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У складний для України період трансформації економіки 
особливу важливість набувають завдання становлення інноваційної 
економіки і забезпечення науково-технічного та інноваційного 
розвитку, у виконанні якого роль держави є ключовою. Держава 
повинна забезпечувати перехід до інноваційної моделі розвитку на 
основі використання різних засобів стимулювання науково-технічних 
та інноваційних процесів на всіх рівнях управління. 

Активізація інноваційної діяльності потребує нових форм і 
методів впровадження досягнень науки і техніки перш за все за 
рахунок розширення інноваціонного ринку. 

На сьогоднішній день можна виділити ряд причин, які 
перешкоджають формуванню інноваційної моделі розвитку в 
Україні. Серед них можна виділити: 

1. Недостатність фінансових ресурсів для проведення наукових 
досліджень і впровадження інноваційних розробок. 

2. Відсутність ефективної правової бази для здійснення 
інноваційної діяльності. 

3. Повільний розвиток сучасного ринку інноваційної продукції в 
Україні. Розвиток ринку інноваційної продукції на Україні 
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стримується низьким інноваційним попитом з боку промисловості, 
що пояснюється відсутністю власних коштів для впровадження 
інновацій, високою вартістю нововведень, економічними ризиками і 
тривалими термінами окупності. До слова, останні роки 
спостерігається різке скорочення кількості промислових 
підприємств, що займаються інноваційною діяльністю. Згідно зі 
статистичними даними, в 2015 р. інноваційною діяльністю в 
промисловості займалися 824 підприємства, тоді як в 2014 р. - 1609, а 
в 2013 р. - 1715 [14]. 

4. Відсутність дієвих механізмів, визначених державних 
пріоритетних напрямків розвитку науки і технологій, численність 
наукових організацій, що претендують на відповідну державну 
підтримку. Наслідком цього стає недофінансування досліджень. Так 
в цілому в 2015 році основним джерелом фінансування інновацій 
були власні кошти підприємств, частка яких в загальному обсязі 
фінансування інноваційних робіт склала 97,2%. 

5. Низька інформаційна прозорість інноваційної сфери, 
відсутність інформації про нові технології і можливі ринки збуту 
принципово нового продукту, а також відомостей для приватних 
інвесторів і кредитних організацій про об'єкти вкладення капіталу з 
потенційно високою прибутковістю. 

Вирішення зазначених проблем вимагає активізації інноваційної 
діяльності, спрямованої на забезпечення розвитку базових галузей 
економіки країни за допомогою ефективної державної політики. 

З цією метою на Україні був розроблений Проект "Стратегія 
інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах 
глобалізаційних викликів" з урахуванням ключових положень, 
закладених в проекті "Стратегії інноваційного розвитку України на 
2009-2018 роки та на період до 2039 року "[1]. Ця Стратегія являє 
собою комплексну модель інноваційного развитку України на основі 
чітко визначених стратегічних пріоритетів і ключових заходів. 
Головна мета Стратегії має конкретне кількісне визначення: 
забезпечити в строк (до 2020 р.) підвищення впливу інновацій на 
економічне зростання України в 1,5-2 рази в порівнянні з 
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сьогоденням. Основна мета Стратегії - це формування нового типу 
інноваційної системи, що забезпечує конкурентоспроможність 
вітчизняної економіки на основі використання вітчизняного 
наукового потенціалу та технологій. 

Стратегічні завдання Стратегії: 
- відтворення науково-технологічного потенціалу; 
 стимулювання технологічного розвитку економіки; 
- формування та підтримка розвитку інноваційного 

підприємницького середовища; 
- формування і розвиток багаторівневої інноваційної 

інфраструктури; 
- формування і реалізація регіональної інноваційної політики. 
Пріоритетні напрямки: 
- створення умов для розвитку і ефективного використання 

науково-технологічного потенціалу; 
- оптимізація і підвищення ефективності діяльності державного 

сектора науки; 
- проблеми чинного фінансового забезпечення інноваційного 

процесу в Україні та шляхи їх вирішення; 
- стимулювання технологічного розвитку економіки; 
- розвиток інноваційної інфраструктури; 
- створення системи ступеневої освіти в інноваційній сфері; 
- створення системи управління в сфері інноваційної діяльності; 
- заходи щодо посилення взаємодії складових національної 

інноваційної системи України; 
- забезпечення ефективного використання і захисту прав 

інтелектуальної власності в сфері науки і технологій, стимулювання 
залучення в господарський оборот результатів науково-технічної 
діяльності; 

- формування і реалізація регіональної інноваційної політики  
[17, c. 11-13]. 

