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Нині успіх України в практичній реалізації курсу, спрямованого на ін 
теграцію у Європейський Союз, значною мірою залежить від підвищення 
рівня національної економіки. Саме тому нагальними завданнями для 
органів державної влади повинні стати чітке формування й реалізація 
дієвої та раціональної інвестиційно-інноваційної політики країни, а також 
вироблення стратегій антикризового державного управління в різних 
ланках влади, спрямованих на створення сприятливих організаційно- 
правових та економічних умов для інвестицій в інноваційну сферу.

Останніми роками науковців цікавлять питання науково-методич
них засад формування й реалізації інвестиційно-інноваційної політики та 
механізму державного регулювання у зазначеній сфері, як і досліджу
ються у працях Г. Атаманчука, Дж. Бейлі, І. Бланка, В. Бодрова, О. Гав- 
рилюка, А. Гальчинського, О. Гелбрейта, Б. Губського, Дж. Даннінга, 
С. Дзюбика, Б. Кваснюка, Дж . Коммонса, Е. Короткова, Д. Л ук ’яненко, 
Ю. Макогона, В. Новицького, В. П аламарчук, І. Пилипенко, А. Поруч
ник, Д. Рікардо, І. Розпутенко, А. Ругмана, В. Савчук, А. Сміта, Н. Та- 
таренко, А. Тоффлера, Е. У ткіна, Є. Х лобистова, С. Чейза, І. Ш арпа, 
Г. Ш виданенко, А. Ш пітгофа та ін. В умовах сучасної фінансової кризи 
на необхідності вироблення чіткої державної інвестиційно-інноваційної 
політики особливо наголошують такі зарубіжні й вітчизняні науковці, 
я к  Н. Дороніна, Дж. Коммонс, Н. Миронова, Е. Уткін [5, с. 105].

Слід зазначити, що термін “інвестиційно-інноваційна політика” по
чали застосовувати в державних та бізнесових колах країни відносно не
давно, і особливого значення він набув в останні роки, коли влада шукає 
нових методів та інструментів реалізації управлінських рішень. Проте 
незважаючи на це, все ще залишається нагальна потреба в дієвих кроках 
та ініціативах органів державної влади.

У зв’язку  з цим слід вказати на необхідність впровадження стратегії 
антикризового управління. Враховуючи те, що стратегія кожної держ а
ви є унікальною за своєю природою, а процес її формування та прийняття 
буде постійно ускладнюватись особливостями ситуації, можна виокре
мити деякі загальні вимоги до діяльності органів державної влади щодо
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зазначеного процесу, а саме: ситуаційна виправданість розроблення та 
реалізації відповідної стратегії, як а  сприяє розв’язанню проблем і запо 
бігає їх  загостренню; існування чіткого уявлення про алгоритм її реалі 
зації — мету, дії, завдання, порядок їх  виконання, можливості вчасно 
внести необхідні організаційні зміни в систему, орієнтуючись при цьому 
на досягнення кінцевої мети. Таким чином, в Україні потрібно сформу
вати та запровадити відповідну стратегію антикризового управління, 
враховуючи всі особливості економічного стану, політичної ситуації та 
потенційні можливості в зазначеній сфері.

Отже, у процесі реалізації інвестиційно-інноваційної політики всі 
органи державного управління повинні відповідальніше виконувати 
функції, пов’язані з її адміністративно-правовими, політичними, ідео
логічними, науково-технічними та фінансовими аспектами, особливо в 
умовах світової фінансової кризи.

Вважаємо за доцільне зауважити, що одним із головних інструментів 
державного регулювання інвестиційно-інноваційної сфери також є за
провадження амортизаційної політики, а визначення оптимальних норм 
і видів амортизації — одне з найважливіш их завдань державних органів. 
Занадто великі амортизаційні відрахування зменшують податкову базу 
й, відповідно, податкові надходження до бюджету, проте приводять до 
зростання інвестицій та інновацій, а занадто малі амортизаційні відраху 
вання, навпаки, збільшують податкову базу, але не сприяють вкладенню 
інвестицій та активізації інноваційних процесів [5, с. 106]. Тому саме за
раз, коли країну охопила світова фінансова криза, на наш погляд, конче 
потрібно сформувати та ефективно впровадити обґрунтовану та виважену 
амортизаційну політику, яка, у свою чергу, не тільки зможе збільшити 
надходження додаткових коштів до державного бюджету, а й стимулю
ватиме вкладення інвестицій в інноваційну сферу, що забезпечить зрос
тання національної економіки в цілому.

На нашу думку, до факторів, що негативно впливають на успішність 
реалізації інвестиційно-інноваційної політики України, належать: не 
гнучкий підхід влади до розв’язання економічних проблем, відсутність 
сучасної інфраструктури економіки та сформованого системного підхо 
ду у втіленні зазначеної політики. Внаслідок цього концептуальні дов
гострокові економічні програми уряду впроваджуються непослідовно й 
хаотично, відбуваються несистематичні зміни в законодавстві, посилю
ються міжвідомчі конфлікти, неналежно фінансуються відповідні ор 
гани державного управління, не приймаються певні важливі закони та 
нормативні акти, має місце гальмування процесу капіталовкладень у по 
будову на території України транс’європейської логістичної системи та 
інвестування в інші привабливі сектори національної економіки, зростає 
рівень корумпованості державних ланок управління.

