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ПРОБЛЕми іННОВАціЙНО-іНВЕстиціЙНОГО  
РОЗВитКУ НАУКи і ЕКОНОміКи УКРАїНи

Проаналізовано сучасний стан розвитку вітчизняної науки, вказано на наявні 
недоліки і висловлено пропозиції щодо поліпшення ситуації в науковій галузі. об-
ґрунтовано необхідність розроблення й реалізації національної ідеї соціально-
економічного лідер ства України через впровадження інно ваційно-інвестиційної 
моделі розвитку економіки. окреслено шляхи й перспективи вирішення про-
блем будівельної галузі.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, інноваційна 
стратегія, фінансування

на сучасному етапі історії людства науці належить особливе місце — 
саме вона встановлює пріоритетні напрями розвитку техніки і суспіль-
ства, сприяє збереженню природи нашої планети, визначає безкризо-
вий шлях розвитку світової економіки та економіки окремих держав і 
має на меті забезпечити гармонійний розвиток суспільства та вирішен-
ня соціальних проблем людства.

У цьому відношенні ситуація, в якій опинилась Україна, є особли-
вою. В 1990 р. наша держава за виробництвом валового внутрішнього 
продукту (ВВП) на душу населення входила до десяти найрозвинені-
ших країн світу, була третьою з ядерних держав, мала 6,5% світового 
наукового потенціалу і великі перспективи розвитку.
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однак в Україні склалися такі обставини, коли науку фактично було 
відсторонено від управління державою та реформування її економіки, 
роздержавлення здійснили за допомогою чужоземних радників, змі-
ни у промисловості й аграрному секторі враховували інтереси великих 
сільськогосподарських підприємств, а управління фінансово-кредитною 
сферою було спрямовано на використання короткотермінових кредитів 
для торгівлі. Внаслідок цього було зруйновано промисловість, і Украї-
на перетворилась на аграрну країну, проте й базу сільського господар-
ства було знищено фізично. 

сьогодні активно піднімаються питання торгівлі землею. Українські 
вчені й економісти категорично заперечують проти цього, оскільки в кон-
ституції України записано: земля, надра, повітря і вода є власністю всьо-
го українського народу, а не обраних чи тих, хто перебуває при владі. 
на селі нині панує такий хаос, що коли влада почне торгувати землею, 
сільські жителі фактично опиняться в залежному стані. схожу думку ви-
словив лев толстой у знаменитому романі “Воскресіння”: “не може земля 
бути предметом власності, не може вона бути предметом купівлі та про-
дажу, як вода, як повітря, як проміння сонця. Усі мають однакове право 
на землю і на всі переваги, які вона дає людям. <…> Землю … не можна ні 
продавати, ні купувати, бо якщо можна продавати її, то ті, у кого є гроші, 
скуплять її всю... будуть брати гроші за те, щоб стояти на землі”.

У 1990 р. вартість матеріальної бази сільського господарства Украї-
ни становила 97 млрд крб, а сьогодні — лише близько 9 млрд грн.

нині основні економічні показники української держави вражають: 
валовий внутрішній продукт на душу населення перебуває на рівні аф-
риканських країн, а за обсягами вивезеного капіталу на 1 млн жителів 
Україна вийшла на перше місце у світі, тоді як за всіма соціальними 
показниками вона є найбіднішою країною європи. Згідно з оцінками 
міжнародних економічних структур, за рівнем оподаткування наша 
країна посідає 170-те місце у світі.

Внаслідок проведення необґрунтованих економічних реформ за 
останні 10 років Україна втратила 75% економічного потенціалу, що 
вдвічі більше, ніж за роки Другої світової війни.

Потрібно відверто сказати, що за роки незалежності було принижено 
основну цінність нації — науку. За останні 10 років за кордон виїхали 
600 докторів наук і 1000 кандидатів наук, пішли працювати у сферу 
бізнесу 2000 докторів і кандидатів наук, а оскільки це переважно молоді 
люди, то науковий потенціал України зменшився більш як утричі.

основна причина такої ситуації — низький рівень фінансування 
 науки в Україні. У 1990 р. бюджетні витрати на вітчизняну науку 
становили 3,1% ВВП, або близько 1,90 млрд дол. сШа. нині розвине-
ні країни світу на фінансування науки витрачають понад 2% ВВП, а 
Україна — 0,4%, тобто в абсолютній величині фінансування на 1 млн 
жителів в 50 разів менше, ніж Данія і норвегія, разом узяті.