Зважаючи на це, Верховна рада прийняла постанову «Про 
створення тимчасової спеціальної комісії парламенту з питань 



Ковтуненко К.В., Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

110 

майбутнього». Згідно проекту постанови, діяльність комісії, яка 
розпочала свою діяльність 22 квітня 215 року, спрямована на: 

- визначення напрямків і пріоритетів науково-технічного та 
інноваційного розвитку держави; 

- розробку моделей майбутнього розвитку, обгрунтування 
загальнодержавних (національних) і регіональних програм і 
прогнозів їх реалізації; 

- підготовку питань стратегічного бачення розвитку України, а 
також з найбільш актуальних проблем держави і можливих шляхів їх 
вирішення. [13]. 

Однак, вже через рік свого функціонування, 13 травня 2016 року, 
тимчасова спеціальна комісія ВРУ припинила своє існування. Але за 
цей час вона налагодила зв'язок з парламентським Комітетом 
майбутнього Фінляндії, Парламентською Радою сталого розвитку 
Німеччини. Також вона провела ряд конференцій і налагодила 
співпрацю з експертами. 

Аналізуючи вищесказане, можна зробити наступні висновки: 
1. Успішна реалізація даної стратегії вимагає законодавчого 

закріплення в Законі України «Про інноваційну діяльність» 
уповноваженого органу з інноваційної політики при уряді України в 
якості структури, яка визначає пріоритети технологічного розвитку, 
координуючої ролі Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України в області формування і реалізації інноваційної політики, 
здійснення інноваційного, технологічного прогнозування, 
проведення технологічного аудиту підприємств в пріоритетних 
галузях, а також ролі місцевих виконавчих органів. 

2. Повинні бути внесені зміни в Податковий кодекс України, а 
також в стандарти і технічні регламенти в частині актуалізації 
інструментарію з адміністративного стимулювання модернізації 
виробничих активів [18, c. 70-71]. 

Особливу роль у формуванні конкурентоспроможності 
української економіки грають зарубіжні інвестиційні ресурси. Рівень 
конкурентоспроможності країни визначається інноваційною 
активністю, що знаходиться в прямій кореляції з інвестиційної 
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забезпеченістю. Країни з високим рівнем захисту інтересів інвесторів 
і накопиченням інноваційного потенціалу отримують конкурентні 
переваги в боротьбі за інвестиції - найважливіший для розвитку 
економіки світовий ресурс. В умовах ринкових відношень та 
конкуренції залучення іноземних інвестицій є одним з ключових 
питань при переході на інноваційний шлях розвитку. 

Іноземні інвестиції являють собою капітальні кошти, вивезені з 
однієї країни і вкладені в різні види підприємницької діяльності за 
кордоном з метою отримання підприємницького прибутку або відсотка. 

Економіка України, її фінансова система дуже потребують 
припливу іноземного капіталу. Іноземний капітал здатний стабілізувати 
курс національної валюти, знизити банківські ставки, наповнити 
золотовалютні резерви і вирівняти платіжний баланс країни. 
Вважається, що найкращим і стабільним типом іноземного капіталу є 
прямі іноземні інвестиції (ПІІ) - вкладення капіталу з метою придбання 
довгострокового економічного інтересу в країні додатку капіталу, що 
забезпечує контроль інвестора над об'єктом розміщення капіталу. На 
відміну від портфельних (спекулятивних) вкладень, вони надходять до 
країн на довгостроковій основі, приносять з собою нові технології і 
стандарти, а продуктивність праці на підприємствах з іноземним 
капіталом, як правило, в рази вище. 

ПІІ - головний показник, з яким в довгостроковій перспективі 
асоціюють приплив капіталу, а також економічний розвиток країни. 
Однак приток їх в Україну останнім часом значно сповільнився. Це 
зв’язано, в першу чергу, із загальним економічним спадом і важкою 
економічною кризою в країні. 

