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Ізмайлов Я. О. Впровадження позитивного досвіду реформ зарубіжних країн для забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку  

економіки України
Метою статті є дослідження особливостей економічного розвитку провідних економік світу, визначення їх індивідуальних особливостей та об-
ґрунтування можливості адаптації позитивного досвіду для застосування в національній моделі інвестиційно-інноваційного розвитку України. 
Відображено основні проблеми соціально-економічного розвитку України. Проведено аналіз реформ та їх результатів у Німеччині та Японії після 
ІІ світової війни, у Китаї – після «Великого стрибка», у «східноазійських тигрів», США та Польщі з визначенням позитивного досвіду для України. 
Обґрунтовано, що в глобальній економічній конкуренції виграють держави, які забезпечують сприятливі умови для інвестиційно-інноваційної 
діяльності, пов’язані з розробленням, упровадженням і використанням нової техніки та технологій. На основі позитивного досвіду реформ про-
відних економік світу запропоновано шляхи забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України.
Ключові слова: інвестиційно-інноваційний розвиток, історія економічного розвитку, реформи, стратегія, структура економіки.
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Измайлов Я. А. Внедрение положительного опыта реформ 

зарубежных стран для обеспечения инвестиционно-инновационного 
развития экономики Украины

Целью статьи является исследование особенностей экономическо-
го развития передовых мировых экономик, выделение их индивиду-
альных особенностей и доказательство возможности адаптации 
положительного опыта для применения в национальной модели 
инвестиционно-инновационного развития Украины. Отражены основ-
ные проблемы социально-экономического развития Украины. Про-
веден анализ реформ и их результатов в Германии и Японии после ІІ 
мировой войны, в Китае – в результате «Большого прыжка», у «вос-
точноазиатских тигров», в США и Польше с определением положи-
тельного опыта для Украины. Доказано, что в глобальной экономи-
ческой конкуренции побеждают государства, которые обеспечивают 
хорошие условия для инвестиционно-инновационной деятельности, 
связанные с разработкой, внедрением и использованием новой техни-
ки и технологий. На основе положительного опыта реформ передо-
вых экономик мира представлены пути обеспечения инвестиционно-
инновационного развития экономики Украины.
Ключевые слова: инвестиционно-инновационное развитие, история 
экономического развития, реформы, стратегия, структура экономики.
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Izmaylov Ya. O. Introducing the Positive Reforms Experience of Foreign 

Countries to Ensure the Investment-Innovative Development  
of the Economy of Ukraine

The article is aimed at studying the economic development of the advanced 
world economies, highlighting their individual features and proving the pos-
sibility of adapting their positive experiences for use in the national model of 
the investment-innovative development of Ukraine. The main problems of the 
socio-economic development of Ukraine have been reflected. Reforms and 
their results in Germany and Japan after World War II, in China – as a result of 
the «Great jump», in «East Asian Tigers», in the United States of America, and 
in Poland have been analyzed with determinig their positive experience for 
Ukraine. It has been proven that in the global economic competition winners 
are the countries that provide a good environment for investment-innovative 
activities associated with the development, introduction and use of new tech-
nics and technologies. On the basis of the positive reforms experience of the 
advanced economies of the world, ways to ensure the investment-innovative 
development of the economy of Ukraine have been provided.
Keywords: investment-innovative development, history of the economic de-
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Внаслідок світових глобалізаційних процесів 
людство опинилося перед необхідністю спільно 
приймати рішення щодо майбутнього співісну-

вання, виживання й визначення нових векторів роз-
витку. Пріоритетним стає пошук принципово нових 
форм економічного життя з орієнтацією переважно 
на істотну інтелектуалізацію виробництва, нові під-
ходи до суспільного поділу та організації праці, засто-
сування інформаційних технологій. Перевагою інте-
лектуальної економіки є те, що вона має більш знач-
ний простір для розвитку, оскільки інтелектуально-
інформаційні ресурси, на відміну від матеріальних, не 
мають кількісних обмежень.

Українська економіка функціонує без суттєвого 
використання свого інвестиційно-інноваційного ресур-
су. Сучасний глобальний розвиток та інтернаціоналіза-
ція економічних відносин у світі висувають необхідність 
переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 
економіки України.

