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статтю присвячено актуальним питанням розвитку інноваційно-інвестиційної політики україни та чинни-
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. інноваційний вектор розвитку став 
неодмінним атрибутом стратегії сучасного еко-
номічного зростання країни. інноваційні про-
цеси безпосередньо пов’язані з інвестиційною 
та загальною економічною активністю. тому 
тільки ті з них, що забезпечені інвестиціями, 
можна розглядати в якості прискорювача стій-
кого соціально-економічного розвитку на різних 
рівнях.

на сучасному етапі розвитку економічних 
систем виникає необхідність досягнення висо-
ких і стабільних темпів економічного зростання, 
яке досягається переважно завдяки іннова-
ційно-інвестиційним чинникам [7]. Поступове 
вичерпання запасів традиційних ресурсів і 
збільшення їх цін, розгортання жорсткої конку-

рентної боротьби на міжнародних ринках фак-
торів виробництва в умовах постійного зрос-
тання й ускладненні кінцевих та проміжних 
потреб суспільства унеможливлює економічний 
розвиток завдяки застосуванню екстенсивних 
чинників. на сучасному етапі розвиток іннова-
ційно-інвестиційної сфери в україні можна оха-
рактеризувати як такий, що не відповідає світо-
вим тенденціям. сьогодні економіка, яка здатна 
до прискореного оновлення основних фондів, 
технологій, продукції, ефективного підвищення 
швидкості поширення і взаємодії новітніх досяг-
нень науки і техніки, досягає перспективної кон-
курентоспроможності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
теоретико-методологічні основи державної 
інноваційно-інвестиційної політики досліджу-
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ються у наукових працях багатьох вітчизняних 
дослідників, серед них о. амоша, Ю. Бажал, 
Л. Беззубко, в. Геєць, н. дацій, в. Федоренко, 
о. Гаврилюк, Б. данилишин та інші. Питан-
ням теорії та практики функціонування іннова-
ційно-інвестиційної діяльності присвячені дослі-
дження таких видатних зарубіжних вчених, як 
П. друкер, дж. кейнс, р. нельсон, М. Портер,  
Б. санто, Б. твісс, й. Шумпетер та ін.

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. незважаючи на те, що у 
вітчизняній і зарубіжній науковій літературі роз-
крито різнопланові питання щодо теоретичних 
основ й узагальнення досвіду формування та 
реалізації державної інноваційно-інвестиційної 
політики, окремі аспекти залишилися поза ува-
гою вчених. Зокрема, недостатньо уваги приді-
лено такому актуальному питанню, як іннова-
ційно-інвестиційна економічна політика, яка за 
сучасних реалій набуває особливої значимості, 
оскільки саме зараз перед керівництвом дер-
жави постає завдання визначення напрямів 
та інструментів для подальшого економічного 
розвитку, розроблення державної економічної 
політики, заходів державного регулювання для 
досягнення позитивних зрушень в економічній 
системі та забезпечення економічного зрос-
тання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). основною ціллю статті є аналіз осо-
бливостей сучасного стану інноваційно-інвести-
ційної державної політики з метою виявлення 
основних проблем, що перешкоджають стабіль-
ному розвитку та підвищенню конкурентоспро-
можності національної економіки з метою роз-
роблення пропозицій щодо їх вирішення.

виклад основного матеріалу дослі-
дження. у теперішній нестабільний період еко-
номіка україни переживає суттєві зміни, осно-
вною метою яких є підвищення якості життя 
населення, модернізація виробництва, перехід 
на якісний рівень ресурсозбереження, зрос-
тання продуктивності праці, підвищення конку-
рентоспроможності продукції, вихід на новий 
ринок. надійним підґрунтям цих перетворень є 
результати інноваційно-інвестиційної діяльності. 
державі доводиться вирішувати нові завдання, 
такі як вдосконалення майданчиків для іннова-
цій, розробку програм щодо покращення іннова-
ційного та інвестиційного клімату у вітчизняній 
економіці, необхідність виконання регламенту 
сот та виконання умов угоди про асоціацію між 
україною та Європейським союзом.

у розвитку економіки країни істотну роль 
відіграє процес формування державної іннова-
ційно-інвестиційної політики. наслідком реалі-

зації інноваційно-інвестиційної політики постає 
суттєва зміна структури народного господар-
ства і підвищення ролі промислових галузей.