Крім економічного спаду головними перешкодами для 
інвестицій в Україну іноземний бізнес вважає корупцію і судову 
систему. Про це йдеться в опитуванні інвестиційної компанії Dragon 
Capital і Європейської бізнес асоціації. «Широкомасштабна корупція 
(середня оцінка - 8,5 бала з 10 можливих) і відсутність довіри до 
судової влади (7,5 бала) займають перше і друге місце для всіх груп 
інвесторів: портфельних і стратегічних, тих, які вже інвестували в 
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Україну , і тих, хто не наважився це зробити », - йдеться в 
повідомленні за результатами дослідження. 

У десятку перешкод, на думку іноземних інвесторів, також 
увійшли: військовий конфлікт з Росією (6,1 бала), непрогнозований 
валютний курс і нестабільна фінансова система (6 балів), обмеження 
руху капіталу і валютне регулювання (5,5 бала), складне податкове 
адміністрування і нестабільне законодавство (5 балів), слабкі 
перспективи відновлення економічного зростання (4,6 бала), низька 
купівельна спроможність населення (3,9 бала), високі податкові 
ставки (2,9 бала). На думку опитаного бізнесу, в Україні необхідно 
перезапустити судову систему, виконувати програму МВФ, вирішити 
питання валютного курсу і регулювання. [8] 

У травні 2016 року набрав чинності закон "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів". 
Його положення спрямовані на дерегуляцію господарської діяльності 
акціонерних товариств та впровадження високих вимог для публічних 
акціонерних товариств, акції яких включені до біржового реєстру. 

Серед найбільш важливих положень закону "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" 
юристи виділяють введення похідного позову як нового способу 
захисту прав інвесторів. Цей механізм дозволяє притягнути до 
відповідальності посадових осіб господарського товариства за 
збитки, завдані їх діями або бездіяльністю. Відтепер акціонер 
(учасник) товариства, що сукупно володіє 10% і більше статутного 
капіталу, матиме право звернутися до суду від імені товариства з 
позовом про відшкодування збитків, заподіяних госптовариству його 
посадовою особою. 

Крім того, закон запроваджує інститут незалежних директорів 
АТ, удосконалює порядок визначення ринкової вартості цінних 
паперів, скасовує обов'язок виплачувати дивіденди через 
депозитарну систему, встановлюючи альтернативні способи виплати 
дивідендів АТ, вдосконалить механізм надання згоди на вчинення 
правочину, щодо якої існує зацікавленість. Документ також скасовує 
обмеження максимальної кількості акціонерів для приватного АТ, 
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встановлює заборону для АТ на придбання власних акцій при їх 
розміщенні, зобов'язує публічне АТ пройти процедуру включення 
акцій до біржового реєстру і залишатися в ньому хоча б на одній 
фондовій біржі в Україні, встановлює обов'язок для ПАТ мати 
власний веб-сайт, а не веб-сторінку, і розміщувати на ньому 
інформацію, передбачену законом "Про акціонерні товариства". 
ПрАТ при цьому може як і раніше розміщувати таку інформацію на 
своїй веб-сторінці [3]. 

Загальний обсяг іноземних інвестицій в Україну на 1 липня 2016 
року склав $ 44,791 млрд, що на $ 2,282 млрд більше показника на 
початок року - $ 42,509 млрд, повідомляється на сайті Державної 
служби статистики України [11]. За січень-червень чистий приплив 
прямих іноземних інвестицій оцінений в $ 2,0 млрд, тоді як за перше 
півріччя минулого року $ 1,3 млрд, що в півтора рази більше, а в 2014 
році Україна отримала чистими лише $ 423 млн прямих інвестицій. 
Спостерігається значне зростання ПІІ в Україну. Важливим є те, що 
збільшення обсягів акціонерного капіталу нерезидентів відбувається 
на тлі зниження його відтоку. У першому півріччі поточного року 
цей показник склав 330 млн. дол. США, рік тому - 351 млн. дол. 
США, два роки тому - 660 млн. дол. США [4]. 

Виходячи з цього, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
(МЕРТ) в 2017 році очікує зростання прямих іноземних інвестицій (ПІІ) 
в Україну на $ 4,5 млрд і активізації внутрішніх інвестиційних процесів. 
Це свідчить, що економіка пожвавлюється, що іноземні інвестори 
починають вірити в українську економіку і повертаються до неї. 

