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Метою роботи є формування базових теоретико-методичних положень щодо удосконалення державної інвестиційної політики розвитку сектора 
наукоємних виробництв в національній економіці. У статті проведено аналіз існуючих підходів та обґрунтовано, що формування ефективної інвес-
тиційної державної політики з розвитку сектора наукоємних виробництв відбувається з урахуванням диференціації її заходів за економічними рів-
нями та включає такі складові: аналіз поточного стану сектора наукоємних виробництв у національній економіці та постійний моніторинг його 
зміни; розробка державної політики та стратегії розвитку наукоємних виробництв (система цілей і методів їх досягнення); формування сприят-
ливого інституційного та інфраструктурного середовища; розробка інструментарію державного регулювання інвестиційної діяльності в секторі 
наукоємних виробництв; узгодження інвестиційної та фінансово-економічної політики держави; визначення наслідків реалізації інвестиційної по-
літики держави з точки зору її впливу на економічний розвиток. Доведено, що на сучасному етапі розвитку національної економіки  удосконалення 
державної інноваційно-інвестиційної політики у секторі наукоємних виробництв є необхідним запровадження «точкових» заходів із імплементації 
закордонного досвіду, пов’язаних на макроекономічному рівні  – створенням інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку наукоємних вироб-
ництв; розробкою економіко-математичного апарату з  прогнозування наслідків її запровадження; на мезоекономічному – впровадження нових 
форм організаційної взаємодії держави та бізнесу за умов обмеженості фінансових ресурсів (інноваційних кластерів, інтегрованих корпоративних 
науково-виробничих об’єднань та державно-приватних партнерств на основі розподілу ризиків та доходів), створення мережі регіональних коор-
динаційних центрів, що здійснюють інформаційно-аналітичну та консультативну підтримку підприємств наукоємного сектора.
Ключові слова: державна інвестиційна політика у секторі наукоємних виробництв, інноваційні кластери, інтегровані корпоративні науково-
промислові об’єднання
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УДК 330.322
Манойленко А. В., Кравченко С. Н. Теоретико-методические  

аспекты совершенствования государственной инвестиционной  
политики по развитию сектора наукоемких производств

Целью работы является формирование базовых теоретико-методи-
ческих положений по совершенствованию государственной инвести-
ционной политики развития сектора наукоемких производств в на-
циональной экономике. В статье проведен анализ существующих 
подходов и обоснованно, что формирование эффективной инвести-
ционной государственной политики по развитию сектора наукоемких 
производств происходит с учетом дифференциации ее мероприятий 
по экономическим уровням, включает следующие составляющие: ана-
лиз текущего состояния сектора наукоемких производств в нацио-
нальной экономике и постоянный мониторинг его изменения; разра-
ботка государственной политики и стратегии развития наукоемких 
производств (система целей и методов их достижения); формирова-
ния благоприятной институциональной и инфраструктурной сре-
ды; разработка инструментария государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в секторе наукоемких производств; 
согласование инвестиционной и финансово-экономической политики 
государства; определение последствий реализации инвестиционной 
политики государства с  точки зрения ее влияния на экономическое 
развитие. Доказано, что на современном этапе развития националь-
ной экономики усовершенствования государственной инновационно-
инвести ционной политики в секторе наукоемких производств не-
обходимо внедрение «точечных» мероприятий по имплементации 
зарубежного опыта, связанных на макроэкономическом уровне – соз-
данием информационно-аналитического обеспечения развития науко-
емких производств; разработкой экономико-математического аппа-
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Manoylenko O. V., Kravchenko S. M. Theoretical and Methodical  

Aspects of Improving the State Investment Policy on Development  
of Knowledge-Intensive Industries

