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неефективним галузевим регулюванням, включаючи процедури сертифікації, 

митне і податкове адміністрування; 

- збереження нерозвиненості умов для справедливої конкуренції на 

ринках, а також за одержання державної підтримки [4, c. 65]. 

За результатами проведеного аналізу можна дійти висновку, що стан 

інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні визначається як 

незадовільний і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних 

процесів у промислово-розвинених країнах та потребам інноваційного 

розвитку. А тому, перехід до активної та дієвої державної політики 

інноваційного розвитку України є одним із першочергових завдань 

державного управління. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

На сьогодні в Україні інвестиційна привабливість є катастрофічно 

низькою, тому на нашу думку це є одна з найважливіших тем державних 

фінансів. 

Дане питання досліджували такі вітчизняні вчені як: О. М. Стефанків, 

В. І. Данилишин, О. В. Носова. 

Індекс інвестиційної привабливості України, що розраховується 

європейкою бізнес асоціацією, за підсумками четвертого кварталу 2014 року 
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становив 2,5, що є найнижчим показником за минулий рік. Про це повідомляє 

прес-служба ЄБА. 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку України прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2013 року становив 

58,2 млрд.дол. США, що порівняно з обсягами на 1 січня 1996 року в 64,8 раза 

більше та складає 1283,6 долара у розрахунку на одну особу населення [1]. 

Інвестиції надійшли з 134 країн світу. Основними інвесторами України 

залишаються такі країни, як Кіпр – 16534 млрд дол, Німеччина – 6033 млрд 

дол, Нідерланди – 5523 млрд дол, Російська Федерація – 3538 млрд дол, 

Австрія – 2891 млрд дол, Великобританія – 2401 млрд дол., Британські 

Віргінські Острови – 2225 млрд дол, Франція – 1783 млрд дол, Швейцарія – 

1320 млрд дол, Італія – 1101 млрд дол. На ці країни припадає понад 83% 

загального обсягу прямих інвестицій. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку країни, 

включаючи акціонерний капітал і боргові інструменти, на 1 квітня 2014 склав 

62 641 млрд дол. 

Порівняно з 1996 роком зі складу десяти найбільших за обсягами 

інвестування країн вибули США, Ірландія, Бельгія та Польща. Як 

наголошується, в першому кварталі цей показник становив 2,72, у другому – 

2,74, у третьому – 2,65. При цьому в асоціації нагадують, що найнижчого 

значення за всю історію проведення дослідження показник досяг у четвертому 

кварталі 2013 року – 1,81. 

 

 
 

Найгіршу оцінку серед експертів ЄБА отримав інвестклімат в Україні 

(настрій бізнес-середовища за останні три місяці 2014) – 1,9 бала. При цьому 

динаміку інвестиційного клімату за останні три місяці бізнес оцінив у 

2,6 бала. Разом з тим очікування інвестиційного клімату на наступні три 

місяці майже не змінилися і рівні 3 балам. 60% опитаних підприємців 

констатують повну відсутність змін, тоді як ще в третьому кварталі цей 

відсоток був дещо менше (44%) [7].  

25% учасників опитування позитивно оцінили оновлення складу 

Верховної Ради і призначення нового уряду, а ще 11% відзначають деякі 
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точкові перетворення в регуляторному полі і поліпшення діалогу з 

представниками владних структур [7]. 

4% респондентів серед позитивів за останні три місяці згадують про 

підписання «люстраційного» закону [7]. 

Асоціація підкреслює, що відсутність видимих реформ, яких так чекала 

бізнес-спільнота протягом усього року, викликає хвилю невдоволення в 

бізнес-середовищі. 

Правова та економічна нестабільність, а також адміністративний тиск і 

корупція в органах місцевої влади на тлі проведення АТО та агресії з боку 

Російської Федерації, безумовно, викликають занепокоєння інвесторів і 

впливають на стратегічне планування бізнес-діяльності на наступний рік.  

30% опитаних вважають конфлікт на Донбасі одним з основних 

негативних чинників розвитку та економічного зростання України за 

європейським зразком [7]. 

Підводячи підсумки цього складного і мінливого року, компанії-члени 

асоціації відзначають, що з початку року вони покладали великі надії на 

оновлену вертикаль влади і сподівалися на якісні перетворення в 

регуляторному полі і поліпшення інвестиційного клімату в державі, однак на 

практиці кардинальних змін так і не відбулося, в основному через анексію 

Криму, зовнішню агресію і загострення конфлікту на сході. 

Для подальшого покращення місця України у рейтингу «Ведення 

бізнесу» актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та 

організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення 

сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 

Чотири кроки до сталого розвитку в майбутньому: 

- зменшення адміністративних бар'єрів за рахунок зниження рівня 

бюрократії та підвищення ефективності законодавства та прозорості системи 

регулювання підприємницької діяльності; 

- співробітництво в інноваційній сфері за рахунок розвитку проектів в 

області НДДКР між зарубіжними та українськими компаніями та зміцнення 

партнерства між університетами та виробничими підприємствами; 

- підвищення інвестиційної привабливості регіонів за рахунок 

забезпечення більш збалансованого розвитку західної та східної частин 

країни, реалізації державних програм з розвитку регіонів та розроблення 

програм, що враховують регіональні особливості, для більш активного 

залучення інвесторів; 

- вдосконалення бізнес-освіти за рахунок проведення інноваційних 

програм спільно із зарубіжними університетами та розширення списку 

спеціальностей, за якими ведеться навчання на факультетах бізнесу. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ  

ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Інноваційна політика України являє собою форми і методи державного 

стимулювання науково-технічної діяльності з метою широкого втілення 

наукових досліджень та розробок у кінцевий результат – нові 

конкурентоспроможні види продукції, технологічні процеси й організаційні 

рішення. Функціонування сучасних підприємств відбувається в умовах 

висококонкурентної економіки. Підвищення ефективності суспільного 

виробництва шляхом випуску конкурентоспроможної продукції на базі 

науково-технічних інновацій є актуальною проблемою розвитку економіки 

України на сучасному етапі.  

З 2000 р. в Україні жодного бюджетного року не була виконана 

визначена статтею 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» норма щодо забезпечення державою бюджетного фінансування 

наукової та науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7% ВВП 

України. Фактично щорічний розмір бюджетних видатків на науку становив 

0,3-0,5% ВВП і сумарно (з усіх джерел) – 0,89%. Дана динаміка зменшення 

фінансування науки є характерною для країн пострадянського простору, серед 

яких Україна та Російська Федерація виділяють найбільше коштів, але якщо 

порівняти ці показники з рівнем фінансування у ЄС, то всі країни СНД значно 

відстають.  

Країни СНД фінансують науку у розмірі від 0,2% до 0,7% ВВП, тоді як 

більш розвинуті країни ЄС у розмірі 2-3%, як показано у таблиці 1. Звичайно, 

Україна, маючи намір приєднатися до європейської спільноти, повинна 