Тут варто зазначити, що, наприклад, в минулому році 70% від 
усіх ПІІ, які надійшли в Україну припадали на докапіталізацію 
"дочок" іноземних банків, яка триває і в цьому році. 

Крім того, МЕРТ розраховує на активізацію внутрішніх 
інвестиційних процесів у зв'язку з очікуваним подальшим зниженням 
облікової ставки НБУ. Спостерігається тенденція: якщо облікова 
ставка НБУ в минулому році була 30%, то сьогодні ми вже маємо 
16,5% і, власне, підтримуючи фінансову макростабілізацію, 
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очікується, що регулятор і далі буде знижувати облікову ставку. Це 
буде давати суттєво дешевший ресурс економіці для інвестицій [16]. 

У 2016 році інвестиції надходили з 125 країн світу. У десятку 
основних країн-інвесторів, на які припадає 83,1% загального обсягу 
прямих інвестицій, входять: Кіпр - $ 11,04 млрд, Нідерланди - $ 5,91 
млрд, Німеччина - $ 5,45 млрд, Російська Федерація - $ 4,62 млрд, 
Австрія - $ 2,61 млрд, Великобританія - $ 1,89 млрд, Віргінські 
Острови (Брит.) - $ 1,79 млрд, Франція - $ 1,53 млрд, Швейцарія -  
$ 1,48 млрд і Італія - $ 1,16 млрд . [12]. 

Основними перевагами України для здійснення інвестицій в її 
розвиток можна вважати те, що Україна є одним з найбільших ринків 
у Європі з 47 мільйонами споживачів і має динамічне зростання ВВП 
в Європі. Крім того, Україна знаходиться на четвертому місці в світі, 
з точки зору фахівців, у високотехнологічному секторі і має високий 
рівень освіти і дуже вдалу систему освіти. Її стратегічне географічне 
положення - біля входу в Європу, Росію і Азію - теж свідчить на 
користь потенційних інвесторів. Наявність таких інвесторів, як Kraft 
Foods, Coca-Cola, Hewlett Packard, Cargill, Knauf, Райффайзен Банк 
Аваль, Credit Agricole і багатьох інших, а також зміцнення і 
реформування банківського сектора можна без сумнівів віднести до 
переваг України. 

Загальна потреба економіки України становить понад $ 40 млрд. 
Інвестицій потребують практично всі галузі економіки, і від 
правильності їх використання залежить майбутнє нашої країни. 

Так, у Мінекономрозвитку вважають, що іноземні інвестиції є 
одним з найбільш дієвих механізмів, який веде до зростання економіки. 
Про це на прес-конференції сказав заступник міністра економічного 
розвитку і торгівлі України Роман Качур. «Ми повинні працювати над 
залученням іноземних інвестицій в економіку України. Це той шлях, 
який проходять усі країни. Це той інструмент, який показав і довів, що 
тільки таким чином економіка може досягти зростання. Україна має 
для цього всі передумови », - підкреслив він [7]. 

Таким чином, активізація інвестиційного процесу, зростання 
прямих капітальних вкладень в економіку є одним з головних 
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інструментів успішного проведення економічних реформ в Україні 
[5, c.16-17]. 

Важливою складовою сукупного економічного потенціалу є 
науково-технічний потенціал, який являє собою сукупність всіх 
наукових засобів і ресурсів. У свою чергу, науково-технічний 
потенціал ґрунтується на науково-технічному прогресі, який 
визначається як безперервний тривалий процес корінних якісних і 
кількісних змін у техніці і технології виробництва, енергетиці, 
знаряддях і предметах праці, в організації планування, виробництва і 
управління, в характері трудової діяльності людей. Базується він на 
розвитку науки і техніки, розширенні масштабів наукових 
досліджень і використанні їх результатів в практиці господарства. 