від розвитку інноваційно-інвестиційного про-
цесу залежать практично усі сторони господарю-
вання. За динамікою його розвитку можна судити 
про темп і характер відтворення, незалежно від 
форм господарського устрою і суспільного ладу 
окремої держави. Як тільки послаблюється роль 
інвестиційного процесу, відразу ж виникає стаг-
нація в економіці, яка в подальшому спричинить 
процеси руйнування економіки й, насамперед, 
її головної складової – виробничого та еконо-
мічного потенціалу. Масштаб впровадження у 
виробництво новітніх досягнень науки і техніки 
залежить від активності інвестиційного процесу, 
тобто від того, наскільки забезпечується висо-
кий темп науково-технічного прогресу і, відпо-
відно, підвищується продуктивність праці.

державна інноваційна політика спрямована 
на створення соціально-економічних, органі-
заційних і правових умов для ефективного від-
творення, розвитку й використання науково-
технічного потенціалу країни, забезпечення 
впровадження сучасних екологічно чистих, 
безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих тех-
нологій, виробництва та реалізації нових видів 
конкурентоздатної продукції [2]. інвестиційна 
політика держави – комплекс урядових рішень, 
які визначають основні напрями, джерела та 
обсяги використання капітальних вкладень в 
економіку, різні її сфери та галузі [1, с. 804].

взаємозв’язок і взаємообумовленість інвес-
тиційних та інноваційних процесів зумовлює 
необхідність трактувати інвестиційну та іннова-
ційну політику як єдиний напрямок фінансової 
політики.

отже, державна інноваційно-інвестиційна 
політика – це діяльність держави, спрямована 
на вдосконалення державного регулювання, 
розвитку і стимулювання інноваційної діяльності 
завдяки її інвестуванню для стійкого збалансо-
ваного зростання ефективності та конкуренто-
спроможності економіки, вирішення завдань 
соціально-економічного розвитку країни.

сьогодні в економіці україни інноваційно-
інвестиційні процеси відбуваються досить 
повільно. Про це свідчить аналіз статистичних 
даних щодо інноваційно-інвестиційної діяль-
ності в промисловості україни за період 2000–
2014 рр. економічні перетворення 1990-х рр., 
які супроводжувалися різким падінням рівня 
виробництва і платоспроможності на тлі висо-
ких темпів інфляції, позначилися неухильним 
зниженням інноваційної активності промисло-
вих підприємств, що сьогодні набуло незво-
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ротного характеру. так, якщо наприкінці 1980-х 
рр. питома вага підприємств, що розробляли і 
впроваджували нову продукцію, виробничі про-
цеси або удосконалювали їх, у промисловості 
колишнього срср становила 60–70%, то в пер-
шій половині 1990-х рр. цей показник знизився 
більш ніж утричі. у 1992–1995 рр. питома вага 
кількості інноваційно-активних підприємств 
була в межах 20–26% [3].

в останні роки ця проблема ще більше заго-
стрилася, з 2012 р. зменшується кількість під-
приємств, що впроваджували інновації (табл. 1). 
тоді як у економічно та технологічно розвинутих 
країнах світу кількість інноваційно-активних 
підприємств становить від 40% до 80% від їх 
загальної кількості, а для країн Європейського 
союзу середнє значення інноваційної актив-
ності підприємств сягає 40–45% [4].

невпинне скорочення частки промислових 
підприємств, які здійснюють технологічні інно-
вації свідчить про те, що не відновлені дієві 
ланцюги, які б забезпечили зв’язок науки, тех-
нологій і виробництва, підживлюючи тим самим 
провадження інновацій.

у 2011 р. ситуація на ринку інновацій покра-
щилась і показники інноваційної активності 

почали знову набувати зростання (табл. 1). 
основна частка витрат, які декларували під-
приємства у 2014 р., припадає на придбання 
машин та обладнання 66,5% (табл. 1). Базо-
вим елементом ефективної інноваційної 
діяльності є підготовка виробництва нової 
продукції, яка включає всі 3 етапи – від здій-
снення дослідно-конструкторських робіт до 
ринкової апробації встановленої серії нових 
виробів, однак з 2007 р. цей елемент вза-
галі був винесений зі статистичної звітності 
підприємств і віднесений до інших витрат, 
обґрунтування змісту яких не наводиться в 
жодних методологічних поясненнях до ста-
тистичної звітності [6].

