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Анотація. Розкрито сутність впливу інвестиційно-інноваційної стратегії на розвиток економіки 

України. Визначено та проаналізовано проблеми інвестиційного та інноваційного розвитку, що вимагають 

стратегічного підходу. Запропоновано механізм формування інвестиційно-інноваційної діяльності держави.

Ключові слова: інновації, інвестиції, стратегія, інноваційна сфера, конкурентоспроможність, іннова-

ційна модель, інноваційна стратегія, інвестиційна стратегія, стратегічні напрями, державне регулювання.
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Постановка проблеми. Ефективність і ди-

намізм інвестиційної та інноваційної сфер є ви-

рішальним чинником забезпечення конкурен-

тоспроможності як економічної системи, так і 

країни в цілому.

Формування основних засад інвестиційно-

інноваційного розвитку визначено одним із го-

ловних стратегічних пріоритетів економічної по-

літики України, починаючи з 1998 р. [1]. Проте, 

окрім проголошених намірів, такий пріоритет на 

практиці повинен передбачати цілеспрямовану 

державну політику, конкретизовану за напрямами 

реалізації у виді стратегії дій [2].

Виходячи з цього, існує об’єктивна необхід-

ність найбільш повної реалізації інноваційного 

потенціалу України, підвищення інвестиційно-

інноваційної активності суб’єктів господарю-

вання України, що дозволить ліквідувати кризові 

явища в економіці, сприятиме динамічному соці-

ально-економічному розвитку країни та забезпе-

ченню відчутного покращення результатів у най-

ближчій перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-

гляду питань теорії і практики формування інно-

ваційного потенціалу національного господар-

ства присвячено наукові дослідження провідних 

вчених: О. Амоші, В. Геєця, Л. Федулової, Б. Пас-

хавера, А. Мохненка, П. Саблука, М. Маліка, 

Г. Азаренкової, В. Андрійчука, М. Огійчука, І. То-

піхи, Е. Лібанової, Н. Ботвіної.

Питання інвестиційної політики розглядають 

такі вітчизняні вчені, як В. Будкін, О. Гаврилюк, 

З. Луцишин, Г. Климко, Ю. Макогон, А. Пересада, 

Г. Харламова та інші. Проблемам активізації інвес-

тиційної стратегічної діяльності в Україні присвяче-

ні праці вчених В. Борщевського, А. Гальчинського, 

Б. Губського, А. Мокія, А. Філіпенка та інших.

Однак сучасна вітчизняна наукова думка до-

сить обмежено розглядає таку категорію, як інвес-

тиційно-інноваційна стратегія розвитку еконо-

міки України, а також підходи до її формування. 

Також досить обмежено окреслено напрями акти-

візації інвестиційно-інноваційних процесів.

Мета статті — обґрунтування засад форму-

вання та реалізації ефективної стратегії інвес-

тиційно-інноваційного розвитку країни, ви-

значення й аналіз проблем її інвестиційної та 

інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Світовий досвід 

переконує, що країна, позбавлена доступу до ба-

зових технологій домінувального технологічного 

укладу, неминуче опиниться в економічно та по-

літично залежному становищі, яке в подальшому 

закріпиться через нееквівалентний зовнішньо-

торговельний обмін. З часом така країна має усі 

шанси надовго стати платником інтелектуальної 

ренти високорозвиненим країнам світу, які вже 

створили потужний потенціал сучасних науко-

містких виробничих та інформаційних технологій. 

Крім того, відсутність реально діючих механізмів 

управління інноваційним розвитком, як правило, 

не може перетворити науково-технологічну сферу 

в рушійну силу розвитку національної економіки 

через недостатність інвестицій, які необхідні для 

підтримки висококапіталізованого виробництва, 

та відсутність зваженої інвестиційної політики, 

спрямованої на активне стимулювання розвитку 

національного промислового виробництва, що 

призводить до ще більш негативних наслідків.