Отже, науково-технічний потенціал - це сукупність ресурсів і 
можливостей сфери науки будь-якої системи (колективу, галузі, міста 
і т. д.), яка дає можливість при наявних формах організації та 
управлінні ефективно вирішувати господарські завдання. Його 
складовими виступають: 

- матеріально-технічна база науки (наукові організації, науково-
дослідні лабораторії, експериментальні заводи, електронно-
обчислювальні центри, обладнання тощо); 

- наукові кадри (дослідники, експериментатори, конструктори, 
винахідники, науково-технічний персонал тощо); 

- фонд винахідників і відкриттів (банк наукових знань, 
винаходів, зразків, наукової інформації, патентів, наукових проектів, 
авторських свідоцтв тощо); 

- організаційно-управлінська структура наукової сфери (система 
управління, фінансування, планування науково-дослідної та 
проектно-конструкторської роботи - НДПКР, організаційно-
управлінські структури, методи управління НДПКР). 

Науковий потенціал України базується на розгалуженій мережі 
наукових інститутів, науково-дослідних установ, які існують в 
системі Національної академії наук, міністерств і державних 
комітетів. Науковою діяльністю зайнято понад 100 тис. науковців, з 
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яких 12 тис. докторів наук і 72 тис. кандидатів наук. У деяких 
напрямках науки Україна проявила себе як один зі світових лідерів, 
наприклад, в кібернетиці, електрозварюванні металів, кардіохірургії, 
космічній техніці. 

Однак у багатьох областях наукової діяльності, що стосуються 
розробки високопродуктивної техніки і новітніх технологій, 
відставання вітчизняної науки є суттєвим. Сьогодні така ситуація 
ускладнюється недостатнім фінансуванням і нестабільною 
діяльністю наукових організацій, виїздом спеціалістів високої 
кваліфікації за межі держави. 

Інноваційна політика є однією з головних складових підвищення 
конкурентоспроможності української економіки, особливо в умовах 
інтеграції нашої країни в економічний простір Європи і Світу. У той 
же час члени Антикризової ради громадських організацій України та 
УСПП констатують, що інноваційна діяльність в Україні знаходиться 
на вкрай низькому рівні. 

«Це пояснюється недостатністю фінансування наукової 
діяльності (прикладних досліджень, розробок), а також відсутністю 
стимулів для ведення інноваційної діяльності. В Україні за 2015-й рік 
з бюджету було виділено на підтримку досліджень 16 млрд гривень, 
або всього 0,8% ВВП. А за загальною кількістю інвестицій в наукові 
дослідження наша країна зайняла 76-е місце в світі. Для порівняння, 
загальні витрати на науку в Україні складають лише 74,6% обсягів 
фінансування науки одного провідного університету Європи, а 
державні витрати на науку в Україні втричі менше обсягів 
фінансування наукової діяльності Оксфордського університету [10]. 

За роки незалежності кількість дослідників в галузі технічних 
наук в Україні знизилося в 3,5 рази. Освоєння нових видів техніки 
скоротилось в 14,3 рази, а частка інноваційно-активних промислових 
підприємств - в 5,0 разів. При цьому загальний приріст ВВП за 
рахунок введення нових технологій у нас становить 0,7%, в той час 
як в розвинених країнах - 60-90%. 

В Україні необхідно збільшити кількість підприємств, які 
займаються інноваційною діяльністю, оскільки їх частка в 2014 році 
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становила приблизно 16%, тоді як в країнах ЄС доходить до 70%, 
заявив діючий президент України Петро Порошенко на зустрічі з 
провідними вченими країни. Як повідомляє прес-служба глави 
держави, президент зазначив, що невикористання потенціалу науки 
призводить до науково-технологічного відставання України від 
розвинених країн. «У сучасному світі не сировинні багатства, а 
інноваційність є вирішальним фактором економічного успіху», - 
зазначив П.Порошенко. [9] 

Президент також звернув увагу на потенціал інтелектуальної 
власності і забезпечення ефективних механізмів її комерціалізації. У 
промисловому виробництві використовується лише 4,2% наявних 
винаходів. 

Також, за його словами, важливим є розроблення та прийняття 
нового інноваційного закону "Про наукову і науково-технічну 
діяльність". "Необхідно удосконалити механізм формування 
держзамовлення на розробку новітніх технологій, посилити 
державний нагляд і громадський контроль за проведенням наукових і 
науково-технічних розробок, здійснюваних за бюджетні кошти, 
створити систему оцінки науково-технічного та інноваційного рівня 
наукового і технологічного продукту на основі методів і критеріїв, 
які вже зараз застосовуються в ЄС ", - сказав президент [9]. 