The article is aimed at forming the basic theoretical and methodological posi-
tions on improving the state investment policy on development of knowledge-
intensive industries sector in the national economy. In the article an analysis 
of existing approaches is conducted and is also reasoned that, in order to 
form an effective investment state policy on the development of knowledge-
intensive industries, the differentiation of its measures by economic levels 
should be considered, including the following components: analysis of the 
current state of knowledge-intensive industries in the national economy and 
constant monitoring of its changes; elaborating of state policies and strate-
gies for the development of knowledge-intensive industries (system of goals 
and methods to achieve them); creating a favorable institutional and infra-
structure environment; working out the tools for state regulation of invest-
ment activity in the sector of knowledge-intensive industries; coordination of 
the investment and the financial-economic policy of the state; determining 
consequences of implementation of investment policy of the state in terms 
of its influence on economic development. It has been proven, that at the 
present stage of development of the national economy, for the improvement 
of the state investment and innovation policy towards the knowledge-inten-
sive industries, «point measures» for the implementation of foreign experi-
ence must be introduced, which are connected at the macroeconomic level 
with creation of information and analytical support to the development of 
knowledge-intensive industries; elaborating the economic-mathematical ap-
paratus for forecasting the consequences of its implementation; and at the 
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рата по прогнозированию последствий ее внедрения; на мезоэконо-
мическом – внедрение новых форм организационного взаимодействия 
государства и бизнеса в условиях ограниченности финансовых ресур-
сов (инновационных кластеров, интегрированных корпоративных 
научно-производственных объединений и государственно-частных 
партнерств на основе распределения рисков и доходов), создание 
сети региональных координационных центров, осуществляющих 
информационно-аналитическую и консультативную поддержку пред-
приятий наукоемкого сектора.
Ключевые слова: государственная инвестиционная политика в сек-
торе наукоемких производств, инновационные кластеры, интегриро-
ванные корпоративные научно-промышленные объединения
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Вступ. Парадигма інноваційного розвитку національ-
них економік сьогодні є домінуючим науковим напрямом 
щодо формування ефективної державної інвестиційно-
інноваційної політики, яка передбачає передусім концен-
трацію зусиль на стимулюванні зростання сектора науко-
ємних виробництв.

В Україні цей напрям наукових досліджень в останні 
роки набуває особливої актуальності, зважаючи на необхід-
ність реалізації концепції так званого «наздоганяючого розви-
тку». Це передбачає симбіоз двох напрямів наукового пошуку 
щодо розробки ефективних інноваційної та інвестиційної 
державної політики стимулювання економічного розвитку.

Формування інноваційно-інвестиційної політики пе-
редбачає розробку узгодженого комплексну методів, засо-
бів та механізмів, удосконалення інститутів, що спрямовані 
на стимулювання розвитку наукоємних виробництв. Це зу-
мовлює реалізацію наступних положень [5 – 11]: 

збалансування соціально-економічних і загально- 
державних інтересів;
мінімізацію негативних соціально-економічних  
наслідків, зважаючи на високі інвестиційні ризики 
реалізації інноваційних проектів; 
максимізацію результатів та збалансування про- 
порцій щодо залучення національних (державних 
і приватних) та іноземних інвестицій. 

Особливістю поточного стану розвитку національ-
ної економіки є: необхідність подолання наслідків світо-
вої фінансової кризи, модернізація всього промислового 
комплексу, а, особливо, сектора наукоємних виробництв, 
значний бюджетний дефіцит, що зумовлює відсутність дер-
жавних інвестиційних коштів, низькі рейтинги країни, що 
знижують інвестиційну привабливість національної еконо-
міки з точки зору закордонних інвесторів.

Метою роботи є формування базових теоретико-
методичних положень щодо удосконалення державної ін-
вестиційної політики розвитку сектора наукоємних вироб-
ництв в національній економіці.

Формування ефективної інвестиційної політики по- 
в‘язано не тільки із забезпеченням економічного та інвес-
тиційного розвитку національного господарства, а й із 

створенням нових робочих місць та соціальним благопо-
луччям населення країни. При цьому необхідно зазначити, 
що інвестиції зумовлюють розвиток усієї ієрархії побудови 
національного господарства, як на макроекономічному, 
так і  мезо й мікроекономічному рівнях. Обсяги та форми 
інвестицій залежать від стратегічних цілей розвитку дер-
жави та визначають напрям розвитку національної еконо-
міки. За умов запровадження в Україні «інвестиційної пара-
дигми» «наздоганяючого розвитку» саме її спрямованість 
на зростання сектора наукоємних виробництв полягає 
в основі забезпечення стійкості та стабільності виперед-
жального зростання національного господарства. Отже, 
інвестиційна політика держави є невід’ємною частиною її 
державної економічної політики. 