Фінансування науки в нашій державі здійснюється на рівні відста-
лих країн африки. Витрати на наукові дослідження з розрахунку на 
одного вченого в Україні втричі менші порівняно з Росією, у 18 разів — 
з бразилією, у 34 рази — з Південною кореєю і більш як у 70 разів — 
із сШа. Як наслідок, роль науки зведено до обслуговування невідомо 
чиїх інтересів.
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стосовно інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України 
варто зазначити таке. на основі аналізу досвіду подолання фінансово-
економічної кризи розвиненими країнами світу можна з упевненістю 
стверджувати, що вихід вітчизняної економіки з кризового становища 
можливий передусім завдяки активізації інноваційно-інвестиційної ді-
яльності (ііД) на всіх рівнях. Учені-економісти давно про це говорили, 
а сьогодні таку думку вже поділяють керівники підприємств, сільсько-
господарських виробництв, народні депутати, інтелігенція.

Вирішенню теоретичних і практичних проблем побудови основ 
організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвес-
тиційної діяльності на рівні держави, областей, органів місцевого само-
врядування та підприємств, об’єднань тощо присвячено наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів о.і. амоші, і.П. булє-
єва, З.с. Варналія, В.М. Гейця, М.і. Долішнього, З.В. Герасимчук, 
а.і. соленик, й. Шумнера, Ф. броделя та ін. В їхніх дослідженнях 
встановлено шляхи й основні елементи організаційно-економічного ме-
ханізму активізації ііД, однак не розроблено цілісний організаційно-
економічний механізм активізації цієї діяльності з визначенням його 
оптимальних варіантів на обласному та державному рівнях, з одного 
боку, і на рівні підприємств, організацій тощо — з іншого.

В Україні нині на державному рівні немає широкомасштабної про-
грами інноваційно-інвестиційного розвитку країни на найближчу пер-
спективу, а також не створено і прогнозів на майбутнє.

наявність проблеми підтверджується тим, що багато областей Укра-
їни самостійно розробили і прагнуть реалізувати перспективні стратегії 
інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах. В умовах незавершеності 
конституційної реформи та загальної політичної нестабільності в країні 
необхідна активна діяльність органів управління, у тому числі й місцево-
го самоврядування, щодо впровадження й захисту власних пріоритетів і 
цінностей на державному рівні. обласні й місцеві органи самоуправління 
мають скеровувати соціально-економічний розвиток та інтереси населен-
ня своїх територій на забезпечення зростання рівня добробуту людей. 
тому особливо актуальною стає необхідність відображення інтересів об-
ласних і місцевих органів самоуправління на національному рівні. За 
прикладом країн єс з цією метою потрібно створити відповідну організа-
ційну структуру — асамблею областей і міст України, до якої крім уже 
названих органів управління мають увійти обласні громадські організації. 
об’єднання національних інтересів українського народу, як переконує 
досвід країн світу на початку ххі ст., можливе на основі розвитку націо-
нальної економіки в інноваційно-інвестиційному напрямі в найближчій 
перспективі, а надалі має відбутися формування інформаційного суспіль-
ства та економіки знань. таким чином, взаємозв’язок національних інте-
ресів інтеграції та економічних можливостей областей створює в Україні 
підґрунтя для національної ідеї — досягнення економічного й соціаль-
ного лідерства шляхом забезпечення інноваційно-інвестиційного “прори-
ву” у найближчі п’ять років. Використовуючи світовий досвід, потрібно 
розробити національну стратегічну програму соціально-економічного й 
інноваційно-інвестиційного лідерства, а глобальною українською цільо-
вою установкою відповідно до цієї національної програми має стати роз-
ширення наявних і створення нових виробничих комплексів із випуску 
експортної конкурентоспроможної продукції.
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Згадана вище асамблея областей і міст України покликана на на-
ціональному рівні сприяти врахуванню думок територіальних громад 
при прийнятті державних рішень. одночасно ця асамблея повинна 
встановити тісні зв’язки з асамблеєю регіонів європи та іншими між-
народними організаціями. асамблея областей і міст України має взає-
модіяти із Президентом України, Верховною Радою України, кабіне-
том Міністрів України та іншими державними органами, а також тісно 
співпрацювати з національною академією наук України, галузевими 
академіями, науково-дослідними інститутами та вищими навчальними 
закладами, будуючи свою роботу тільки на результатах їхньої діяль-
ності та наукових розробках.