Проаналізовані дані з впровадження інно-
вацій на промислових підприємствах україни 
(табл. 2) свідчать про рецесію інноваційної 
діяльності у промисловості. Значною мірою такі 
результати спричинені зменшенням обсягів нау-
кових досліджень і купівлі нових технологій під-
приємствами.

варто зазначити, що до 2011 р. спостері-
галась тенденція щодо збільшення кількості 
впроваджених нових технологічних процесів 
(табл. 2). Це пов’язано, насамперед, з тим, що 

таблиця 1
інноваційна активність підприємств в україні [5]

Роки

питома вага 
підпри- 
ємств, 

що займа- 
лися іннова- 

ціями

Загальна 
сума 

витрат

у тому числі за напрямами

Дослі- 
дження і 
розробки

прид- 
бання 
інших 

зовнішніх 
знань

підготовка 
вироб- 

ництва для 
впрова- 
дження 

інновацій

придбання 
машин, 
облад- 

нання та 
програмного 

забезпе- 
чення

інші 
витрати

% млн. грн.
2000 18,0 1 760,1 266,2 72,8 163,9 1 074,5 182,7
2001 16,5 1 979,4 171,4 125,0 183,8 1 249,4 249,8
2002 18,0 3 018,3 270,1 149,7 325,2 1 865,6 407,7
2003 15,1 3 059,8 312,9 95,9 527,3 1 873,7 250,0
2004 13,7 4 534,6 445,3 143,5 808,5 2 717,5 419,8
2005 11,9 5 751,6 612,3 234,4 991,7 3 149,6 754,6
2006 11,2 6 160,0 992,9 159,5 954,7 3 489,2 563,7
2007 14,2 10 850,9 986,5 328,4 Х 7 471,1 2 064,9
2008 13,0 11 994,2 1 243,6 421,8 Х 7 664,8 2 664,0
2009 12,8 7 949,9 846,7 115,9 Х 4 974,7 2 012,6
2010 13,8 8 045,5 996,4 141,6 Х 5 051,7 1 855,8
2011 16,2 14 333,9 1 079,9 324,7 Х 10 489,1 2 440,2
2012 17,4 11 480,6 11 480,6 47,0 Х 8 051,8 2 185,5
2013 16,8 9 562,6 1 638,4 87,0 Х 5 546,3 2 290,9
2014 16,1 7 695,9 1 754,6 47,2 Х 5 115,3 778,8
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технічне оновлення виробництв на передовій 
технологічній базі, здійснення автоматизації та 
механізації проводиться низькими темпами та 
незначними обсягами. через низьку питому вагу 
промислових підприємств, що впроваджували 
інновації, відчутний малий обсяг реалізованої 
інноваційної продукції: питома вага реалізова-
ної інноваційної продукції у 2000 р. становила 
6,8%, у 2010 р. – 3,8%, а у 2014 р. – лише 2,5%. 
для порівняння, у країнах Європейського союзу 
питома вага реалізованої інноваційної продукції 
у середньому становить 45% [4].

на сьогоднішній день спостерігається досить 
пасивне ставлення влади до стимулювання 
інноваційних процесів і підтримки високотехно-
логічних виробництв. Це призводить до вкрай 
негативних структурних змін в економіці: зане-
паду високотехнологічних підприємств і домі-
нування низькотехнологічних – сировинних під-
приємств.

інноваційна діяльність у державі є одним із 
головних напрямів розширення та збільшення 
капітальних інвестицій, впровадження нових 
технологій на підприємствах на підґрунті нау-
ково-технічного прогресу, що зумовлює регулю-
вання розвитку економіки, істотне підвищення її 
ефективності.

сучасні економічні умови спонукають вироб-
ника докорінно переглянути технічні, техноло-
гічні, інноваційні та фінансові ресурси, систему 

оподаткування та процеси демонополізації. 
інакше кажучи, перед підприємствами постають 
питання відтворення основних фондів і вироб-
ничих потужностей.

