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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Значення інновацій на сучасному етапі трансформації національної економіки дуже швидко зростає. Донедавна, інновації 

застосовувалися для забезпечення переваг в конкурентній боротьбі, а сьогодні вони є незмінним фактором ефективної 

діяльності та визначальним чинником соціально-економічного розвитку суспільства і зміцнення національної безпеки. 

Інновації та інвестиції в результаті їх комерціалізації є основою розвитку країни, регіонів, суб’єктів господарювання. 

Дотепер в Україні не створено ефективної системи підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності. Це і стало причиною 

спаду інноваційно-інвестиційної активності в країні, про що свідчать зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій, 

незадовільний рівень фінансування діяльності за рахунок держбюджету, рівень індексу інвестиційної привабливості (на кінець 

2018р. – 3,1 з 5, але є позитивні зрушення – вийшов з негативної та перейшов у нейтральну площину) та ін. 

Тому в умовах економічної, політичної й соціальної кризи в Україні найважливішим завданням є розробка дієвого 

інноваційно-інвестиційного механізму соціально-економічного розвитку економіки, який забезпечить поширення 

інновацій в усіх сферах національного господарства та формування привабливого інвестиційного клімату, що 

сприятиме інтеграції країни у світове співтовариство. 
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Постановка проблеми. Інноваційна діяль-

ність є складним процесом, на основі якого тран-

сформуються новітні ідеї (новації) чи знання в 

предмет підприємницької діяльності з метою 

підвищення її економічної ефективності. Відпо-

відно інноваційні процеси є неодмінною умо-

вою забезпечення збалансованого соціально-

економічного розвитку України. Лише реалізу-

ючи інноваційну модель розвитку національна 

економіка може зайняти достойне місце в світо-

вому економічному середовищі, оскільки в ос-

танні десятиліття до інноваційної системи еко-

номічного розвитку перейшли фактично всі про-

мислово розвинені країни, що корінним чином 

змінило вигляд їх національних економік. Тому 

першочергово необхідно створювати сприятли-

ве бізнес-середовище для активізації інновацій-

ної діяльності та інноваційних процесів на всіх рів-

нях: національному, регіональному, локальному. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

В Україні питанням розвитку інноваційної 

моделі національної економіки та інноваційно-

го підприємництва приділяли увагу велика 

кількість дослідників та науковців. Чухно А. 

розглядав роль інновацій та науково-техніч-

ного прогресу в побудові нової економічної 

політики; Гальчинський А.С, Геєць В.М., Кінах 

А.К., Семиноженко В.П. розробляли іннова-

ційні стратегії розвитку економіки України; 

Бажал Ю.М., Горфінкель В.Я., Зянько В.В., 

Попадюк Т.Г. розглядали інноваційне підпри-

ємництво як ключовий фактор розбудови наці-

ональної економіки [1, 2, 5]. Чухно І.А. вио-

кремлював інноваційні підходи регіонального 

розвитку в умовах трансформації економіки 

[8]; Комеліна О.В., Доценко О.Ю. аналізували 

інноваційно-інвестиційні механізми сучасного 

розвитку регіону [3, 6]. Зокрема, Ульянченко 

О.В. основу сталого розвитку економіки вбачив 

саме у інноваційно-інвестиційній діяльності [7]. 

Мета статті. Водночас варто зауважити, що 

сьогодні інноваційно-інвестиційна діяльність в 

Україні перебуває у кризовому становищі та не 

відповідає сучасному рівню інноваційних про-

цесів у промислово-розвинених країнах. Тому 

метою статті є дослідження питань стосовно 

розробки дієвого інноваційно-інвестиційного 

механізму соціально-економічного розвитку 

національної економіки, який відповідатиме 

сучасним реаліям та тенденціям глобальної 

екосистеми. 

Основні результати дослідження. 

Інноваційне підприємництво можна визначити як 

економічний процес, що приводить до створення 

кращих за своїми властивостями товарів 

(продукції, послуг) і технологій шляхом 

практичного використання інновацій (новов-

ведень) [1, 2] та слугує основою побудови 

інноваційної моделі національної економіки. 

Інноваційна діяльність тісно пов’язана та потребує 
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значних інвестицій (комерціалізація інновацій), то 

відповідно окреслюється необхідність розробки 

інноваційно-інвестиційного механізму соціально-

економічного розвитку України, який забезпечить 

її економічну безпеку. Особливо це актуально 

сьогодні, оскільки фінансування інноваційної 

активності суб’єктів господарювання здійсню-

ється неорганізовано, хаотично, реалізуючи в 

основному короткострокові цілі, а за рахунок 

коштів державного бюджету – на мінімальному 

рівні [7, 3]. 