Слід також  зазначити, що саме в умовах світової фінансової кризи 
одним з головних завдань, я к і постають перед державними органами, є 
формування відповідної стратегії проведення й реалізації інвестиційно- 
інноваційної політики та її правового забезпечення. Важливими завдан
нями залишаються вироблення на загальнодержавному рівні стимулів 
для реінвестування прибутку в розвиток підприємств, створення умов 
для імпорту високотехнологічного обладнання, стабілізація внутрішньої
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економічної політики, забезпечення стійких, прагматично взаємовигід 
них відносин з Європейським Союзом, удосконалення організації д іяль
ності органів державного управління, підтримка інтересів інвесторів та 
захист від свавілля місцевих чиновників і рейдерських атак [4, с. 205].

Слід наголосити, що для мінімізації впливу світової фінансової кризи 
на економіку країни Верховна Рада прийняла цілу низку антикризових 
законів, зокрема Закон України “Про першочергові заходи щодо запо
бігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України” від 31 жовтня 2008 р., основні по
ложення якого спрямовані на гарантування економічної безпеки держ а
ви та мінімізацію можливих збитків від кризи для економіки та фінансо
вої системи України. У свою чергу, Президент видав низку документів, 
у тому числі Указ від 24 ж овтня 2008 р. № 965/2008 “Про ріш ення 
Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року 
“Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни 
та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економі
ку України”.

Важливим напрямом реалізації інвестиційно-інноваційної політики 
є розроблення Кабінетом Міністрів України відповідних проектів, як і 
вимагають першочергового залучення інвестицій. При цьому деякі дер
жавні програми потребують внесення змін або навіть призупинення їх дії 
(Програма “Інвестиційний ім ідж  України”, затверджена розпоряджен
ням КМУ від 17 серпня 2002 р. № 477-р, “Програма розвитку інвести
ційної діяльності на 2008—2010 роки”, затверджена постановою КМУ 
від 28 грудня 2001 р. № 1801, “Стратегія економічного й соціального роз
витку України на 2004—2015 роки”).

Нагальним завданням сьогодення для органів державного управління 
під час фінансової кризи є забезпечення особливих умов, за яких було б 
вигідно інвестувати в інноваційну сферу для розвитку високих техноло
гій. Сприяти вирішенню цього завдання, на наш погляд, може створення 
спеціальних інвестиційно-інноваційних фондів, у тому числі венчурних 
(за прикладом французького Публічного фонду венчурного капіталу) [З, 
с. 166]. Також на загальнодержавному рівні необхідно врегулювати пи
тання спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвит
ку, надати можливості регіонам поєднувати кошти місцевих бюджетів 
із зовнішніми інвестиціями для розв’язання муніципальних проблем, 
сприяти розвитку промислових парків та визначити їх правове забезпе
чення. Так, на нашу думку, слід внести зміни та доповнення до Закону 
України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологіч
них парків” від 16 липня 1999 р.

Разом із тим в Україні повинен сформуватися і реально діяти меха
нізм державної підтримки суб’єктів інвестиційно-інноваційної д іяль
ності, а саме: надання дотацій, субсидій та субвенцій, бюджетних позик 
окремим регіонам, галузям та видам виробництва за їх пріоритетністю, 
встановлення пільгових режимів оподаткування для підприємств з іно
земними інвестиціями, запровадження інвестиційного податкового кре
диту, пільгове оподаткування прибутку, який реінвестується [7, с. 10].

Для того щоб втілити у ж иття зазначені вище заходи та взагалі покра
щити інвестиційно-інноваційний клімат в Україні, конче потрібно прийня
ти Інноваційний кодекс, який вже існує в деяких розвинених країнах,
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зокрема в Японії та США. Також важливим чинником є організація 
роботи, пов’язаної з укладенням міждержавних угод про заохочення та 
захист інвестиційно інноваційної діяльності, обмін м іж  державами ін 
формацією щодо правового забезпечення у цій сфері. Дуже суттєвим у 
державному управлінні напрямом реалізації інвестиційно-інноваційної 
політики залишається ситуаційний підхід у прийнятті управлінських 
рішень.

На наш погляд, слід також  розширювати на державному рівні спів 
працю з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком і Європей
ським банком реконструкції та розвитку щодо надання фінансової до 
помоги Україні. А стратегічною метою державної податкової політики, 
взаємопов’язаної з інвестиційно-інноваційною політикою, є створення 
стабільної податкової системи, визначеної в Податковому кодексі Украї
ни, як а  забезпечує достатній обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів, 
ефективне функціонування національної економіки і формує умови для 
подальшого інтегрування України до світової спільноти.
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