основною функцією асамблеї може стати розроблення й реалізація 
національної ідеї соціально-економічного лідерства України шляхом 
впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки (за 
прикладом китаю, Японії та ін.), що має забезпечити високий рівень 
життя населення країни. За прикладом розвинених країн світу, це необ-
хідно здійснити на основі партнерства всіх органів державного, обласного 
і місцевого управління й самоуправління, з одного боку, та представників 
бізнесових і підприємницьких структур та громадськості — з іншого. 
Головним завданням усіх зазначених суб’єктів є розроблення згаданої 
вище національної стратегічної програми щодо реалізації національної 
ідеї українського лідерства в інноваційно-інвестиційному напрямі.

економічна стратегія розвитку України має базуватися на інтересах 
усього народу та соціально-економічних особливостях і можливостях 
областей України, а також ураховувати тенденції глобалізації світової 
економіки і регіональних ринків (європейського, азійського, африкан-
ського та ін.). Геополітичне і геоекономічне положення на шляху “схід —  
Захід” зумовлює фактичні характеристики й можливості України, яка 
має розвинену інфраструктуру, значний економічний, науковий, ви-
робничий та інший потенціал. В умовах глобалізації міжнародних і 
регіональних ринків важливим фактором входження України до кола 
країн — світових лідерів є наявність розвиненої мережі телекомуніка-
цій і широке використання інформаційних технологій. саме потужність 
інформаційної, фінансової, інноваційної інфраструктури стає основою 
економічної могутності сучасних високорозвинених держав. Україна 
має великі потенційні можливості для розвитку інформаційних, кос-
мічних та інших високих технологій.

на основі аналізу досвіду розвитку економіки Японії — унітарної дер-
жави із сильною виконавчою владою — доцільно розробити спеціальну 
програму взаємодії України зі світовими регіонами — “схід — Захід —  
2017”, яка б відповідно до основних стратегічних цілей містила такі роз-
діли:  “інформація, створення телекомунікаційних мереж, системи тех-
нологічних парків і технополісів з реалізацією науково-технологічних 
програм”, “Фінанси, ринковий капітал, міжнародні товарні й фінансові 
біржі”, “транзит, експорт, селективне заохочення імпорту і реструкту-
ризація економіки”, “енергетика, енергозбереження, новітні техноло-
гії”, “стратегічні міжнародні союзи, космос, наука”, “освіта та підготов-
ка інноваційних і інвестиційних підприємств”, “інвестиційно-будівельна 
діяльність і реконструкція підприємств, споруд та інженерних мереж”.
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необхідно зауважити, що у реалізації національної ідеї щодо досяг-
нення лідерства пріоритетне місце належить економічній базі України, 
а саме експортно орієнтованим підприємствам, корпораціям, фінансово-
промисловим групам, особливо з інноваційною продукцією і послугами. 
У цілому держава має координувати роботу всіх суб’єктів інноваційно-
інвестиційної діяльності як національного, так і обласного рівнів.

Ядром української національної стратегії досягнення лідерства по-
винні стати спільні науково-технічні програми з найпередовіших на-
прямів розвитку науки і техніки.

Як відомо, будівництво, будівельна галузь і будівельна діяльність — 
це серцевина економіки, успіхи в якій неможливі без їх інтенсивно-
го розвитку. тому, розглядаючи проблему інноваційно-інвестиційного 
розвитку економіки, зупинимося на її складовій — будівельній галузі.

криза в будівельній галузі викликана значним скороченням іпотеч-
ного кредитування бан ками, зростанням цін на енергоносії та на біль-
шість товарів і послуг, вироблених в Україні, а також значним рівнем 
інтегрованості економіки України в загальносвітову економіку і відпо-
відним впливом збільшення рівня світової інфляції.

Визначення стратегічних напрямів розвитку держави та процеси ін-
теграції Укра їни в європу та світове співтовариство стимулюють ство-
рення інноваційно-інвестиційної моделі ро звитку України. адже вироб-
ництво конкурентоспроможної продукції в сучасних умовах можливе 
лише на інноваційній основі, а матеріальну базу сучасної будівельної 
галузі створює інвестицій ний потік.

