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сферу освіти надходить 1,7% ВНП. В Україні відсутня інформація 
з цього приводу. 

Отже, не зважаючи на ситуацію, що склалася в Україні, 
категорія людського капіталу поступово отримує визнання та має 
всі підстави для свого розвитку. Інвестиції у людський капітал є 
досить вигідними, так як дають досить значний соціальний та 
економічний ефект. 
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ 
 
Економічний розвиток національної економіки неможливий 

без активізації інноваційних процесів, вагому роль у даному 
процесі відіграє держава. Продумана і цілеспрямована 
інноваційна політика держави позитивно впливає на 
ефективність інноваційних процесів і загальну динаміку 
економічного розвитку. І навпаки, недостатньо обґрунтовані дії і 
заходи держави у сфері регулювання інноваційних процесів 
руйнують їх мотиваційний механізм, гальмуючи соціально-
економічне зростання і навіть перешкоджаючи йому [1]. 

Механізм державного управління інвестиційно-інноваційними 
процесами - сукупність принципів, методів, інструментів та 
важелів цілеспрямованого впливу держави на учасників 
інвестиційно-інноваційних процесів для формування та 
розміщення ними інвестиційних ресурсів з метою забезпечення 
економічного зростання. 

Державі необхідно створювати умови для залучення і 
використання суб’єктами інвестиційно-інноваційної діяльності 
власних джерел інвестиційних ресурсів. А зниження 
оподаткування інвестиційного прибутку сприятиме пожвавленню 
інвестицій й приверне увагу іноземних інвесторів до 
інвестиційного ринку України. 

У 2012 р.  іноземними інвесторами вкладено 6013,1 млн. дол. 
США прямих інвестицій, а їх загальний обсяг на кінець  2012 р. 
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становив 54462,4 млн. дол. США, що на 8,2% більше обсягів 
інвестицій на початок року, тобто держава створює сприятливі 
умови для залучення іноземних інвестицій (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну 
наростаючим підсумком у 2003-2012 рр., млн. дол. США 

 
Джерело: Державна служба статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/[2] 
 
Сучасні обсяги інвестування економіки України 

характеризуються значним оживленням інвестиційного 
процесу.Аналіз динамікикапітальних інвестицій за видами 
економічної діяльності у 2010-2012 роках свідчить про зростання 
їх темпів (табл.1). 

 
Таблиця 1 

Показники динаміки капітальних інвестицій за видами 
економічної діяльності в Україні у 2010-2012 рр., млн.грн. 

Види економічної діяльності 2010 2011 2012 Темп 
зростання 
2012 р. до 
2010 р.% 

Усього, з них 164647,1 230001,2 263727,7 160,18 
Сільське, лісове та рибне господарство 9248,3 13947,2 16089,9 173,98 
Промисловість 52046,2 85386,0 95218,5 182,95 
Будівництво 30298,1 32496,2 42163,8 139,16 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 

17526,3 23095,8 28158,1 
160,66 

Інформація та телекомунікації 8687,4 8102,7 8971,0 103,26 
Фінансова та страхова діяльність 4947,6 4835,7 6449,9 130,36 

Джерело: Державна служба статистики України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/[2] 
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Найбільший темп зростання капітальних інвестицій України у 
промисловості – 182,95 %, а найменший темп зростання у 
інформації та телекомунікації – 103,26 %.  

Сучасні обсяги інвестицій залишаються недостатніми для 
кардинального поліпшення економічної ситуації в країні. Крім 
того, держава спрямовує інвестиції у вжерозвинені сфери 
економічної діяльності. Таке спрямування капітальних інвестицій  
не сприяє рівномірному соціально-економічному розвитку видів 
економічної діяльності  та посилює подальше збільшення розриву у 
їх розвитку. 

Вирішення поточних і довгострокових завдань активізації 
інвестиційно-інноваційних процесів у регіонах України вимагає 
формування дієвих механізмів державного регулювання 
інвестиціями в інновації з урахуванням особливостей поточного 
стану господарського розвитку регіонів. Тому необхідно створити 
умови для надходження інвестицій до депресивних та 
слаборозвинених територій і започаткувати в них таким чином 
тенденції до поліпшення ситуації та зростання добробуту 
населення. 

Отже, реалізуючи механізм державного управління 
інвестиційно-інвестиційними процесамиможливо досягти 
позитивних темпів економічного зростання національної 
економіки, підвищення значення індексу інвестиційної 
привабливості, активізації інвестиційної діяльності та мінімізації 
інвестиційних ризиків [3]. 
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АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА 

УКРАЇНСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 

На сучасному етапі розвитку промисловості підприємствам 
дуже важливо вчасно реагувати на зміни ринку, на появу 
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