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Калашник т. Є., Лісна І. Ф. проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку України в сучасних умовах
У статті обґрунтовано актуальність інноваційної діяльності як одного з основних шляхів ефективного розвитку економіки України. Проана-
лізовано особливості інноваційної діяльності на сучасному етапі розвитку, серед яких слід назвати низький рівень інноваційної активності під-
приємств, застарілі основні фонди, низька питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової продукції, значне 
зменшення кількості створених та освоєних нових видів техніки, надзвичайно мала частка виготовленої вперше в Україні продукції та інші. Про-
ведено аналіз статистичних даних, що характеризують інноваційну та інвестиційну діяльність в сучасних умовах розвитку. Розкрито проблеми 
здійснення інноваційноінвестиційного діяльності в нашій країні. Розглянуто потенційні можливості нашої держави, які мають стати основою 
для успішного розвитку в Україні інноваційноінвестиційної діяльності.
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Загальновідомо, що основною метою розвитку еко-
номіки будь-якої країни є зростання ефективності її 
функціонування. У сучасних умовах однією з голов-

них умов ефективного розвитку економіки будь-якої дер-
жави є успішна інноваційно-інвестиційна діяльність. Інно-
вації, «подібно до потягу, тягнуть за собою модернізацію 
і структурну перебудову всієї економіки. Саме інновації 
виступають як основний критерій способів розвитку сус-
пільства, тому країна, що стоїть осторонь від «інновацій-
них змагань«, залишається останньою в ієрархії розвитку 
світової спільноти«[1, с. 394].

Сьогодні інноваційний тип економічного розвитку є 
тим підґрунтям, що визначає економічну могутність країни 
та її місце у міжнародному поділі праці. А основним дже-
релом впровадження інновацій є інвестиції. Отже, впро-
вадження в Україні ефективної інноваційно-інвестиційної 
моделі економічного зростання є об’єктивною необхідні-
стю, альтернативи якій на даному етапі розвитку не існує. 

Впродовж періоду незалежності в Україні було прий-
нято цілу низку законів, що регулюють інноваційну та ін-
вестиційну діяльність, проте динаміка впровадження інно-
ваційних продуктів і залучення інвестицій свідчить про від-
сутність позитивного досвіду їх застосування. Законодавча 
нестабільність перешкоджає залученню довгострокових 
прямих іноземних і вітчизняних інвестицій у стратегічно 
важливі галузі економіки.

У даному проблемно-тематичному напрямку ведуть-
ся перспективні дослідження, публікується чимало науко-
вих робіт. Свої напрацювання в дослідженні інноваційно-
інвестиційної діяльності має значна кількість науковців, 
якими зроблено значний внесок у розвиток теоретичного 
та методологічного забезпечення інноваційних процесів і 
джерел їх фінансування [1, 3, 4, 6]. Але під впливом про-
цесів, що відбуваються в економіці, дослідження цієї теми 
зазнало значних змін. Так остання фінансово-економічна 
криза спричинила нові виклики, на які повинні бути спря-
мовані інновації. Це перш за все кліматичні зміни, раціо-
нальне використання енергетичних ресурсів, забезпечен-
ня продовольством, водопостачання, здоров’я населення. 
Тому поглиблення та систематизація отриманих знань з 
інноваційно-інвестиційної діяльності залишаються акту-
альним етапом дослідження у галузі формування стратегії 
ефективного економічного розвитку. 

Метою даної статі є аналіз проблем інноваційно-
інвестиційного розвитку України в сучасних умовах і ви-
явлення шляхів їх подолання.