Скоротити розрив між потребами в інвести-

ціях та обмеженими можливостями накопичен-

ня для забезпечення капіталовкладень можливо 

лише шляхом розширення виробництва науко-

місткої конкурентоспроможної продукції. Саме 

тому інвестування повинно мати інноваційний 

характер, спрямований на переважне викорис-

тання ресурсозберігаючих технологій та освоєння 

виробництв сучасних технологічних укладів.

У той же час зазначимо, що реалізація інно-

ваційної політики у несприятливому інвестицій-

ному кліматі практично неможлива.
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Інвестиції та інновації сьогодні — це база для 

нарощення економічного потенціалу будь-якої 

країни і основа для формування конкурентоспро-

можності національної економіки.

Базовою умовою і водночас основною про-

блемою формування та реалізації інвестиційно-

інноваційної стратегії в сучасних умовах є інвес-

тиційний потенціал. Інвестиційний потенціал 

визначає наявність власних фінансових ресурсів, 

а також потенційну здатність до залучення ресур-

сів для здійснення інвестиційної діяльності [3].

У вітчизняній науковій літературі немає од-

нозначного бачення як сутності процесу форму-

вання інвестиційно-інноваційного потенціалу, 

так і методології його реалізації. У той же час є 

розуміння взаємозалежності між розміром інвес-

тиційно-інноваційного потенціалу та конкурен-

тоспроможністю вітчизняної промисловості. Так, 

високий потенціал є позитивною характеристи-

кою виживання підприємств у динамічних кри-

зових умовах світового ринку. За умов кризових 

трансформацій рівень та якість інвестиційно-ін-

новаційного потенціалу визначають стійкість і 

гнучкість галузей, а отже, всі зміни, що відбува-

ються у вітчизняному економічному просторі, 

вимагають ефективного розвитку всіх складових 

інноваційного потенціалу та інвестиційного за-

безпечення його реалізації в майбутньому періоді.

Рівень формування інвестиційно-інновацій-

ного потенціалу визначають в процесі аналізу на-

явних і латентних потенційних можливостей та 

ресурсного забезпечення, оцінки необхідності та 

достатності наявних ресурсів поставленим цілям 

та завданням і формування механізмів їх прак-

тичної реалізації щодо створення інтегральних 

зв’язків між структурними ланками, які відпові-

дають внутрішнім перетворенням.

Отже, формування інвестиційно-іннова-

ційного потенціалу характеризується як без-

перервний та динамічний процес, що будує 

нові комерційні можливості та організаційні 

функції стабільного розвитку й відтворення в 

майбутньому періоді відповідно до стратегіч-

них завдань.

Основними джерелами інвестування іннова-

ційної діяльності виступають:

— власні кошти підприємств (амортизаційні 

відрахування, виручка від реалізації окремих ви-

дів майна, нерозподілений прибуток та інші гро-

шові накопичення);

— кредитні ресурси (кредити банків, фінан-

совий лізинг, кошти Державного інвестиційного 

фонду та Фонду фундаментальних досліджень);

— бюджетні кошти (державного і місцевого 

рівня);

— вітчизняні та іноземні інвестиції (гранти, 

міжнародні програми, пайові внески іноземних 

інвесторів, кошти іноземних наукових фондів).

Фактичні обсяги інвестування вітчизняної 

економіки є недостатніми, а рівень впроваджен-

ня інновацій на промислових підприємствах свід-

чить про те, що освоєння в Україні технологій 

6-го і 7-го технологічних укладів залишиться про-

блемою багатьох десятиліть. Протягом тривалого 

часу в Україні закріплювалася технологічна від-

сталість національних галузей і вітчизняних ви-

робництв, і тому стратегічне завдання, яке стоїть 

перед нашою державою, — посісти гідне місце в 

міжнародному розподілі праці з виробництва про-

дукції високотехнологічних галузей [4, с. 29–31].