Необхідно зазначити, що державне регулювання ін-
вестиційної сфери економіки в розвинутих країнах стало 
одним із засобів реалізації стратегічних цілей держави 
з  точки зору збалансування структури економіки, тобто 
одним із методів механізму проведення структурних ре-
форм. Методи такого втручання постійно удосконалю-
ються, при цьому державний сектор посідає помітне місце 
і в економіці, і в інвестиціях (від 30 до 65 відсотків) [5 – 9]. 
Отже, ефективна державна інвестиційна політика та дер-
жавне регулювання інвестиційної діяльності виступають 
головним чинником забезпечення конкурентоспромож-
ності держави на світовому ринку розподілу праці. При 
цьому ефективна державна інвестиційна політика в  сек-
торі наукоємних виробництв забезпечує не тільки так 
званий «мультиплікаційний ефект», що поширюється на 
практично усі галузі національної економіки, а й стає голо-
вним важелем, що обумовлює її конкурентоспроможність 
у довгостроковій перспективі. Тому можна погодитися 
з  висловом: «самі по собі ринкові механізми без держав-
ного регулювання та підтримки аж ніяк не забезпечують 
автоматичного досягнення цілей розвитку національної 
економіки» [5 – 9].

Аналізу сучасних наукових праць з дослідження фор-
мування ефективної інвестиційної політики держави з роз-
витку сектора наукоємних виробництв, дозволив виділить 
такі складові (або етапи розробки) (рис. 1) [5 – 7; 11].

mesoeconomic level – introduction of new forms of institutional cooperation 
between the state and business in the context of limited financial resources 
(innovative clusters, integrated corporate scientific and production associa-
tions and public-private partnerships on the basis of risk-and-income-shar-
ing), establishment of a network of regional coordinating centers for pro-
viding informational, analytical and advisory support to the enterprises of 
knowledge-intensive sector.
Keywords: state investment policy towards the knowledge-intensive indus-
tries, innovation clusters, integrated corporate scientific and industrial as-
sociations
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Рис. 1. Складові формування інвестиційної політики держави з розвитку сектора наукоємних виробництв [5 – 7; 11]

Блок 1. Аналіз поточного стану сектора наукоємних виробництв в національній економіці 
та постійний моніторинг його зміни 

Блок 7. Визначення наслідків реалізації інвестиційної політики держави з точки зору її впливу 
на розвиток національної економіки 

Блок 2. Розробка державної політики та стратегії розвитку наукоємних виробництв 
(система цілей та методів їх досягнення) 

Блок 3. Формування сприятливого інституційного середовища

Блок 5. Розробка інструментарію державного регулювання інвестиційної діяльності 
в секторі наукоємних виробництв 

Блок 6. Узгодження інвестиційної та фінансово-економічної політики держави

Блок 4. Формування інфраструктури реалізації інвестиційної політики держави

Складові формування інвестиційної політики держави з розвитку сектора наукоємних виробництв

Зважаючи на ієрархічну структуру державного регу-
лювання національної економіки, необхідно формування 
заходів щодо реформування здійснення інвестиційної по-
літики держави з розвитку наукоємних виробництв на всіх 
економічних рівнях. 

Узагальнення та систематизація результатів наукових 
досліджень дозволяють стверджувати, що найбільш об-
ґрунтованим є підхід до розробки та реалізації заходів дер-
жавної інвестиційної політики, спрямованих на активізацію 
інвестиційної діяльності сектора наукоємних виробництв, 
запропонований В. Чижовим [1; 5 – 7; 12; 13]. Але, з нашої 
точки зору, зважаючи на визначені її складові, що представ-
лені на рис. 1, її доцільно доповнити за рахунок включення 
організаційної складової та блоку прогнозування (рис. 2).

Концентрація зусиль на будь-якій складовій науково-
інноваційної діяльності або декількох її елементів не ство-
рюють достатніх умов для досягнення цілей соціально-
економічного розвитку національної економіки та сектора 
наукоємних виробництв, зокрема. Тобто всі складові по-
требують синхронного реформування з визначенням пріо-
ритетів за принципом «розшивки вузьких місць». 