Дослідження показало, що загальними рисами інно-
ваційної діяльності в Україні є такі:
 низька інноваційна активність підприємств; 
 застарілі основні фонди (майже 80%);
 незначний обсяг реалізованої інноваційної про-

дукції в загальному обсязі промислової продукції;
 за останній час спостерігається значне зменшен-

ня кількості створених та освоєних нових видів 
техніки;

 зменшився термін створення нової техніки, але 
це не завжди добре відбиваається на її технічному 
рівні;

 знизився рівень сприйнятливості виробництва до 
нововведень;

 скоротився термін впровадження інновацій у ви-
робництво, але при цьому їхня кількість та конку-
рентоспроможність не зросли;

 надзвичайно мала частка продукції, виготовленої 
вперше в Україні;

 показник оновлення продукції машинобудівного 
комплексу України знизився, а, як відомо, товари 
даної галузі є основою всього суспільного вироб-
ництва;

 на сьогоднішній день спостерігається негативна 
динаміка показника зняття з виробництва заста-
рілої продукції;

 низький рівень національного експорту, що харак-
теризує результативність інноваційної діяльності 
в країні.

Аналіз статистичних даних з даної теми показав, що 
частка реалізованої інноваційної продукції у загальному 
обсязі реалізованої промислової продукції є незначною.  
У 2008 р. даний показник становив 5,9 %, у 2009 р.– 4,8 %,  
а у 2010 р.– лише 3,8 %. Як бачимо, відзначається зниження 
частки інноваційної продукції у 2010 р. порівняно з 2008 р., 
яке склало 2,1 %. За даними міжнародних фінансових орга-
нізацій, Україна належить до країн із дуже низькою част-
кою високотехнологічної продукції в експорті (5 %), тоді як 
у середньому цей показник у світі досягає 21 % (Філіппіни – 
65, США – 32, Ірландія – 41, Росія – 13%) [7, с. 40].

Протягом 2011 р. успішними інноваторами (тими, 
хто впровадили у виробництво нові види продукції та інно-
ваційні процеси) були 1327 підприємств, що на 9 % більше, 
ніж у 2010 р.

У 2011 р. 731 підприємство впровадило 3238 найме-
нувань інноваційної продукції, що на 34,5 % більше, ніж у 
2010 р. З них нові види машин, устаткування, прилади 
тощо – 897 найменувань. 

Інноваційні процеси впроваджували 677 підпри-
ємств, з яких 605 – упровадили 2510 нових або вдоскона-
лених методів обробки та виробництва продукції, у т.ч. 
маловідходних і ресурсозберігаючих – 517 процесів; 83 
підприємства впроваджували нові або вдосконалені ме-
тоди логістики, доставки або розповсюдження продукції; 
140 – нову або вдосконалену діяльність із підтримки ма-
теріального обслуговування або операції щодо закупівель, 
обліку або розрахунків [5, c.173]. 

Таким чином, стан інноваційного розвитку економі-
ки України свідчить про існування широкого кола 
гострих проблем, подолання яких неможливе без 

ретельного визначення тих потенційних можливостей, 
які присутні в національній економіці і які мають стати 
базою для успішного розвитку в Україні інноваційно-
інвестиційної діяльності. Найважливішими з них є:
 наявність в Україні світового рівня людського ка-

піталу і можливість його збільшення, але він прак-
тично не використовуються, тому що немає вну-
трішнього попиту на інтелект і нові знання, немає 
інфраструктури, яка цей попит забезпечила б;

 значні природні ресурси, включаючи мінеральні, 
земельні, водні, енергетичні та інші;

 наявність потужного промислового потенціалу, 
який забезпечує майже половину випуску товарів 
і послуг, більше 90% товарного експорту країни;

 наростання в останнє десятиріччя загальної тен-
денції до відновлення і збільшення обсягів промис-
лового виробництва, особливо машинобудування;

 наявність наукових і виробничих досягнень сві-
тового рівня: ракетно-космічних технологій, лі-
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такобудування, виробництва штучних матеріалів 
тощо;

 вигідне географічне розташування стосовно тран-
зиту ресурсів, товарів і переміщення людей.