Для ефективної інноваційної діяльності 

механізм інноваційно-інвестиційного розвитку 

економіки повинен ґрунтуватися на взаємодії 

суб’єктів господарювання (інноваційних під-

приємств), державних владних структур, орга-

нів місцевого самоврядування та фінансово-

кредитних інноваційних установ, у розпоряд-

женні яких знаходяться фінансові, матеріальні, 

ресурсні, інтелектуальні та інформаційні ресур-

си. Це дозволить визначити дієву стратегію 

інноваційного розвитку й забезпечить адапта-

цію інновацій до сучасних ринкових умов. При 

цьому, усі суб’єкти інноваційної діяльності 

повинні мати певний ступінь свободи у 

поєднанні з високим рівнем відповідальності в 

рамках визначених пріоритетів розвитку [4, 3]. 

Основними рівнями реалізації інноваційно-

інвестиційного механізму є: національний (мак-

рорівень), регіональний (адміністративно-тери-

торіальний) та локальний (мікрорівень). На кож-

ному рівні формуються завдання, які і визна-

чають послідовність реалізації інноваційно-ін-

вестиційного механізму. На макрорівні вирішу-

ються такі завдання: формулюється державна 

інноваційна стратегія, створюється сприятливий 

інноваційний клімат для економіки в цілому, 

реалізуються державні інноваційні програми 

тощо. На регіональному рівні типові завдання, 

але вони прив’язані та враховують регіональні 

особливості. І макро- і регіональний рівень 

створюють умови для інтенсивного протікання 

інноваційних процесів на локальному рівні [3]. 

Тому важливо також забезпечувати взаємоуз-

годженість реалізації інноваційного-інвестицій-

ного механізму на всіх рівнях, оскільки всі 

компоненти ієрархічно та структурно пов’язані. 

Отже, побудова ефективного механізму 

першочергово залежить від державної 

програми інноваційно-інвестиційного розвитку, 

відновлення основного капіталу на принципово 

новій, конкурентноздатній основі, що 

підвищуватиме інвестиційну привабливість 

підприємства, регіону, країни [3]. 

Можна виокремити такі ключові компоненти 

інноваційно-інвестиційного механізму соціально-

економічного розвитку України (Рис. 1): 

 організаційний механізм (організація, 

розробка й впровадження інновацій у країні, 

регіоні), який повинен забезпечувати появу 

інновацій;  

 економічний механізм (керування, 

планування й збут інновацій в країні, регіоні), 

який забезпечує процес комерціалізації 

інновацій та їх подальший розвиток; 

 фінансовий механізм (фінансування й 

стимулювання, страхування інновацій), який 

створює належні умови для фінансування 

інноваційної діяльності [6, 3]. 

Дієві організаційні кроки – є важливою умовою 

забезпечення ефективності реалізації інноваційно-

інвестиційного механізму соціально-економічно-

го розвитку країни. Для цього доцільно коорди-

нувати діяльність всіх органів влади, регіональних 

центрів з питань економіки, промислової політи-

ки, інноваційної й інвестиційної політики, науко-

во-технічного розвитку, а також спільну роботу із 

громадськими організаціями, галузевими проф-

спілками; швидко реагувати на виклики суспі-

льства; враховувати особливості національної 

економіки та сучасні світові тенденції. 

Економічний механізм інноваційно-

інвестиційного розвитку здійснює стратегічне 

управління інноваційними процесами та 

пов'язаний з розробкою цілей, програм, проектів з 

урахуванням поточного соціально-економічного 

стану, державної політики розвитку інновацій, 

інноваційного, інвестиційного та виробничого 

потенціалу, зовнішніх і внутрішніх факторів та 

потреб в інноваціях на всіх рівнях. 

Фінансовий механізм інноваційно-

інвестиційного розвитку визначає оптимальне 

поєднання форм і методів, фінансових відносин, 

стимулів, важелів та інструментів його реалізації 

в конкретних умовах розвитку з урахуванням 

впливу внутрішніх факторів, а також 

стратегічних цілей і пріоритетів інноваційно-

інвестиційної діяльності. Як правило, найбільш 

поширеними фінансовими стимулами 

вважаються пільгове кредитування, податкові 

пільги, виплата компенсацій тощо [3, 6]. Хоча 

вплив розглянутих стимулів на активізацію 

інноваційно-інвестиційної діяльності сучасні 

науковці оцінюють по різному.  
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Рис. 1 Основні складові інноваційно-інвестиційного механізму  

соціально-економічного розвитку України [3, 4] 

 

Отже, інноваційно-інвестиційний механізм 

містить систему взаємопов’язаних елементів, які 

впливають та визначають результативність всіх 

суб’єктів інноваційної діяльності та є каталізато-

рами соціально-економічного розвитку. Їх опти-

мальне співвідношення забезпечить побудову 

інноваційної моделі національної економіки. 