У липні 2016 року була проведена зустріч представників 
асоціації та ІТ-спільноти з президентом Петром Порошенко. Зокрема, 
в асоціації запропонували запровадити модель "Фонд фондів" для 
інвестування в існуючі на ринку і нові венчурні фонди. У зв'язку з 
цим було запропоновано звернутися до Європейського 
інвестиційного фонду та інших міжнародних інститутів, які 
реалізують цю модель. "Це дозволить стимулювати розвиток 
венчурної і IT-індустрій, а також дасть можливість існуючим 2500 
стартапам (з яких за даними UVCA тільки 66 залучили інвестиції в 
минулому році) отримати фінансування в Україні", - відзначають в 
UVCA. 



Ковтуненко К.В., Масленніков Є.І., Кузнєцов Е.А., Сафонов Ю.М., Філиппова С.В. та ін. 

 

118 

Крім того, представники галузі озвучили й інші пропозиції для 
розвитку сфери ІТ в Україні. Так, пропонується створити державний 
інститут, відповідальний за інноваційну політику України за зразком 
Office of the Chief Scientist (Офіс головного вченого) в Ізраїлі. Також 
в асоціації пропонують спростити отримання в Україні робочої візи 
для іноземців (скорочення термінів до одного дня) для залучення в 
країну висококваліфікованих фахівців в першу чергу в сфері високих 
технологій [2]. 

Величезний потенціал Україна має у розвитку інформаційних 
технологій. Так, США інвестували близько $ 100 млн на їх розвиток в 
Харкові. Про це на сьомому міжнародному економічному форумі в 
Харкові заявив посол США Джеффрі Пайетт. «Одна з 
найважливіших сфер, в якій Харків бореться за глобальні ресурси, - 
це інформаційні технології. І, не дивлячись на військові дії, що 
відбуваються поруч, технологічний сектор тут процвітає. У цьому 
році в нові підприємства такого типу було інвестовано близько 100 
млн дол. Тут створено новий кластер інформаційних технологій та 
сучасна установка "Джерело нейтронів" з підтримки найважливіших 
досягнень в ядерній галузі України, на яку США виділив понад 70 
млн дол. фінансової допомоги», - заявив Пайетт. Він зазначив, що у 
Харкова є потенціал стати важливим центром інформаційних 
технологій для всієї Європи [15]. 

На сьогоднішній день особливої уваги заслуговують розробки, 
сприяючі прискореному розвитку науково-технологічного потенціалу 
країни. Щоб підвищити їх якість і збільшити кількість 
передбачається: 

1. Інтеграція науки і освіти через розвиток нових форм науково-
освітньої діяльності, залучення талановитої молоді в сферу науки і 
вищої освіти, формування нової генерації фахівців з державним 
мисленням, а також створення умов для підвищення престижу 
наукової, науково-педагогічної та інноваційної діяльності, для 
реалізації яких необхідно: 
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- впровадження принципів наскрізної безперервної освіти, 
починаючи з навчання в спеціалізованих ліцеях, потім на спільних з 
університетами факультетах і кафедрах, далі - в аспірантурі; 

- реалізацію спільних дослідницьких проектів академічних 
інститутів і університетів із залученням талановитих студентів; 

- організацію спеціальних навчальних курсів та тренінгів по 
підготовці і підвищенню кваліфікації фахівців в області 
інноваційного менеджмента і трансферу технологій. 

2. Залучення об'єктів інтелектуальної власності в економічний 
оборот шляхом: 

- інвентаризації завершених НДДКР (науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських розробок) за пріоритетними напрямами 
інноваційного співробітництва; 

- ідентифікації інтелектуальних прав і забезпечення їх правового 
захисту; 

- аналізу можливостей і вироблення умов для комерціалізації 
результатів НДДКР. 

3. Адресна фінансова та інформаційна підтримка наукових 
колективів, провідних пошукових досліджень і розробки за 
пріоритетними напрямками (в тому числі через виділення цільових 
грантів учасникам інноваційного процесу) [6, c.12]. 

Важливим напрямком розвитку науково-технічного потенціалу 
України на сучасному етапі є впровадження інформаційних і 
комп'ютерних технологій, зростання інтелектуалізації діяльності. 
Збільшення ВВП, докорінне поліпшення його структури 
безпосередньо залежить від інформаційної індустрії, що вимагає 
інтелектуальних інвестицій, створення повноцінного ринку 
інформаційних товарів. 