Серед основних причин недостатнього розвитку ін-
новаційної діяльності в Україні можна назвати такі:
 недостатнє фінансове забезпечення науково-тех-

ніч ної сфери;
 відсутність стимулів до інновацій у приватного 

бізнесу;
 недоступність дешевих довгострокових і серед-

ньострокових кредитів;
 негативний стан основних факторів виробництва 

та інфраструктури;
 відсутність ринку венчурного капіталу та конку-

ренції в інноваційному підприємництві.
Академічна, вузівська, галузева наука в Україні за-

мість розвитку та розширення сфер діяльності поступово 
згортає свою роботу. Слід зауважити, що витрати держ-
бюджету на наукові дослідження та розробки з 2,3 % ВВП 
в 1990 р. знизилися до 0,34 % ВВП у кризовому 1998 р.  
У подальшому витрати на науку дещо зросли та досягли 
0,5 % ВВП. Держбюджетом 2012 р. «увага до науки» оціню-
ється як 0,31 % ВВП. Якщо в 1990 р. у науковій сфері пра-
цювало 494 тис. осіб, то за 20 років їх чисельність скороти-
лася до 150 тис. Зменшення кількості наукових робітників 
поставило на межу загибелі ряд всесвітньовідомих до-
слідницьких шкіл. Серед основних причин скорочення чи-
сельності вчених: відсутність замовлень, ринку споживача 
інновацій, і, як наслідок, фінансування. Критична нестача 
фінансування наукової та науково-технічної діяльності 
призвела до того, що наука відіграє більшою мірою соціо-
культурну, а не економічну функцію в державі. 

Таким чином, слід зазначити, що головним чинником 
недостатнього розвитку інноваційної діяльності в Україні є 
недостатнє фінансування.

Згідно з Господарським кодексом України інновацій-
ною діяльністю у сфері господарювання є діяльність 
учасників господарських відносин, що здійсню-

ється на основі реалізації інвестицій із метою виконання 
довгострокових науково-технічних програм із тривали-
ми термінами окупності витрат і впровадження нових 
науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери 
суспільного життя. Інвестиціями у сфері господарювання 
признаються довгострокові вкладення різних видів майна, 
інтелектуальних цінностей і майнових прав в об’єкти гос-
подарської діяльності з метою отримання доходу (прибут-
ку) або досягнення іншого соціального ефекту. Основними 
формами інвестування інноваційної діяльності є такі: дер-
жавне (комунальне) інвестування, комерційне інвестуван-
ня, соціальне інвестування, іноземне інвестування, загаль-
не інвестування.

Державне (комунальне) інвестування здійснюється 
органами державної влади або органами місцевого само-
врядування за рахунок бюджетних коштів та інших коштів, 
що передбачені законом. Світові експерти в галузі інно-
вацій стверджують, що успішній інноваційній економіці 
необхідно тримати обсяги фінансування науки та науково-
дослідних робіт на рівні не менше 2 % ВВП. 

Враховуючи переобтяженість бюджету боргови-
ми зобов’язаннями, невирішеність численних соціальних 
питань, критичний стан ЖКГ і велику кількість інших 

внутрішніх і зовнішніх проблем при постійному дефіци-
ті бюджету, можна стверджувати, що в найближчий час 
бюджетні кошти не зможуть стати основним джерелом 
фінансування інвестиційно-інноваційних перетворень на-
ціональної економіки [10, с. 43].

Якщо звернутися за прикладами до світової практи-
ки, то у Швеції на науку виділяють 3,7 % ВВП, в Японії – 
3,06 %, у США – 2,84 %. В Україні ж, відповідно до Закону 
про наукову діяльність, на наукові дослідження повинно 
виділятися 1,7 % ВВП, але реальне фінансування далеко не 
відповідає навіть цим нормам. На фоні загального погір-
шення основних соціально-економічних показників перед 
інвестиційно-інноваційною сферою економіки України 
особ  ливо важливими постають проблеми залучення та 
утримання усіх можливих інвестицій у пріоритетних інно-
ваційних сферах [3, с. 260].