інноваційно-інвестиційний розвиток нашої держави регулюють від-
повідні закони: “Про нау кову і науково-технічну діяльність”, “Про 
наукову і науково-технічну експертизу”, “Про спеціа льний режим ін-
вестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”, “Про 
інвестиційну діяльність”, “Про інноваційну діяльність”, “Про запобі-
гання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі 
та житлового будівництва”, “Про пріоритетні напрями інноваційної ді-
яльності в Україні”.

Прийняття Закону України “Про запобігання впливу світової фінан-
сової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”, 
що набрав чинності 14 січня 2009 р., мало на меті досягнення стабілі-
зації у розвитку будівельної галузі, підвищення платоспроможнос ті на-
селення, забезпечення реалізації житлових прав громадян, які потре-
бують державної підтримки, та стимулювання житлового будівництва 
в умовах світової фінансової кризи.

однак відбулося суттєве погіршення ситуації у будівельній та су-
міжних з нею галузях, що пояснюється впливом низки об’єктивних об-
ставин (обмеження інвестиційних можливостей бюджету та населення 
внаслідок подорожчання і зменшення доступності кредитних ресурсів, 
нестабільність грошово-валютної політики, інфляційні очікування та 
значне зростання цін). Відповідно скоротився внутрішній попит на бу-
дівельні матеріали та збудоване житло.

Закон “Про інноваційну діяльність” визначає правові, економічні 
та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяль-
ності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інновацій-
них процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки Украї-
ни інно ваційним шляхом. Згідно із цим Законом державну підтримку 
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одержують суб’єкти господарю вання всіх форм власності, що реалізу-
ють в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, 
які мають статус інноваційних.

У Законі “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Укра-
їні” встановлено правові, економічні та організаційні засади формуван-
ня та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

Для будівельної галузі України на сьогодні актуальною є інновацій-
на стратегія, яка визначає шлях соціально-економічних перетворень. 
інноваційні механізми економічного розвитку мають використовувати 
наявний науково-технічний потенціал будівельної галузі та базуватися 
на відпо відній інфраструктурі.

активізація інноваційної діяльності у будівництві потребує нових 
форм та методів упрова дження досягнень науки і техніки, насамперед 
за рахунок розширення інноваційного ринку. ос новними недоліками 
розвитку інноваційного ринку будівельної галузі є неринковий харак-
тер ціноутворення, безсистемність у визначенні безпосередніх замовни-
ків та споживачів виконаних розробок; відсутність аукціонних торгів 
інноваційними розробками та проектами, інно ваційних бірж та брак 
ефективної реклами; дефіцит маркетингових досліджень, низька част-
ка витрат на інноваційну діяльність у капіталовкладеннях будівельної 
галузі тощо.

Формування інноваційного ринку будівельної галузі стримується 
недостатніми темпами створення недер жавних науково-дослідних та 
проектно-конструкторських організацій.

Для ефективного розвитку інноваційного ринку у галузі будівни-
цтва потрібна реалізація ши рокого спектру заходів:

— забезпечення фінансування пріоритетних напрямів наукових 
розробок;

— розширення джерел фінансування на основі спеціальних цільо-
вих, венчурних фондів;

— створення механізмів державного стимулювання ефективного ви-
користання приватних та іноземних інвестицій у наукомісткі галузі, у 
пріоритетні науково-технічні розробки; зменшення імпортозалежності 
економіки;

— розширення форм інфраструктури інноваційного ринку (технопар-
ки, технополіси, бізнес-інкубатори, наукові центри, торговельні іннова-
ційні біржі, використання можливостей малого та середнього бізнесу).

Державне регулювання інноваційного ринку (в межах максималь-
ної гармонізації законодав ства України з міжнародними стандартами, 
прийнятими в розвинених країнах світу) передбачає пільгове оподатку-
вання і кредитування інноваційної діяльності у будівельній галузі.

В умовах світової кризи головним завданням для підприємств галузі 
будівництва та представ ників середнього бізнесу є скорочення витрат. 
У вирішенні такого складного завдання може допо могти держава, ство-
ривши належні умови для забезпечення постійного трансферу знань у 
виробництво.

Важливо усвідомити, що криза не лише призводить до негативних 
наслідків, а може спричинити ліквідацію за старілих, неефективних 
систем та стимулювати економічну реструктуризацію, оскільки під 
час скорочення кадрів на під приємствах до лав безробітних потрапля-
ють раціоналізатори, які у подальшому знаходитимуть нову роботу на 
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успішніших підприємствах. саме такі компанії утворять підґрунтя для 
еко номічного розвитку України після кризи.