Щодо капітальних інвестицій, то головним 
джерелом інвестування й досі залишаються 
власні кошти підприємств та організацій. Хоча 
дещо помітнішою стає тенденція до нарощу-
вання інвестицій в основний капітал, освоєних 
за рахунок кредитів банків та інших позик. але 
банки не можуть у повному обсязі задовольнити 
потреби інноваційного розвитку, забезпечити 
повний цикл реалізації інноваційних продуктів, 
оскільки в загальній сумі кредитів стабільно 
переважають короткострокові кредити [3]. до 
2008 р. інвестиції в основний капітал зростали, 
а у 2009–2010 рр. відбулось незначне падіння 
рівня інвестицій, зокрема у сільському госпо-
дарстві та торгівлі. Проте, вже у 2011 р. інвес-
тиції в основний капітал сягнули 209 130 млн. 
грн., найбільша частка з яких припала на про-
мисловість.

Проведений аналіз демонструє, що інвести-
ції та інновації взаємопов’язані й взаємодіють, 
але ефект досягається лише тоді, коли основні 
обсяги інвестицій спрямовуються у технологічну 
структуру економіки, що забезпечує пріори-
тетний розвиток вищих технологічних укладів. 
Якщо інвестиції за своєю структурою не відпо-
відають технологічній структурі виробництва і 

таблиця 2
впровадження інновацій на промислових підприємствах україни [5]

Роки

питома вага 
підпри- 
ємств, 

що впрова- 
джували 

інновації,%

впрова- 
джено нових 

техноло- 
гічних про- 

цесів

у т. ч. мало- 
відходні 
ресурсо-

зберігаючі

освоєно вироб- 
аційних видів 

продукції, найме- 
нувань

з них 
нові види 

техніки

питома вага 
реалізованої 
інноваційної 

продукції 
в обсязі 

промислової,%
2000 14,8 1 403 430 15 323 631

2001 14,3 1 421 469 19 484 610 6,8

2002 14,6 1 142 430 22 847 520 7,0

2003 11,5 1 482 606 7 416 710 5,6

2004 10,0 1 727 645 3 978 769 5,8

2005 8,2 1 808 690 3 152 657 6,5

2006 10,0 1 145 424 2 408 786 6,7

2007 11,5 1 419 634 2 526 881 6,7

2008 10,8 1 647 680 2 446 758 5,9

2009 10,7 1 893 753 2 685 641 4,8

2010 11,5 2 043 479 2 408 663 3,8

2011 12,8 2 510 517 3 238 897 3,8

2012 13,6 2 188 554 3 403 942 3,3

2013 12,9 1 576 502 3 138 809 3,3

2014 12,1 1 743 447 3 661 1 314 2,5
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не спрямовані на її поліпшення, то вони пере-
стають бути базою для економічного розвитку.

у межах інноваційного розвитку україни 
застосування та підсилення інтелектуальної 
компоненти, зменшення рівня енерго- та ресур-
совитратності виробництва, введення у дію інно-
ваційного потенціалу економічного зростання 
країни, розвитку та структурного оновлення під-
приємств для підвищення конкурентоспромож-
ності економіки на всіх рівнях господарювання 
визначено основним пріоритетним напрямом 
втілення державної інноваційно-інвестиційної 
політики. Модель узгодження державної інно-
ваційно-інвестиційної політики та інноваційної 
стратегії наведена на рис. 1.

державна інноваційно-інвестиційна полі-
тика для вирішення описаних завдань, про-

блем з метою вироблення підґрунтя іннова-
ційного розвитку національної економіки має 
відштовхуватись від розроблення та втілення 
національної інноваційної стратегії через полі-
тику пріоритетів з метою поліпшення галузе-
вої структури економіки. сьогоднішня складна 
політично-економічна ситуація вимагає необ-
хідності перегляду вказаних пріоритетів для 
уточнення та встановлення таких напрямів 
інноваційного розвитку, які відповідатимуть 
сучасним завданням і цілям розвитку іннова-
ційної економіки. доцільно обдумано аргумен-
тувати критерії визначення пріоритетної галузі 
(можливість вирішення питань енергозбере-
ження та національної безпеки, соціальних 
питань, проблем зайнятості та формування 
експортного потенціалу галузей тощо) та ство-

Рис. 1. модель узгодження державної інноваційно-інвестиційної політики  
та інноваційної стратегії

Джерело: розроблено авторами

 

Візія та місія інноваційно-інвестиційної політики держави.
Підвищення рівня і результатів інноваційної активності. Забезпечується 