Аналіз структури фінансування інноваційної діяль-
ності підприємств в Україні у 2005 – 2010 рр. свід-
чить про те, що частка коштів, що виділялася з дер-

жавного та місцевого бюджетів на інноваційну діяльність 
протягом аналізованого періоду, була незначною і колива-
лася в діапазоні 0,5 – 2,8%. У 2010 р. вона склала 1,1% загаль-
ного обсягу грошових коштів, спрямованих на фінансуван-
ня інноваційної діяльності підприємств [6, c. 175 – 176].

Комерційне інвестування здійснюється суб’єк тами 
господарювання за рахунок власних або позикових кошт із 
метою розвитку бази підприємництва. У 2011 р. інновацій-
ною діяльністю в промисловості займалися 1679 підпри-
ємств, або 16,2 % загальної кількості обстежених промис-
лових (у 2010 р.– 1462 підприємства, або 13,8 %). Вищою за 
середню в Україні частка інноваційних підприємств була 
серед підприємств із виробництва коксу та продуктів наф-
топерероблення (34,9 % підприємств виду діяльності), ма-
шинобудування (24,5 %), а також хімічної та нафтохімічної 
промисловості (24,0 %); у розрізі регіонів – на промислових 
підприємствах Запорізької, Івано-Франківської, Микола-
ївської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, 
Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя.

Порівняно з 2010 р. кількість підприємств, що ви-
трачали кошти на інноваційну діяльність, зросла більш ніж 
на 20 %. Обсяг інноваційних витрат у 2011 р. становив 14,3 
млрд грн (у 2010 р.– 8 млрд грн).

Слід зазначити, що на придбання машин, обладнан-
ня та програмного забезпечення було витрачено майже 
три чверті загального обсягу інноваційних витрат. На до-
слідження і розробки (далі – НДР) витрачено 1,1 млрд грн, 
понад 70 % яких на проведення НДР власними силами. На 
інші роботи, пов’язані зі створенням і впровадженням ін-
новацій, було витрачено 2,4 млрд грн, на придбання нових 
технологій, необхідних для здійснення технологічних інно-
вацій,– 0,3 млрд грн [5, c. 173].

Протягом 2005 – 2010 рр. основним джерелом фінан-
сування інноваційної діяльності були власні кошти суб’єк-
тів господарювання. Так, у 2009 р. на втілення інноваційних 
проектів вітчизняними промисловими підприємствами було 
виділено 5169,4 млн грн, що на 2094,6 млн грн менше, ніж у 
2008 р. Поясненням такого зниження є світова фінансова кри-
за, яка вимусила бізнес перерозподіляти свої витрати лише на 
життєво важливі для підприємства проекти та заходи.

У 2011 р. головним джерелом фінансування іннова-
ційної діяльності також були власні кошти підприємств, 
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обсяг яких становив 7,6 млрд грн (проти 4,8 млрд грн у 2010 р.). 
Кредити у розмірі 5489,5 млн грн (626,1 млн грн) отрима-
ло 50 підприємств. Коштами іноземних інвесторів в обсязі 
56,9 млн грн (2411,4 млн грн) скористалися 11 підприємств, 
вітчизняних інвесторів в обсязі 45,4 млн грн (31,0 млн 
грн) –14 підприємств. Підтримку держави у розмірі 161,4 
млн грн (92,7 млн грн) отримало 51 підприємство.

Соціальне інвестування здійснюється в об’єкти соці-
альної сфери та інших невиробничих сфер.

Особливої актуальності набувають питання залучен-
ня зовнішніх інвестицій, адже в поєднанні з внутрішніми 
вони прискорять інноваційний розвиток України.

Загальне інвестування здійснюється суб’єктами 
України разом із іноземними юридичними або фізичними 
особами. 

Іноземне інвестування здійснюється іноземними 
юридичними або фізичними особами, а також іншими дер-
жавами.