При цьому, узгодженість специфічних задач кожної 
складової із загальними цілями економічної політики держа-
ви, тобто координації інноваційно-інвестиційної діяльності 
виступає головним фактором результативності її реалізації.

Одним із головних напрямів щодо зростання іннова-
ційної активності сектора наукоємних виробництв в умо-
вах обмежених фінансових можливостей держави є засто-
сування відносно нових для національного господарства 
організаційних важелів, що дозволяють отримати синер-
гетичний ефект від поєднання зусиль держави та приват-
ного сектора економіки в умовах концентрації виробничих 
потужностей у приватній власності, а науково-дослідних –  
у державній.

З цієї точки зору, найбільш доцільним є формування 
організаційного інструментарію реалізації інвестиційної 
політики держави у секторі наукоємних виробництв на 
мезоекономічному рівні, які, крім того, є найменш дослі-

дженим аспектами з її реалізації. Це передбачає реформу-
вання інституційної та інфраструктурної (організаційної) 
складової.

Реалізація цього напряму дозволяє без значних фі-
нансових витрат з боку держави стимулювати інноваційну 
активність, а, як наслідок, стає у базисі зростання сектора 
наукоємних виробництв в національній економіці. Можна 
виділити принаймні три форми реалізації організаційної 
взаємодії щодо стимулювання інвестиційної активності 
у секторі наукоємних виробництв: кластери, інтегративні 
корпоративні структури та державно-приватне партнер-
ство на основі розподілу очікуваних ризиків та доходів 
(прикладом, чого є така форма державно-приватного парт-
нерства, як концесія). 

Одним з найбільш ефективних засобів підвищення 
стимулювання розвитку наукоємних виробництв є застосу-
вання такої форми організаційної взаємодії, як формуван-
ня промислових або регіональних кластерів, що дозволяє 
об’єднати ресурси та компетенції, недоступні для окремого 
підприємства. Інноваційний кластер у секторі наукоємного 
виробництва є цілісною системою підприємств та органі-
зацій з виробництва наукоємного продукту, що включає 
весь інноваційний ланцюг – від створення фундаменталь-
ної наукової ідеї до виробництва та дистрибуції готової 
продукції [2; 11].

В поточному періоді розвитку національної економі-
ки особливістю створення кластерів в Україні є їх орієнта-
ція на традиційні галузі промисловості: легку, будівництво, 
АПК, металургію. Навпаки, пріоритетом європейських 
країн є стимулювання розвитку, насамперед, наукоємних 
інноваційних кластерів у галузях машинобудування, біо-
фармацевтики, електроніки. На створення високотехно-
логічних та наукоємних кластерних утворень спрямована 
також інвестиційна політка в Туреччині, Болгарії та РФ. 
Зокрема, прикладом кластерної організації наукоємного 
виробництва з активною участю держави у РФ є створен-
ня науково-технологічного комплексу з розробки та ко-
мерціалізації нових технологій у Сколкові, який має стати 
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своєрідним аналогом Силіконової долини у США та осно-
вні інноваційні розробки, якого зв’язані з наступними на-
укоємними галузями: біомедицина, інформаційна, ядерна, 
енергозберігаюча та космічна. 

В Україні є всі передумови для розвитку інновацій-
них кластерів у наукоємних та високотехнологічних секто-
рах економіки на основі існуючих техно- та індустріальних 
парків – біотехнологій, систем спеціального та подвійного 
призначення. Цей напрям можна реалізувати на базі вже іс-
нуючих наукових парків: інноваційних розробок загально-
го призначення – «Київська політехніка»; ядерних техно-
логій – технополіс «П’ятихатки» у м. Харкові; електронної 
промисловості – індустріальний парк у с. Розівка (Закар-
паття), автомобілебудування – індустріальний парк «Со-
ломоново» (Закарпаття) тощо. Але розвиток інноваційних 
кластерів на базі технополісів та індустріальних парків ви-
магає перед усім реформування інституційного та інфра-

структурного забезпечення, що може бути реалізовано на 
основі імплементації досвіду європейських країн [3 – 6].

