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В монографії розглядаються теоретико - аналітичні аспекти інвестиційного 

механізму  на різних рівнях, досліджується інноваційно -  інвестиційна діяльність та 

визначається фактори підвищення її дійовості  і ефективності  та визначаються 

конкретні практичні напрямки її реалізації. 

Особлива увага приділена визначенню та  критичному аналізу розвитку  

інноваційного  механізму як фактора  економічного зростання : пріоритетам 

економічного  зростання  в контексті  його розвитку. Реалізації напрямків 

інноваційної політики  та організаційно - правовому становленню регіонального 

механізму тощо. 

Для економістів, менеджерів різних рівнів, працівників органів державного 

управління та місцевого самоврядування, викладачів,  аспірантів, слухачів та 

студентів.  
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ВСТУП 

Формування  і становлення ринкової економіки на Україні  безпосередньо пов'язано з 

розвитком інвестиційної  діяльності, це обумовлено тим, що інвестиції зачіпають найглибинніші 

основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного зростання в цілому. 

Національна економіка України як складова частина світового господарства, ґрунтується на 

обов'язковому обліку ряду важливих загальних закономірностей у сфері інвестиційної діяльності, 

але, разом з тим,  породжує нові сутнісні риси, обумовлені зміною економічних пріоритетів, 

розвитком національного ринку.  

У ринкових умовах на нових технологіях і новій техніці можна тільки тоді заробити гроші, 

коли вони сприяють поліпшенню життя. Сьогодні від ефективності інвестиційної політики 

залежать стан виробництва, положення і рівень технічної оснащеності, підприємств народного 

господарства, можливості інноваційно-структурної перебудови економіки, вирішення соціальних 

і екологічних проблем тощо. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і 

економіки в цілому. Під час економічної кризи інвестиційна діяльність в Україні значно 

знизилась. Попит на інвестиції падав значно швидше, чим виробництво валового продукту. 

Однією з причин цього було те, що інфляція значно знецінювала інвестиційні засоби. Впродовж 

тих років, не дивлячись на значне уповільнення темпів інфляції, зменшується частина 

довгострокових кредитів, наданих суб'єктам господарювання всіх форм власності в загальному 

об'ємі кредитів в економіці країни.  

У ХХ столітті еволюція людської цивілізації переконливо  підтверджує той факт, що 

головним чинником стійкого економічного  розвитку країни є науково-технічні інновації або 

комерційне  застосування нових, більш продуктивних технологій, які істотно  змінюють обсяги та 

якість виробництва і споживання. Стрижневим  блоком економічної політики всіх розвинених 

держав є ефективна інноваційна  політика, сприяння діяльності підприємців-інноваторів, які  

визначають здатність національної економіки до інноваційного  розвитку, ефективного 

використання найновіших технологій.  Особливого значення інноваційний процес набуває для  

перехідних економік. А саме такою є економіка України. 

Для подолання економічного спаду необхідно змінити акценти в пріоритетах і формах 

інвестування. Необхідно змінити структуру економіки країни, зменшити питому вагу галузей, 

важкої і військової промисловості, які у великих об'ємах споживають природні ресурси, 

погіршують екологічну ситуацію, а їх продукція  за межі України і суттєво не впливає на рівень 

життя населення. Навпаки, необхідно збільшувати питому вагу наукоємких галузей з екологічно 

чистими технологіями, легкої і харчової промисловості, переробних галузей сільського 

господарства, сфери послуг. Важливо також налагодити ефективний механізм інвестування 



науково-технічного прогресу, щоб не допустити відставання країни від світового рівня.  Без 

залучення до сучасного науково-технічного прогресу Україна залишиться в стані економічної 

відсталості, яка неминуче посилюватиметься. Але, одночасно з цим, розповсюдження сучасної 

техніки і технології неможливе унаслідок нинішньої фінансової обмеженості, відсталої структури 

економіки тощо. 

Головним критерієм формування нової галузевої структури економіки повинно стати 

забезпечення оптимального використання наявних ресурсів при максимально можливих темпах 

економічного зростання. Враховуючи накопичений Україною виробничий, кадровий і науково-

технічний потенціали, необхідно, щоб структурна перебудова її економіки була орієнтована на 

створення достатньо повних багатогалузевих господарських комплексів. Але при цьому цільові 

установки по створенню таких комплексів, зрештою, повинні бути направлені не на досягнення 

самозабезпеченості по більшості видів споживаної продукції, а на освоєння нових перспективних і 

конкурентноздатних виробництв для використання переваг міжнародного розподілу праці і 

поглиблення інтеграції до світової економічної структури. Це означає, що поява нових 

виробництв, оновлення і диверсифікація існуючи, повинні врешті-решт привести до розширення 

об'єму, асортименту продукції якісного до поліпшення експортно-імпортних операцій тощо. 

Монографія рекомендована для відкритої публікації рішення Вченої Ради Одеського 
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