Сучасна ситуація у сфері міжнародного інвестування 
є малопрогнозованою та досить нестабільною через 
кризові явища у фінансовій сфері світової економі-

ки, що негативно впливає на розвиток країн з перехідною 
економікою та країн, що розвиваються, які є переважно 
об’єктами інвестування. Так, на початку XXI ст. від 65 % до 
80 % світового обсягу прямих іноземних інвестицій припа-
дає на розвинені країни, 25 – 30 % – на країни, що розвива-
ються, 2 – 5 % – на країни з перехідною економікою. 

Лідерами в міжнародній інвестиційній сфері є Япо-
нія, іноземні інвестиції якої складають понад 1 трлн дол.,  
і Швейцарія – 296 млрд дол.

Найбільш активними в залучені іноземних інвестицій 
є такі країни, як Китай, Південна Корея, Сінгапур, Польща, 
Угорщина, Чехія, Росія [2, с. 87].

Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів за остан - 
нє десятиліття характеризується активізацією як роз ви ну-
тих країн світу, так і тих, що розвиваються. Це стало ре-
зультатом поширення наукових досліджень, інноваційних 
технологій і патентів у світі. 

Серед пріоритетних напрямків розвитку іннова-
ційної діяльності для США, Великобританії, Німеччини, 
Фінляндії та низки інших розвинутих країн є проведен-
ня космічних досліджень, розвиток енергетичної галузі, 
сфери охорони здоров'я, біотехнології, інформаційні та 
комп’ютерні технології. Індійська національна інноваційна 
система зосередила пріоритетні позиції в галузях інформа-
ційних технологій і програмного забезпечення, розвитку 
біотехнологій та космічній сфері. Для Китаю провідними є 
хімічна і нафтохімічна галузь, машинобудування, приладо-
будування і автоматика, біотехнології і мікробіологія та ін.

Характерними особливостями розвитку національ-
них інноваційних систем розвинених країн світу є активна 
державна підтримка інноваційної діяльності, орієнтація 
економіки на науково-інноваційний розвиток, стимулю-
вання інновацій та ін. Такий підхід забезпечує країнам 
зростання науково-інноваційного потенціалу і розширення 
інвестиційних можливостей [9].

Міждержавні зв’язки, що склалися історично і з ча-
сом лише поглиблюються, забезпечують можливість роз-
вивати окремі галузі або сектори економіки не за рахунок 
державних коштів, а завдяки залученню іноземного капі-
талу. Розвинута світова інвестиційна інфраструктура – це 
інструмент, який необхідно використовувати Україні для 

швидкого акумулювання капіталу та привертання його до 
сфер, що потребують фінансових вливань. Саме тому дер-
жава повинна звернути увагу на свій інвестиційний клімат 
та якомога більше покращувати його.

Спеціалістами Міжнародної фінансової корпора-
ції також була проведена оцінка інвестиційного клімату 
в європейських та азіатських країнах з використанням 
бального методу за шкалою від 1 до 28. Аналіз показує, що 
найбільш сприятливий діловий клімат створено у прибал-
тійських країнах, Вірменії, Словаччині та Грузії. Причому 
серед них за простотою ведення бізнесу, ліцензування, ре-
єстрації майна, ефективності оподаткування, здійснення 
зовнішньоекономічних операцій та виконанню угод без-
апеляційне лідерство має Литва. Україна займає 25 місце 
серед 28 країн. Найбільші перешкоди виникають при реє-
страції майна (26 місце), у системі оподаткування (27) і при 
закритті бізнесу (28), що негативно впливає на розвиток 
міжнародної інвестиційної діяльності країни. 

Створення сприятливих умов для інвестування, зо-
крема, прямі іноземні інвестиції, має стати одним з страте-
гічних напрямків розвитку нашої держави. Для реалізації 
поставленої задачі необхідно поглиблювати міждержавні 
зв’язки, вдосконалювати законодавчу базу та приводити 
норми комерційного права у відповідність до світових стан-
дартів, спростити процедуру інвестування. Слід сприяти 
розширенню сфери діяльності внутрішніх і зовнішніх ін-
весторів і поступово скорочувати залежність підприємств 
від державних дотацій та субсидій. Для створення міцної 
та достатньо автономної інноваційно-інвестиційної інфра-
структури необхідно долучити та зацікавити інвесторів до 
фінансування проектів науково-дослідницьких інститутів і 
центрів, наприклад, через реалізацію програми технопарків.