Метою розвитку науково-технічного потенціалу країни є 
створення умов для підвищення продуктивності праці та 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників шляхом 
технологічної модернізації національної економіки, підвищення рівня 
їх інноваційної активності, виробництва наукомісткої (інноваційної) 
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продукції, застосування передових технологій, методів організації та 
управління господарською діяльністю для поліпшення добробуту 
громадян і забезпечення стабільного економічного зростання. 

Таким чином, на сучасному етапі інноваційна діяльність України 
характеризується зниженням активності, дефіцитом фінансових 
ресурсів, падінням платоспроможного попиту на науково-технічну 
продукцію, викликаного значними недоліками при розробці та 
виконанні державних цільових програм. 

В якості одного з найважливіших напрямків в інноваційну 
політику входить комплекс заходів в галузі культури, освіти і 
регулюванні ринку праці. Зазначені заходи спрямовані на досягнення 
двох цілей: сприяння побудові інноваційної економіки і формування 
інноваційного суспільства. Йдеться, з одного боку, про заходи щодо 
стимулювання сфери науково-дослідницької діяльності, а з іншого 
боку, про заходи щодо підвищення загального культурного і 
освітнього рівня населення і формування на цій основі інноваційної 
культури. Останнє необхідно для перетворення інновацій в джерело 
економічного розвитку країни, що неможливо без охоплення 
інноваціями всіх галузей і сфер національної економіки. А для 
широкого поширення інновацій потрібна наявність про-професійних 
кадрів, підготовка яких повинна стати одним з пріоритетів державної 
політики в галузі освіти. 

Найважливішим напрямком політики інновацій будь-якої 
держави і нашої, зокрема, повинна бути «турбота» уряду про своїх 
громадян, і перш за все з точки зору розвитку національного ринку 
праці. Відштовхуючись від аргументів, наведених в даній статті, 
можна зробити висновок, що навіть самі вчені й освідчені люди не 
зможуть принести користь своїй країні, якщо для них на першому 
місці буде стояти проблема працевлаштування або ж, наприклад, 
оплата праці. Особливу ж увагу потрібно звернути на молоде 
покоління України - покоління майбутнього, як головну інвестицію в 
стрімкий розвиток нашої держави. А реформа в системі освіти і 
подолання молодіжного безробіття - найперші і головні кроки на 
шляху до досягнення спільної мети. 

Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти 

 

121 

Як і будь-яка держава, Україна зацікавлена в залученні 
іноземних інвестицій. Необхідність їх залучення очевидна: саме 
приплив іноземного капіталу сприяє швидкому та ефективному 
розвитку економіки країни. Іноземні інвестиції відкривають перед 
нами нові перспективні можливості. 

Іноземний капітал може привнести в Україну досягнення 
науково-технічного прогресу і найпередовіший управлінський досвід. 
Тому включення нашої держави у світове господарство і залучення 
іноземного капіталу - необхідна умова побудови в країні сучасного 
громадянського суспільства. Приплив іноземних інвестицій життєво 
важливий і для досягнення середньо-термінових цілей виходу з 
сучасної суспільно економічної кризи, подолання спаду виробництва 
і погіршення якості життя українців. 

Слід зазначити, що за той час, поки Україна коливалася в виборі 
тих чи інших механізмів стимулювання інноваційних процесів та 
обирала половинчасті рішення, значно змінилася сама природа 
інноватики. Сьогодні мова вже йде не тільки про побудову вдалої 
моделі взаємодії інтелектуального і реального секторів економіки, 
що дозволяє результатами наукових досліджень або 
конструкторсько-винахідницької роботи вільно потрапляти на ринок, 
перетворюючись в новий продукт або технологію. Йдеться про 
суцільне проникнення інновацій на всі рівні і сфери людської 
діяльності, зміцнення інноваційних зв'язків між різними секторами 
промисловості, між економікою і соціумом, перетворення будь-якої 
діяльності в інноватику. Головний фактор успіху - систематичність і 
безперервність кроків, спрямованих на стимулювання інновацій. А 
від того, чи здатна буде українська влада і суспільство протидіяти 
існуючим викликам, реалізувати намічені перетворення, залежить 
майбутнє України. 
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