Аналізуючи інноваційний потенціал Украї-

ни, зазначимо, що сьогодні для переходу Украї-

ни на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку 

є вагомі підстави. Наявний ресурсний потенціал 

(науково-дослідна база, професійні кадри, інші 

ресурси) дає підстави ефективної реалізації інно-

ваційних розробок в Україні. До того ж, в Україні 

наявний адміністративний ресурс для забезпе-

чення підтримки і просування інновацій; існує 

інтерес національного капіталу до самореалізації 

в Україні, зокрема, в регіонах, який за належної 

державної інвестиційно-інноваційної політики 

міг би спрямовуватися у інновації.

Але існують проблеми, що доводять необ-

хідність розроблення інвестиційно-інноваційної 

стратегії розвитку економіки України. За двад-

цять років незалежності України у рамках реалі-

зації попередніх програм і стратегій були закла-

дені основи діючої національної інноваційної 

системи, розпочато дії щодо розвитку сектору 

досліджень і розробок, формування інноваційної 

інфраструктури, модернізації економіки на осно-

ві технологічних інновацій.

Статистичний аналіз показав, що в Україні 

процес науково-технологічного та інвестиційно-

інноваційного розвитку в кризових 2008–2009 рр. 

загалом мав (як у більшості країн світу) задовіль-

ні результати. У кінцевому підсумку обвалів, як 

по фінансовій системі, так і в реальному секторі 

економіки, не відбулося. Зокрема, обсяг викона-

них наукових та науково-технічних робіт (у фак-

тичних цінах) мав постійну задовільну тенденцію 

до зростання (не винятком були і 2008–2009 рр.), 

хоча їхня питома вага у ВВП протягом останніх 

років залишається майже стабільною. Результати 

оцінки особливостей науково-технологічного та 

інвестиційно-інноваційного процесу в кризовий 

період дозволили підтвердити загальновизнане: 

науково-технологічний прогрес не закінчується, а 

лише відкриває нові перспективи. Україна й цьо-

го разу встояла завдяки своєму науково-техноло-

гічному потенціалу, який, незважаючи на штучні 

перепони і державні прорахунки, має природну 

властивість відтворюватися.

Порівняльний аналіз рейтингів Індексу гло-

бальної конкурентоспроможності за факторами 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (22) 2013

82

інноваційності дозволив зробити узагальнений 

висновок щодо руху України на шляху зростан-

ня конкурентоспроможності: зазначений про-

цес у динаміці непостійний, відбувається на фоні 

складного за поведінкою бізнес-середовища, че-

рез відсутність дієвої та послідовної державної 

політики наявний науково-технологічний та ін-

новаційний потенціал не реалізується як рушій-

ний фактор, що позначається на низькому рівні 

економічного розвитку країни (рис. 1).

Україна перебуває між Сирією (144) та Гамбією 

(146). Особливістю нового рейтингу стало вклю-

чення в розрахунки ще одного показника — об-

сягу реформ, здійснених за останні п’ять років. 

Лідерами за цим показником виявилися Китай та 

Індія, а також низка африканських країн.

Неінноваційний характер держави насампе-

ред виражається в недостатньому обсязі фінан-

сування наукової й інноваційної сфери (асигну-

вання на науку з коштів державного бюджету в 

2010 р. становили 0,34 % ВВП). До того ж біль-

шість підприємств постійно перебувають у стані 

необхідності жорсткої оптимізації витрат, і тому 

передусім заощаджують на розвитку, відкладаючи 

на невизначене майбутнє інноваційні проекти, 

видатки на НДДКР і технологічну модернізацію.

В умовах обмеженості внутрішніх ресурсів 

(особливо фінансових) вирішення проблеми до-

статнього фінансування наукової та інновацій-

ної сфер діяльності, яке в Україні в розрахунку 

на душу населення у 5–8 разів менше, ніж у бага-

тьох країнах світу, вимагає пошуку перспективних 

джерел фінансування науково-технологічної сфе-

ри і створення інновацій та їхнього ефективного 

використання у виробництві [6].