Формування інвестиційної політики зі стимулюван-
ня розвитку наукоємного сектора економіки здійснюється 
на основі організації інноваційних кластерів активно здій-
снюється багатьма розвиненими країнами світу (Німеччи-
ни, Данії, Норвегії та Фінляндії, які є лідерами інноваційно-
го розвитку у Європі) [3]. Згідно з дослідженнями датських 
експертів, компанії, які стають учасниками кластерів, ма-
ють вчетверо більше можливостей підвищити інноваційну 
активність, ніж ті, що розвиваються поза рамками мереже-
вих об’єднань [6], відіграючи таким чином роль точок інно-
ваційного зростання в економіці країни.

Аналіз наукових досліджень свідчить, що ключовими 
перевагами реалізації кластерної політики у промисловості є:

структурна перебудова промислового сектора за- 
вдяки зростанню частки наукоємних та високо-

Рис. 2. Ієрархічна структура заходів з реформування державної інвестиційної політики в сфері наукоємних виробництв

1. Визначення ключових факторів, індикаторів та відповідних їм показників, що відображають та зумовлюють  
поточний стан і перспективи розвитку сектора наукоємних виробництв

Макроекономічний рівень

1. Розробка галузевих, міжгалузевих та регіональних програмно-цільових комплексів стимулювання 
інвестиційної діяльності в секторі наукоємних виробництв

2. Впровадження нових форм організації державно-приватного партнерства, що дозволить використати 
синергетичний ефект поєднанню наукових установ та промислових комплексів на регіональному та 
міжгалузевому рівнях

3. Стимулювання інвестицій приватного сектора та закордонних інвесторів в інноваційні проекти наукоєм-
ного сектора національної економіки

4. Інформаційна та консультативна підтримка з формування інвестиційних стратегій розвитку інноваційної 
діяльності підприємств та установ сектора наукоємних виробництв

2. Організація та проведення моніторингу розвитку певних підприємств, інтегративних корпоративних та 
галузевих об‘єднань, інноваційних кластерів з метою забезпечення координації державної інноваційно-інве-
стиційної політики держави та окремого суб‘єкта господарювання

3. Створення координаційних центрів для організації взаємодії держави та приватного промислового сектора 
економіки для стимулювання інвестиційної діяльності, прогнозування її наслідків з точки зору розвитку 
наукоємних виробництв

Мезоекономічний рівень

1. Узгодження розвитку наукоємних підприємств із напрямами реалізації державної інноваційно-інвести-
ційної політики 

Мікроекономічний рівень

2. Удосконалення інститутів та інституцій, які регулюють взаємовідносини держави та бізнесу з розвитку 
сектора наукоємних виробництв 

4. Розробка прогнозів щодо перспективних напрямів розвитку інноваційної політики в сфері наукоємних 
виробництв

3. Реформування інфраструктури підтримки та стимулювання розвитку наукоємних виробництв, що перед-
бачає як впровадження нових форм організації державно-приватного партнерства, єдиної інформаційної 
бази з регулювання та формування комунікацій, так і розвитку спеціального інструментарію стимулювання 
інвестицій у сектор наукоємних виробництв
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технологічних виробництв, що вимагає розробки 
державної інноваційно-інвестиційної політики 
послідовності та ефективності на всіх стадіях 
інноваційного процесу від НДДКР до комерціа-
лізації високотехнологічної продукції з високою 
доданою вартістю;
зростання інноваційної активності промисло- 
вих підприємств завдяки організаційної інтегра-
ції науково-дослідного та виробничого сектора 
на основі запровадження відносно нових форм 
державно-приватного партнерства в інноваційній 
сфері, залученню висококваліфікованих кадрів че-
рез розширення зовнішніх зв’язків підприємств, 
розвитку аутсорсингу;
усунення диспропорцій у соціально-економічному  
розвитку регіонів та розвиток міжрегіональних та 
міжгалузевих зв’язків за умов державної підтримки 
створення регіональних та міжгалузевих кластерів.

Крім кластерних утворень, ефективною формою ор-
ганізації держави та приватного сектора економіки щодо 
стимулювання сектора наукоємних виробництв є форму-
вання інтегративних корпоративних науково-виробничих 
об’єднань. При запровадженні такої форми інтеграції за-
безпечується стійкість системи управління та тісна взає-
модія певних її бізнес-одиниць (науково-дослідних установ 
та виробничих підприємств).

