегляду та вдосконалення:

Таблиця 1. Основні заходи та інструменти державної підтримки інноваційно�інвестиційної
діяльності в контексті сталого розвитку економіки України

Джерело: розроблено авторами.

Сфери Заходи Інструменти 
Правове, 
інституційне 
забезпечення  
 

Спрощення законодавчих норм, 
зменшення податкового тягаря. 
Підвищення ефективності 
адміністративного управління 
 

Спрощення положень, що стосуються доступу до 
різного виду капіталу, комерціалізації технології тощо. 
Зменшення тривалості здійснення адміністративних 
процедур. 
Покладання відповідальності на урядовців за порушення 
термінів винесення рішень, ухвалене законом. 
Ефективне використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в адміністративному управлінні. 
Формування і розвиток інформаційних порталів для 
підприємців з необхідними інструменти для підтримки 
інноваційної діяльності 

Доступ до різних 
джерел 
фінансування 
 

Розвиток основних інститутів, що 
зорієнтовані на підтримку і 
комерціалізацію результатів НДДКР. 
Покращення доступу малих та 
мікропідприємств до зовнішнього 
фінансування. 
Підтримка та розвиток ринку 
венчурного капіталу. 
Державно-приватне партнерство 

Підтримка венчурних фондів на основі державно-
приватного капіталу. 
Трансформація правових норм (перегляд оподаткування 
інвестиційного доходу тощо). 
Спрямування фінансової політики на підтримку 
інноваційно активних підприємств, насамперед 
стартапів. 
Сприяння розвитку державно-приватного партнерства  

Нові напрями 
розвитку 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності 

Розвиток еко-інновацій, зелених 
технологій. 
Вирішення питань щодо зниження 
рівня викидів.  
Міжнародна співпраця. Підсилення 
співпраці в Україні. 
Інтелектуальна власність.  
Збільшення абсорбційних властивостей 
інновацій 
 

Стимулювання суб’єктів господарювання вкладення 
ресурсів у створення та впровадження еко-інновацій, 
зелених технологій. 
Стимулювання НДДКР, що спрямовані на еко-інновації. 
Впровадження принципу ефективного використання 
ресурсів. 
Підтримка та розвиток інноваційних кластерів на 
регіональному та державному рівнях.  
Дії, що спрямовані на передачу передового зарубіжного 
досвіду в інноваційній сфері, у сфері співпраці. 
Стимулювання, поради створення інноваційних 
стратегій розвитку на підприємствах. 
Навчання та консультування ведення інноваційно-
інвестиційної діяльності, підвищення обізнаності 
підприємців щодо захисту прав інтелектуальної 
власності 

Розвиток 
інтелектуального 
капіталу для 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності 

Модернізаційні процеси загальної та 
професійної освіти, підвищення 
кваліфікації. 
Сприяння процесам розроблення та 
впровадження інновацій 

Конкуренція у вузах, відкритість задля залучення 
зарубіжних вчених до освітнього процесу. 
Запуск серії соціальної реклами щодо просування 
інновацій, її створення та впровадження. 
Сприяння розвитку академічного підприємництва. 
Розроблення та впровадження інструментів щодо 
заохочення науковців та дослідників до проведення 
підвищення кваліфікації праці на підприємствах 

Підвищення 
свідомості 
менеджерів, 
персоналу щодо 
інноваційно-
інвестиційної 
діяльності 

Усвідомлення неминучості змін, 
підвищення здібностей персоналу, 
менеджерів підприємств 

Підсилення здібностей та накопичення нових знань 
управлінської команди у сфері управління людськими 
ресурсами 
 

Співпраця та 
взаємодія 

Покращення співпраці в системі 
«підприємство – наука – освіта». 
Ефективне використання ресурсів на 
НДДКР 

Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційно-
інвестиційних процесів, формування та підтримка 
технологічних платформ для підсилення взаємодії науки 
з бізнесом 



Інвестиції: практика та досвід № 6/201882

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

— диверсифікація джерел фінансового забезпечення

інноваційно#інвестиційної діяльності;

— підвищення сприйнятливості економіки до базових,

радикальних інновацій, які забезпечують докорінні зру#

шення у системі суспільного виробництва та пріоритетний

розвиток наукомістких галузей;

— моделювання альтернативних варіантів інтенсифі#

кації інноваційного розвитку, які враховують національні

соціально#економічні, структурні та виробничі особливості,

науково#дослідний, інноваційний та інвестиційний потенц#

іал, міжнародну кон'юнктуру;

— вдосконалення системи контролю використання

державних коштів і мотивування іноземних приватних і

державних інвесторів до вкладень у національну економі#

ку;

— партнерство державного та приватного секторів,

підвищення стимулювання економічних суб'єктів до про#

ведення інноваційно#інвестиційної діяльності;

— підвищення рентабельності й ефективності під#

приємств у сфері НДДКР і впровадження у життя їхніх ре#

зультатів;

— розвиток національних та регіональних, галузевих

інноваційних систем, інноваційної інфраструктури, забез#

печення ефективної співпраці, інтеграції наукового та ви#

робничого секторів;

— інституційно#правове, організаційно#управлінське,

інформаційно#аналітичне забезпечення підсилення іннова#

ційно#інвестиційної діяльності, ефективне використання

наявних ресурсів, які сприяють підвищенню ефективності

системи державного управління, зокрема системи моніто#

рингу та прогнозування;

— відповідність цілей державної інноваційної та інве#

стиційної політики, інноваційного та інвестиційного про#

цесів країни інтересам, цінностям суспільства.

ВИСНОВКИ
Роль держави у вирішенні проблем, що постійно вини#

кають і пов'язані з інноваційним розвитком та інвестицій#

ними процесами в країні, є визначальною і полягає насам#

перед у формуванні інноваційної та інвестиційної політи#

ки, ефективному втіленні інструментарію державного ре#

гулювання, правильному визначенні її пріоритетів, стратегії

та управлінських дій для реалізації, які мають бути скон#

центровані на розвитку інноваційного та інвестиційного

потенціалу, технологічному оновленні не лише сфери ви#

робництва, а усіх сфер та видів економічної діяльності,

розвитку знань, підвищенні кваліфікації персоналу, задо#

воленні потреб національного ринку у високотехнологічній

продукції. Ключовими чинниками у ході зростання еконо#

міки країни, її суб'єктів господарювання є удосконалення

процесу доступу до різних джерел фінансування.
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