Для підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки, подальшого її розвит-

ку в глобальному середовищі не як сировинного 

експортера, а як виробника високотехнологічної 

та наукомісткої продукції, забезпечення гідного 

статусу України в світовому економічному про-

сторі слід сформувати дієву систему держав-

ного управління потужним потенціалом. Для 

ефективного використання науково-технічного 

потенціалу України необхідна стратегічно ви-

важена інвестиційно-інноваційна політика, яка 

відповідала б вимогам сьогодення.

Інвестиційні та інноваційні процеси слід 

розглядати не окремо, а у комплексі, який скла-

дається з двох взаємопов’язаних та взаємовпли-

ваючих блоків: інвестиційного та інноваційного, 

об’єднаних єдиною системою принципів, мето-

дів, критеріїв прийняття управлінських рішень та 

механізмів реалізації (рис. 2).

У наведеній схемі держава є учасником двох 

паралельних процесів, вона інвестує кошти, ма-

ючи за мету отримання прибутку для наповнення 

бюджету та вирішення проблем соціально-еконо-

мічного характеру. У той же час держава створює 

умови для залучення приватних інвестиційних 

потоків, сприяє спрямуванню інвестицій у прі-

оритетні галузі економіки. Відповідно, напрями 

участі держави в інвестиційному процесі мають 

виглядати таким чином (рис. 3).

В інвестиційно-інноваційній політиці держа-

ва має спиратися (використовувати) інструменти 

стратегічного менеджменту, які можна розглядати 

як набір взаємопов’язаних компонентів, таких як 

Рис. 1. Динаміка зміни складових групи субіндексів 

«інновації» та «конкурентоспроможність бізнесу» 

для України (джерело: The Global Competitiveness 

Report за відповідні роки)

Сприйнятливість українського бізнесу до інно-

вацій технологічного характеру залишається низь-

кою. Так, у 2010 р. розробку й впровадження техно-

логічних інновацій реалізовували 4,9 % від загальної 

кількості підприємств вітчизняної промисловості, 

що суттєво нижче значень, характерних для Німеч-

чини (69,7 %), Ірландії (56,7 %), Бельгії (59,6 %), 

Естонії (55,1 %), Чехії (36,6 %). Мала частка підпри-

ємств, які інвестують у придбання нових технологій 

(1,8 %). Наприклад, у Росії — 7,8 %.

Отже, домінування найменш передових ти-

пів інноваційної поведінки (запозичення готових 

технологій і т. ін.) характеризує українську інно-

ваційну систему як орієнтовану на імітаційний 

характер, а не на створення радикальних ново-

введень і нових технологій. Україна демонструє 

мінімальну серед країн ОЕСР частку передових 

інноваторів — таких серед українських іннова-

ційно-активних підприємств налічується лише 

12 % порівняно з 35 % у Японії та Німеччині, 41–

43 % — у Бельгії, Франції, Австрії, 51–55 % — у 

Данії та Фінляндії. Діюче державне регулювання 

підприємницької діяльності в цілому й іннова-

ційній діяльності зокрема характеризується не-

гативним ставленням до бізнесу, особливо малого 

та середнього. Це видно з різних рейтингів інвес-

тиційного клімату, комфортності ведення бізнесу, 

«висоти» адміністративних бар’єрів (інтегральний 

рейтинг Doing Business (Ведення бізнесу)). На-

приклад, висока позиція в індексі легкості веден-

ня бізнесу означає, що регуляторний клімат сприяє 

веденню бізнесу. Так, в останньому рейтингу [5] 
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— створення системи надання державних га-

рантій;

— створення рівних умов функціонування 

для усіх учасників інвестиційно-інноваційних 

процесів;

— стимулювання використання амортизацій-

них коштів на інвестиційні цілі;

— удосконалення банківської, страхової, 

фондової системи;

— виокремлення напрямів пріоритетного роз-

витку для кожного регіону та впровадження там ін-

дивідуальної інвестиційно-інноваційної політики;

— зменшення податкового навантаження у 

пріоритетних галузях та напрямках розвитку;