При цьому вітчизняним підприємцям не слід забувати про закор-
донних конкурентів, які також зацікавлені в реалізації власних інно-
ваційних проектів за рахунок українських вчених.

У більшості держав — членів організації економічного співробіт-
ництва та розвитку (оесР), до якої входять 30 найрозвиненіших країн 
світу, спостерігається зростання частки іноземних партнерів у фінансу-
ванні науково-дослідних, будівельних та конструкторських робіт.

У багатьох державах оесР ринок для висококваліфікованих спеці-
алістів стає привабливішим з кожним роком, і додатковим стимулом 
для цього є нові ініціативи, спрямовані на більшу мобі льність робочої 
сили. тому для України принципово важливо створити привабливе се-
редовище для захисту власного інтелектуального багатства та розвитку 
інноваційних технологій.

Про серйозні прорахунки у цьому напрямі свідчать дані Держком-
стату, які ілюструють тен денцію скорочення чисельності науковців в 
Україні протягом 1990—2009 рр. Якщо на початку зазначеного періоду 
в нашій країні нараховувалось 313 тис. вчених, то до 2009 р. їхня чи-
сельність зменшилася в 3,3 разу, тобто становила лише 94,1 тис. осіб. 
Потрібно вжити дієвих заходів, бо інакше така тенденція спостерігати-
меться й надалі.

недостатня підтримка виробництва з боку науковців може спричини-
ти певні прорахунки у прийнятті стратегічних управлінських рішень.

У рамках європейського союзу прийнято орієнтир для визначення 
обсягів зростання інноваційної складової, який до 2011 р. має стано-
вити не менше ніж 3% національ ного ВВП. слід зауважити, що це 
завдання надзвичайно складне навіть для країн єс, оскільки у 2006 р. 
середній показник фінансування для єс дорівнював 1,7% ВВП.

на сьогодні в Україні рівень фінансування у сфері інновацій стано-
вить менш як 0,85% ВВП, і це свідчить про необхідність формування 
нових підходів до розвитку “розумної” економіки.

оскільки в Україні основним джерелом фінансування інноваційно-
го розвитку є державний бюджет, ключовою залишається роль уряду. 
Влада повинна стати каталізатором активізації про цесу інноваційних 
розробок та їх впровадження в реальному секторі економіки.

скорочення фінансування є негативним фактором для розвитку ба-
гатьох галузей та економіки країни в цілому.

Враховуючи сказане вище, можна зробити такі висновки і внести 
відповідні пропозиції:

1. У сфері науки потрібно реформувати й відновити на новій 
науково-технологічній основі державні наукомісткі нДі у поєднанні з 
науково-дослідницькою і виробничою базою, науковим та фінансовим 
забезпеченням.

2. необхідно проводити обмін і стажування спеціалістів та вчених у 
розвинених країнах світу з метою здобуття нових знань та запозичення 
передового науково-технічного досвіду.

3. слід вважати вирішення інноваційно-інвестиційної проблеми   
пріоритетним напрямом діяльності органів управління України у 
2011—2015 рр. 
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Підсумовуючи висловлені міркування та пропозиції, зазначимо: ми 
абсолютно впевнені в тому, що Україна неминуче прийде до власної 
істинно цивілізованої державності, коли всі гілки влади працювати-
муть для досягнення добробуту всієї громади і держави, відчуваючи 
відповідальність перед законом, народом і країною. Запорука цього — 
єдність народу та його прагнення усіма засобами відстоювати і берегти 
незалежність та суверенність України, що має стати нормою життя 
кожного громадянина.
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Проанализировано современное состояние отечественной науки, указаны име-
ющиеся недостатки и высказаны пре дложения по улучшению ситуации в научной 
сфере. обоснована необходимость разработки и реализации национальной идеи 
социально-экономического лидерства Украины через внедрение ин новационно-
инвестиционной модели развития экономики. очерчены пути и перспективы реше-
ния проблем строительной отрасли.

O.M. Livinskyi, A.D. Yesipenko. Problems of innovation and investment way of 
development in Ukraine.

The analysis of modern stage of development in science sphere is done, existing 
faults are underlined and proposals for comparative improvements are presented. 
Characteristic for innovation and innovation development of economy and building 
branch are presented and perspectives for further development are elaborated.