У процесі формування цієї інфраструктури держава 
повинна відігравати роль арбітра, який спрямовує та сти-
мулює її розвиток, але не контролює його, щоб уникнути 
недовіри з боку учасників програми.

Особливістю сучасного етапу технологічної політи-
ки держави як складової реалізації її економічної 
стратегії має бути підвищена увага до наукоміст-

ких галузей промисловості, оскільки останні дедалі більше 
проявляють себе як каталізатор економічного зростання 
і створюють базу для втілення знань у промислові техно-
логії, які набувають якості продуктивної сили. Зазначене 
вимагає перегляду освітньої політики, оскільки від неї за-
лежить, яким буде формат національної економіки в май-
бутньому і хто це майбутнє створюватиме.

З метою підвищення ефективності інноваційно-інве-
стиційної діяльності необхідно розширювати кількість 
високоякісних спеціалістів, науковців, винахідників. При 
цьому необхідно не лише розширювати штат науковців, що 
активно займаються розробкою та впровадженням іннова-
цій, але й постійно підвищувати рівень їх кваліфікації.

При цьому необхідно приводити предмети розро-
бок науковців, їх дослідження у відповідність з вимогами 
підприємств на даний момент і водночас запобігти зник-
ненню фундаментальних досліджень, що можуть стати 
основою для наукових проривів в майбутньому. До інстру-
ментів стимулювання ефективному розвитку науки можна 
віднести патентне право та контроль за його реалізацією. 
Оформлення патентів на винаходи в Україні має відповіда-
ти таким критеріям:
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1) простота в оформленні;
2) міжнародна правова захищеність винаходу вод-

ночас із захищеністю в Україні;
3) значна юридична відповідальність за порушення 

патентного права; 
4) жорсткий контроль за виконанням вимог патент-

ного права.
Необхідно також здійснити перетік грошей із сиро-

винних галузей у наукомісткі високотехнологічні галузі. 
Найпростіший спосіб перерозподілу грошей – це вилучен-
ня природної ренти. Отримані гроші через бюджет розвит-
ку і банки розвитку необхідно вкласти в програму модер-
нізації та перебудови нашої економіки.

Ще одним ефективним напрямом підвищення ефек-
тивності інноваційно-інвестиційної діяльності, 
на думку деяких вчених, може стати створення 

єдиної інноваційної біржі, де буде представлений весь інте-
лектуальний потенціал країни, де зможуть зійтися винахід-
ники, промисловці і фінансисти. Будь-який громадянин че-
рез Інтернет може подати свою заявку на інноваційну біржу 
для реєстрації винаходу. Уже існує некомерційне партнер-
ство «Інноваційне агентство», яке працює із заявками на 
винаходи. Мабуть, біржа повинна проводити передпродаж-
ну підготовку винаходів у малий і середній бізнес, впрова-
джувати у виробництво інвестиції та ноу-хау. 

Що стосується іноземних інвестицій, то іноземці во-
ліють не вкладати гроші в Україну, а вивозити фахівців за 
кордон. Мабуть, електронна біржа інновацій стане реаль-
ністю тільки після того, як на державному рівні з'явиться 
розуміння необхідності якнайшвидшого прийняття кон-
цепції та законів інноваційного розвитку, що допоможе пе-
рейти від економіки, заснованої на сировині, до економіки, 
заснованої на знаннях. 

Усі вищезазначені заходи в комплексі, за гармонійно-
го розвитку економіки, сприятимуть значному розширен-
ню виробничого та економічного потенціалу України. Впро-
вадження інновацій та залучення більшого числа інвестицій 
стимулюватиме економіку двічі: фінансовою віддачею та 
підвищенням довіри до України та українського виробника 
на світовій арені, що принесе додаткові вигоди.                    
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