— створення пільгового режиму функціону-

вання у визначених галузях, секторах;

— заохочення спільного фінансування мо-

дернізаційних, ресурсозберігаючих тощо проектів 

вітчизняними та іноземними інвесторами, спря-

мованих на залучення управлінських та організа-

ційних інновацій, розвиток сучасних виробництв;

— удосконалення міжнародного трансферту 

технологій;

— впровадження нововведень на вітчизняні 

підприємства;

4) очікувані результати:

— сприятливе середовище спрямування ін-

вестицій в інновації;

— зростання обсягів надходжень до держав-

ного та місцевих бюджетів;

— формування економічної стійкості та без-

пеки господарських структур і держави в цілому.

Основними засадами ефективної реалізації 

зазначеної інвестиційно-інноваційної стратегії, 

на нашу думку, є такі:

1. Формування інвестиційного блоку страте-

гії повинно здійснюватися з урахуванням страте-

гічного завдання переходу економіки країни на 

інноваційний шлях розвитку, який передбачає, 

що цикл відтворення кожної одиниці капітальних 

вкладень має бути носієм нововведень, поліпшу-

вати технології виробництва з метою збільшення 

їх економічної та соціальної результативності.

2. Об’єктами управлінського впливу при реалі-

зації вимог інноваційного типу відтворення повин-

ні стати інвестиційні програми різного масштабу.

3. Відбір інвестиційних проектів щодо їх 

включення до інвестиційної програми повинен 

здійснюватися з позиції їхньої відповідності рів-

ню і результативним можливостям перспектив-

них науково-технологічних інновацій.

4. Слід офіційно визнати інноваційність як 

вимогу до інвестиційних пріоритетів господар-

ських систем.

5. Застосування додаткових адміністративно-

правових стимулів і механізмів повинні здійсню-

ватися для фінансової та організаційної підтрим-

ки науково-технічної діяльності.

Рис. 2. Стратегія інвестиційно-інноваційного 

розвитку (джерело: [7])

Рис. 3. Участь держави в інвестиційному процесі 

(джерело: [8])

мета, аналіз обмежень, інструментарій досягнення 

цілей, що обумовить одержання очікуваних ре-

зультатів від інвестиційно-інноваційної діяльності.

Отже, інвестиційно-інноваційна стратегія 

розвитку повинна спиратися на:

1) цілі: активізація інвестиційно-інновацій-

них процесів  подолання диспропорцій у ре-

гіональному розвитку  досягнення сталого 

зростання економіки України;

2) обмеження:

— матеріально-ресурсні;

— інвестиційні;

— науково-технічні;

3) інструментарій досягнення цілей:

— законодавче забезпечення інвестиційно-

інноваційних процесів;
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Отже, під інвестиційно-інноваційною стра-

тегію слід розуміти довгострокову та розраховану 

на перспективу програму з розробки та впрова-

дження інновацій (інноваційних переваг), які в 

результаті будь-яких інвестиційних процесів да-

дуть позитивні економічні, соціальні, екологічні 

тощо результати/ефекти.

Висновки. Таким чином, на нашу думку, ін-

вестиційні та інноваційні процеси потрібно роз-

глядати як особливі взаємопов’язані етапи роз-

витку однієї системи. Виходячи з цього, в рамках 

формування та реалізація спільної інвестиційно-

інноваційної стратегії, з одного боку, здійсню-

ються фундаментальні і прикладні дослідження, 

розробляються нові технології, працює система 

акумулювання і пошуку інноваційних ідей, а з ін-

шого — відбувається пошук капіталу, відбір інвес-

тиційних проектів, запровадження їх у виробни-

цтво. Сукупність змін, які з’являться у результаті 

реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії, 

сприятимуть забезпеченню розвитку соціально-

економічної системи України, створять основу, 

яка здатна забезпечити конкурентоспроможність 

вітчизняної економіки в сучасних умовах розвит-

ку глобальної економіки.
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