Основні переваги формування інтегративних корпо-
ративних науково-виробничих об’єднань у стимулювання 
інноваційно-інвестиційної активності у секторі наукоєм-
них виробництв полягають у наступному [10]:

забезпечують стабільне надходження фінансових  
ресурсів для розвитку наукоємного виробництва;
розширюють фінансовий потенціал об’єднання на  
основі ефекту «масштабу»;
більш ефективно використовують інвестиційні  
ресурси за рахунок тісної координації процесів 
з  розробки, виробництва та дифузії інновацій;
ліквідація непрофільних та збиткових не профіль- 
них активів; 
зниження ризиків інноваційної діяльності за ра- 
хунок диверсифікації діяльності окремих підпри-
ємств (бізнес-одиниць корпоративного утворення);
зниження адміністративних та загальновиробни- 
чих витрат за рахунок централізації управління 
в  єдиному центрі та усунення дублювання управ-
лінських функцій;
підвищення якості та швидкості виходу на ринок  
інноваційної конкурентоспроможної продукції.

Наслідком наведених вище положень щодо форму-
вання ефективної інноваційно-інвестиційної політики дер-
жави зі стимулювання розвитку наукоємних виробництв 
в Україні повинна стати розробка та реалізація наступ-
них напрямків реформування з урахуванням її ієрархічної 
структури побудови:

На макроекономічному рівні економічна державна 
політика щодо підтримки та розвитку інноваційних клас-
терів має бути спрямована на реформування інституційно-
го середовища, інформаційно-аналітичного забезпечення 
з  формування інноваційних кластерів. 

На мезоекономічному рівні стимулюванням розви-
тку наукоємних виробництв у промисловості є вибір прі-
оритетів та концентрація фінансових ресурсів на їх реа-

лізацію за рахунок впровадження нових форм організації 
взаємодії держави та бізнесу. 

На мікроекономічному рівні, це  забезпечення під-
тримки безперервності процесу «дослідження – освоєн-
ня  – виробництво ».

Отже, нагальною потребую розвитку сектора на-
укоємних виробництв в Україні є формування стратегії 
щодо синергетичного поєднання інноваційного потенціалу 
науково-дослідних установ (державного сектора економі-
ки) та виробничого потенціалу промислових підприємств 
(приватного сектора економіки), що повинна включати 
заходи щодо підвищення фінансово-економічної ефектив-
ності діяльності (за рахунок програмно-цільових заходів із 
фінансового оздоровлення перспективних високотехноло-
гічних та наукоємних підприємств та установ), нарощуван-
ня промислового потенціалу реального сектора економіки, 
удосконалення систем управління та розширення ринків 
збуту національних підприємств на основі імпортозамі-
щення та стимулювання виходу на міжнародні.

Висновок. У роботі доведено, що формування ефек-
тивної інвестиційної державної політики з розвитку сек-
тора наукоємних виробництв відбувається з урахуванням 
ієрархії побудови національної економіки (тобто повинна 
бути диференціація її заходів за економічними рівнями) 
та включає такі складові: аналіз поточного стану сектора 
наукоємних виробництв в національній економіці і постій-
ний моніторинг його зміни; розробка державної політики 
та стратегії розвитку наукоємних виробництв (система 
цілей і методів їх досягнення); формування сприятливого 
інституційного та інфраструктурного середовища; розроб-
ка інструментарію державного регулювання інвестиційної 
діяльності в секторі наукоємних виробництв; узгодження 
інвестиційної та фінансово-економічної політики держа-
ви; визначення наслідків реалізації інвестиційної політики 
держави з точки зору її впливу на економічний розвиток 
Найменш дослідженими аспектами є її розробка на мезое-
кономічному рівні, що повинна включати розробку інстру-
ментарію з прогнозування наслідків з її запровадження та 
реформування організаційних форм взаємодії держави та 
бізнесу на основі імплементації закордонного досвіду зі 
створення інноваційних кластерів та науково-виробничих 
корпоративних інтегративних об’єднань.

Подальші дослідження у даному напрямку пов’язані 
з розробкою методичного забезпечення створення но-
вих форм організаційної взаємодії в межах державно-
приватного партнерства та інструментарію прогнозування 
фінансово-економічних наслідків їх впровадження у націо-
нальній економіці.
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