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Вихід економіки України з кризового стану можли-
во тільки за умов стабільного розвитку. Вирішальне зна-
чення в цьому процесі мають науково обгрунтована інве-
стиційно-інноваційна політика держави і сприятливий
інвестиційний клімат.

Ефективність реформування економіки, якісне об-
новлення товарообігу і досягнення конкурентоздат-
ності продукції та товарів визначаються обсягами капі-
таловкладень і технологією їх вкладення. Досвід пока-
зує, що без достатніх інвестицій обновити виробництво
неможливо.

Аналіз динаміки інвестицій в основний капітал Ук-
раїни свідчить, зо починаючи з 1995 р. обсяг інвестицій
має тенденції зниження. Зниження інвестиційної ак-
тивності спостерігається у всіх джерелах інвестуван-
ня. Причина спаду інвестиційної діяльності господа-
рюючих суб'єктів є зниження прибутковості, від-
сутність росту виробництва та довгострокових банкі-
вських кредитів.

У 1991—2012 роках проводилась низка конференцій
з вирішення стратегічного питання держави — визначен-
ня шляху переходу економіки України на інвестиційно-
інноваційну модель розвитку. Зазначено, що розвиток
вітчизняного науково-технічного потенціалу, створення
належних умов для генерації наукових знань, новітніх
технологій та їх упровадження в усі сфери суспільного
життя, є визначальними чинниками прогресу України,
перспектив її входження до кола розвинутих країн світу,
що відповідає найвищим національним інтересам. З ме-
тою прискорення розвитку інноваційної галузі було на-
голошено на необхідності вдосконалення її нормативно-
законодавчої бази на фінансово-кредитного механізму.

У розвиток цього питання ми випустили ряд
підручників і монографій по вирішенню інвестицій-
но-інноваційних проблем, а також удосконалення
міжнародних відносин в цій справі. Декілька років
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тому з метою удосконалення управління інвестицій-
но-інноваційними моделями організований Всеукраї-
нський Союз сприяння інтеграцій та інвестицій в еко-
номіку України, який веде роботу по координації з
державними, науковими, а також учбовими доклада-
ми по цьому питанню, також в обов'язки цього со-
юзу входить координування з підготовки кадрів по
інвестиційно-інноваційним напрямам. Головною ме-
тою є також проведення науково-практичних кон-
ференцій по вирішенню як інвестиційних так і інно-
ваційних проблем.

Зокрема в Інституті підготовки кадрів державної
служби зайнятості України відбулася третя Міжнарод-
на науково-практична конференція "Інвестиційно-
інноваційні моделі трансформації перехідних
суспільств", організаторами якої виступили Міністер-
ство економіки з питань європейської інтеграції і інве-
стицій в економіку України, Інституті підготовки
кадрів державної служби зайнятості України, Інсти-
тут транспортно-енергетичних систем України, "Еко-
номічна школа академіка В. Г. Федоренка". Конферен-
ція зібрала більше 100 провідних вітчизняних і закор-
донних вчених.

Головною метою конференції було висвітлення пи-
тань інвестиційного забезпечення інноваційного розвит-
ку економіки України на шляху переходу до ринкової
системи господарювання. Учасники конференції в своїх
доповідях відзначили характерні риси сучасного етапу
розвитку НТП — скорочення тривалості інвестиційно-
го та інноваційного періодів. Зважаючи на світові тен-
денції, обгрунтували необхідність підвищення науково-
технічного рівня виробництва, відродження ринку
фінансових інвестицій і капіталів, поліпшення функціо-
нування банківської системи, розвитку акціонерного
капіталу. Не обійшли увагою і питання освіти та орган-
ізації робочих місць, теоретично-філософські пробле-
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ми економіки та зайнятості населення України, уп-
равлінські моделі реалізації інвестиційних програм у
капітальному будівництві.

Розглядалось також питання інноваційно-інвести-
ційної стратегії України та організаційно-управлінсь-
кої моделі реалізації інвестиційних програм напрямів
будівництва.

За результатами роботи конференції було прийня-
то резолюцію, в якій викладено рекомендації щодо вдос-
коналення системи управління та реалізації державної
політики в інвестиційно-інноваційній сфері.

На основі аналізу досвіду закордонних країн і до-
свіду втілення нововведень в промисловості України нам
вдалося створити слідуючу концепцію розвитку інвес-
тиційно-інноваційних процесів в Україні:

По-перше найбільш пріоритетними направленнями
державної підтримки в сфері наукового розвитку по-
винна стати фундаментальна наука. Аналогічні підходи
відображені і в документах, прийнятих на всесвітній
конференції "Наука для ХХІ сторіччя: нові обов'язки"
(Будапешт, 1999 р.).

По-друге реалізація державних цільових програм, ок-
ремих науково-технічних і дослідно-конструкторських
робіт, відповідних пріоритетним задачам розвитку науки
і техніки. Побудова системи регулювання науково-техн-
ічного розвитку за допомогою комплексу економічних
заходів без прямого втручання держави в господарську і
наукову діяльність підприємницьких структур. Затверд-
ження нормативної законодавчої бази для льготного кре-
дитування інноваційної діяльності підприємств і спец-
іальні податкові льготи. Вирішення питань, пов'язаних з
законодавчою і інституціонально-нормативною базою в
сфері охорони промислової власності.

В Україні необхідно проводити технологічну по-
літику, засновану на ідеології не технічного лідерства,
а технологічних зацікавлень і структурних змін в тих га-
лузях, де є необхідні для цього можливості. Така мо-

дернізація технологічної бази виробництва можлива
при трансферті технологій.

Особливу увагу в Україні треба приділити освіті,
тому що без значного підвищення інтелекту нації не-
можливо досягти науково-технічного прогресу. На
жаль, с кожним роком в Україні це відношення по-
гіршується. Створення нових вертикально-інтегрованих
підприємств (корпорацій) з організованою структурою,
який ефективно виконує прискорений обмін науково-
технічної інформації між сектором виробництва знань
і сектором їх вживання.

Для активізації інвестиційної діяльності необхідно
перш за все удосконалити законодавчу базу, звернув-
ши особливу увагу на зниження податкового тиску, а
також значно підняти державну дисципліну.
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