Висновки та пропозиції. Основними 

причинами, які гальмують перехід до 

інноваційної моделі розвитку економіки України 

є відсутність ефективного та дієвого механізму 

активізації інноваційної та інвестиційної 

діяльності. Досвід розвинених країн підтверджує, 

що ключова роль в забезпеченні інноваційного 

розвитку належить державі, яка і визначає 

стратегічні цілі, формує національну інноваційну 

стратегію та забезпечує ресурсну підтримку, 

зокрема бюджетне фінансування, кредитну 

підтримку, пільгове оподаткування тощо.  

Вміло розроблений інноваційно-

інвестиційний механізм соціально-

економічного розвитку економіки дозволить 

реалізувати національну стратегію 

інноваційного розвитку, перейти до 

інноваційної моделі, яка забезпечить стабільне 

економічне зростання, збалансований 

соціальний розвиток та підвищення добробуту 

населення країни. 

 

Складові інноваційно-інвестиційного механізму 

розробка інноваційної моделі розвитку економіки 

держави 

формування державної та регіональних 

інноваційно-інвестиційних програм та заходів щодо 

їх реалізації 

стабільна законодавчо-нормативна база щодо 

створення сприятливого інноваційно-

інвестиційного клімату в країні 

розвиток пріоритетних галузей економіки та усіх 

регіонів країни 

формування інституційних органів; ефективного 

механізму стимулювання інноваційної та 

інвестиційної діяльності у державі, в регіонах та на 

впровадження науково-технологічних досягнень та 

забезпечення конкурентноздатної продукції 

наявність кадрової бази, навчання, підготовка 

менеджерів та фахівців 

механізм ресурсного забезпечення відповідних 

програм та проектів (технологічне, кадрове, 

фінансове і т. ін.) 
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Данайканич О.В.  
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ 

Значение инноваций на современном этапе трансформации национальной экономики очень быстро растет. До 
недавнего времени, инновации применялись для обеспечения преимуществ в конкурентной борьбе, а сегодня они 
являються неизменным фактором эффективной деятельности, условием социально-экономического развития 
общества и укрепления национальной безопасности. 
Инновации и инвестиции в результате их коммерциализации являются основой развития страны, регионов, субъектов 
хозяйствования. 
До сих пор в Украине не создана эффективная система поддержки инновационно-инвестиционной деятельности. Это 
и стало причиной спада инновационно-инвестиционной активности в стране, о чем свидетельствуют уменьшение 
объема прямых иностранных инвестиций, неудовлетворительный уровень финансирования деятельности за счет 
госбюджета, уровень индекса инвестиционной привлекательности (на конец 2018г. – 3,1 из 5, но есть положительные 
сдвиги – вышел из отрицательной и перешел в нейтральную плоскость) и др. 
Поэтому в условиях экономической, политической и социального кризиса в Украине важнейшей задачей является 
разработка действенного инновационно-инвестиционного механизма социально-экономического развития экономики, 
который обеспечит распространение инноваций во всех сферах национального хозяйства и формирования 
привлекательного инвестиционного климата, что будет способствовать интеграции страны в мировое сообщество. 
Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; инновационные процессы; национальная экономика; инновационно-
инвестиционный механізм; социально-экономическое развитие; инновационная модель; глобальная экосистема. 
 
Danaikanych O.  
THE INNOVATION-INVESTMENT MECHANISM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE 
The value of innovation at the modern stage of transformation of the national economy is growing very rapidly. Until recently, 
innovations have been used to secure competitive advantage, but today it is a constant factor of effective activity and a decisive 
factor of the socio-economic development of society and strengthening of national security. 
Innovations and investments as a result of their commercialization are the basis of development of the country, regions, business entities. 
Ukraine has not created the effective system of support of innovation-investment activity until now. And it is the reason of the decline 
of innovation-investment activity in the country, as evidenced by a decrease of the volume of direct foreign investment, 
unsatisfactory level of financing of activities at the expense of the state budget, the level of the investment attractiveness index (at 
the end of 2018 – 3.1 out of 5, but there are positive shifts – came out of the negative and moved to the neutral plane) etc. 
Therefore, in conditions of the economic, political and social crisis in Ukraine, the most important task is to develop an effective 
innovation-investment mechanism for socio-economic development of the economy, which will ensure the spreading of innovations 
in all areas of the national economy and the formation of an attractive investment climate, which will contribute to the integration 
of the country into the world community. 
Key words: innovations; innovation development; innovation processes; national economy; innovation-investment mechanism; 
socio-economic development; innovative model; global ecosystem. 
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