урядом, Міністерством освіти і науки та іншими гілками й органами влади

Зовнішній і внутрішній стратегічний аналіз.
Обрання методу аналізування властивостей навколишнього середовища,

характеру головних чинників успіху щодо втілення інноваційно-
інвестиційної політики та стратегії

Вибір стратегічних цілей інноваційного розвитку і формування альтернатив

Перенесення загальнодержавної стратегії у площину компетенції Міністерства 
освіти і науки та інших підпорядкованих структур. Досягнення консенсусу 

між загальнодержавною й інноваційно-інвестиційною стратегіями

Формування індивідуальних цілей і починань виконувачів. Визначення 
завдань для реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії

Результати впровадження стратегічних дій:
– Отримання намічених соціально-економічних результатів і результатів 

впровадження інноваційної діяльності.
– Задоволення попиту на інновації.
– Мінімізація інноваційних ризиків,зростання ефективності інноваційно-

інвестиційної політики.
– Покращення кваліфікації відповідальних осіб за проведення реалізації

інноваційної політики.
– Підвищення конкурентоспроможності економіки.
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рити комплекс показників оцінювання іннова-
ційного потенціалу.

для розвитку інноваційно-інвестиційної 
активності надзвичайно важливою є державна 
підтримка. держава має стати безпосереднім 
провідником інноваційно-інвестиційного розви-
тку, замовником та організатором досліджень 
і розробок на найсучасніших напрямах нтП та 
сприяти їх упровадженню в усі сфери економіч-
ної діяльності.

для забезпечення відповідного рівня стиму-
лювання інноваційно-інвестиційної діяльності 
треба створити ефективну систему оподатку-
вання. Податкове стимулювання інноваційно-
інвестиційної активності має стати ключовою 
ланкою державної інноваційно-інвестиційної 
політики.

Податкова підтримка є ефективним інстру-
ментом державного впливу на інноваційну й 
інвестиційну активність суб’єктів господарю-
вання, оскільки вона:

– охоплює значну частину вітчизняних під-
приємств, які запроваджують інновації;

– мотивує здійснення інвестицій саме в 
інновації;

– надає підприємствам автономію в системі 
ухвалення рішень;

– передбачає рівні умови для всіх суб’єктів 
господарської діяльності.

для того, щоб політика стимулювання інно-
ваційно-інвестиційної діяльності була ефектив-
ною, вона повинна ґрунтуватися на таких прин-
ципах:

– система оплати податків має бути вигід-
ною для підприємств, що запроваджують інно-
вації у своїй діяльності;

– підприємство не повинно мати прямі 
податкові витрати від провадження інноваційно-
інвестиційної діяльності.

україна належить до числа країн із високим 
науковим потенціалом, тому пріоритетом для 
діяльності органів державної влади має бути 
створення умов, що забезпечують не тільки збіль-
шення такого потенціалу, а, насамперед, його 
максимальну реалізацію в інтересах суспільства.

висновки з цього дослідження. Проаналі-
зувавши управління інноваційно-інвестиційною 
діяльністю в україні можна зробити висновок 
про низьку її результативність. Щоб вона набула 
ефективного розвитку, доцільне відповідне та 
своєчасне фінансове забезпечення, почина-
ючи на етапі фундаментальних досліджень та 
завершуючи етапом запровадження у виробни-
цтво. однак у сучасних умовах розвитку в дер-
жавному бюджеті не вистачає коштів на іннова-
ційно-інвестиційну діяльність. тому актуальним 
питанням на сьогодні є розроблення та впро-
вадження в дію заохочувальних заходів для 
підприємств усіх форм власності. через непо-
слідовне проведення та низьку ефективність 
державної інноваційно-інвестиційної політики 
україна не встигає за розвиненими країнами 
в технологічному розвитку. Як наслідок, посту-
пово зменшується кількість інноваційно-актив-
них фірм, відбувається гальмування розвитку 
високотехнологічних галузей промисловості.

отже, для забезпечення конкурентоспро-
можності вітчизняних підприємств необхідним 
є перехід до інноваційно-інвестиційної моделі 
розвитку нашої держави, що також дасть змогу 
забезпечити відповідні темпи економічного 
зростання щодо розвинутих країн світу.
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