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СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ У ІННОВАЦІЙНІЙ 
СФЕРІ УКРАЇНИ

Інвестиційна активність у рамках національної економіки є одним із 
ключових чинників її зростання та структурної перебудови. Саме тому, в Україні 
останнім часом загострилась дискусія щодо способів стимулювання інвестиційної 
активності. Особливої актуальності дана тематика набуває у контексті усвідомлення 
важливості успішного провадження інноваційної діяльності для забезпечення 
переходу економіки до режиму сталого розвитку за рахунок не лише екстенсивних, 
але й інтенсивних факторів зростання. Чим інтенсивніше пробігає інвестиційний 
процес, тим більше ресурсів отримують інноваційно-активні підприємства, тим 
вищою є динаміка розвитку економіки за рахунок інтенсифікації виробництва, 
оновлення основних фондів тощо. Важливість інвестицій виявляє себе також у тому, 
що вони у ряді випадків дозволяють отримати доступ не лише до фінансових ресурсів, 
але й організаційних, технологічних, сучасного менеджменту, інфраструктури та 
послуг.

Загальний обсяг капітальних інвестицій в економіці України за І-ше півріччя 
2012 р. склав 112221,3 млн. грн., що перевищує значення відповідного показника за 
аналогічний період попереднього року на 29,1 %  [1]. Станом на сьогодні в структурі 
капітальних вкладень в Україні переважають внутрішні джерела. Так, близько 60 
% від загального обсягу капітальних вкладень профінансовано за рахунок власних 
коштів підприємств та організацій, а частка іноземних інвесторів складає лише 
близько 2 % від загального обсягу вкладень. При цьому, обсяг унесених з початку 
інвестування в економіку України (тобто, з моменту набуття незалежності і відмови 
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від планово-адміністративної економіки) прямих іноземних інвестицій на середину 
2012 р. становив 52,4 млрд. дол. США [2].

Більшість інвестицій скеровується на промислові підприємства (31,4% 
загального обсягу прямих інвестицій), головним чином – переробні, в першу чергу 
– металургійні комбінати, а також у фінансові установи (31,2 %), тобто, інвестиції 
у підприємства, що працюють у сферах високих технологій, зокрема, п’ятого та 
шостого технологічних укладів, на даний момент є достатньо незначними за своїми 
обсягами. Попри те, на мікрорівні спостерігається певна тенденція до поступового 
покращення ситуації: так, вітчизняні інноваційні проекти приймають участь у 
багатьох міжнародних конкурсах та конференціях. Наприклад, у минулому році 
на конкурс “Інноваційний прорив”, організований компанією Global Management 
Challenge, було подано 179 заявок від українських інноваційних фірм. Із 23 
вітчизняних проектів, що потрапили до фіналу конкурсу і отримали сприяння 
інвесторів, найширше представлені розробки у сфері мобільних технологій та 
прикладного програмування[3].

Деяку активність у стимулювання інвестицій у інноваційний сектор 
вітчизняної економіки виявляє і держава в обличчі державного агентства України 
з інвестицій та розвитку. Маючи на меті інформаційну підтримку суб’єктів 
інвестиційної та інноваційної діяльності, а також сприяння залученню інвестицій на 
реалізацію інвестиційних та інноваційних програм і проектів, державним агентством 
інвестицій України з інвестицій та розвитку було створено базу даних інвестиційних 
та інноваційних програм і проектів, міжнародних інвестиційних та інноваційних 
програм і проектів, у виконанні яких беруть участь вітчизняні державні підприємства 
в рамках міжнародного співробітництва, а також відповідних грантів. Зазначена база 
даних розміщена на офіційному веб-сайті Держінвестицій та формується згідно із 
нормами, передбаченими відповідним Положенням [4].

Протягом останніх п'яти роки в українські інноваційні проекти іноземні 
інвестори інвестували близько 20 млн. дол. США [5]. Найбільш популярними 
сферами інвестування інноваційної діяльності є медицина, електроенергетика, 
сфера програмного забезпечення, мобільні технології. Загалом, привабливість 
української інноваційної сфери для інвесторів, у тому числі й іноземних, базується 
на тому, що в країні все ще зберігається певна наукова та освітня база. Так, близько 
третини усіх наукових розробок у колишньому СРСР були здійснені саме в Україні. 
Ряд вітчизняних розробок у таких сферах, як точне машинобудування, зварювання 
матеріалів, авіація, ракетобудування, вирощування монокристалів перебувають 
на рівні кращих світових зразків і є цілком конкурентоспроможними на світових 
ринках. Також достатньо сильними є позиції військово-промислового комплексу 
нашої держави, зокрема, виробників бронетехніки, військових кораблів малого 
тоннажу, стрілецьких озброєнь тощо.  Маючи потужну базу у точних науках, 
зокрема, математиці, наша країна входить до п’ятірки провідних держав-розробників 
програмного забезпечення.

Таким чином, можна узагальнити, що перспективи у інноваційного сектору 
української економіки є, оскільки спостерігається певний рівень його інвестиційної 
привабливості. Зростання темпів інвестування у інноваційні проекти потребує 
вирішення ряду важливих проблем. Поруч із такими, як слабка інтегрованість України 
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у міжнародний інвестиційний процес та брак інформації із обох сторін, слід відзначити 
проблему адаптації українського законодавства для потреб забезпечення реалізації 
прав інвестора. Тобто, норми інвестиційного співробітництва у високотехнологічній 
сфері повинні бути не лише універсальними, забезпечуючи рівноправ’я суб’єктів, та 
раціональними, а й гарантувати інвестору мінімізацію його ризиків, пов’язаних із 
недобросовісністю партнерів. Окрім того, підвищення інвестиційної привабливості 
підприємств потребує покращення загального інвестиційного клімату України, що 
вимагає суворого дотримання законодавства, прозорості процедури прийняття 
рішень державними структурами, спрощення податкової системи країни тощо.
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