Обґрунтуванням такої моделі розвитку для України 
є значні успіхи високорозвинутих країн світу, які відводять 
інвестиціям та інноваціям найважливішу роль, що,  своєю 
чергою, відбивається на рівні життя населення, власній 
частці та ексклюзивності продукції у світовій торгівлі. 

Необхідність дослідження драйверів економічно-
го розвитку провідних економік світу та потреба в адап-
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тації їх до українських реалій визначають актуальність 
розгляду цієї теми. 

Історія економічного розвитку провідних країн 
світу входить до кола наукових інтересів багатьох вітчиз-
няних і закордонних дослідників. Найбільш докладна 
інформація про історію та аналіз економічного розвит ку 
провідних економік світу поданий в працях вітчизняних 
науковців: С. Гасіма [3], В. М. Гейця, Г. І. Мечнікова [6], 
В. П. Семиноженка, С. В. Свірко [8; 9], А. І. Сухорукова, 
В. Г. Федоренка, М. Г. Чумаченка, а також закордонних 
авторів Х. Андерсона, Г. Александера, Є. В. Баранової 
[1], С. Барнеса, Дж. Бейлі, В. М. Буренок, А. А. Івлева,  
В. Ю. Корчак [2], Г. Велша, Лінь Іфу, Цай Фан, Лі Чжоу 
[5], Б. Нідлза, Д. Колдуелла, В. Михеєва [7], Е. Нікбахта, 
Го Сібао [4], Д. Ф. Сімона, Као Конга [12], А. М. Федо-
ровського [11], М. Фрідмана, П. М. Хавранека, Р. Хол-
та, У. Шарпа, К. Шваба, Х. Сала-Мартіна [13], С. Шмід-
та, Д. Шорта та ін. Водночас потребує розгляду досвід 
інвестиційно-інноваційного розвитку провідних країн 
світу та визначення позитивних сторін і результатів для 
його адаптації в умовах України.

Метою статті є дослідження особливостей еконо-
мічного розвитку провідних економік світу, визначення 
їх індивідуальних особливостей та обґрунтування мож-
ливості адаптації позитивного досвіду для застосування 
в національній моделі інвестиційно-інноваційного роз-
витку України.

На рис. 1 відображено основні проблеми соціально-
економічного розвитку України.

Ґрунтуючись на третьому та четвертому техноло-
гічних укладах (металургійна, хімічна, аграрна галузі, 
нафтохімія, застаріла енергетика, важке машинобуду-
вання), економіка України працювала з рентабельні-
стю 3–6 % і створювала приблизно на один-два порядки 
нижчу інноваційну складову доданої вартості на одини-
цю продукції порівняно з економіками п’ятого та шос-
того укладів, які домінують у світі (радіоелектроніка, 

обчислювальна, телекомунікаційна техніка, програмне 
забезпечення, робототехніка, інформаційні послуги, 
біомедична інженерія). Структура економіки України за 
технологічними укладами представлена в табл. 1.

Від такого жахливого стані економіку України мо-
жуть врятувати тільки інвестиції та інновації, 
які стануть основою інвестиційно-інноваційного 

розвит ку держави. Можливістю виходу з катастрофічної 
економічної ситуації повинен стати приклад Німеччини 
та Японії після ІІ світової війни, Китай – після «Велико-
го стрибка», «східноазійські тигри», США тощо.

Федеративна республіка Німеччина (ФРН) після  
ІІ світової війни отримала розвалену економіку, яка мала 
орієнтацію на мілітаризацію, зруйновані дороги, житло 
та підприємства, бідність населення, а промислове ви-
робництво зменшилося в 3 рази. 

Головними рушіями німецького економічного зро-
стання були  такі [15]:

1. Залучення дешевої робочої сили за рахунок 
трудових мігрантів з Югославії, Туреччини та Італії, що 
привело до значного зменшення витрат на випуск націо-
нальної продукції та збільшення обсягів експорту деше-
вої продукції на міжнародний ринок.

2. Використання механізмів державного регулю-
вання в моделі ринкової економіки.

3. Через велику кількість біженців та зруйнова-
ну інфраструктуру в 50-ті роки ХХ століття країна по-
чала вкладати великі ресурси в будівництво житла та в 
об’єкти інфраструктури і через 10 років вийшла на пер-
ше місце у світі за будівництвом житла.

4. У розвитку післявоєнної ФРН важливу роль 
відіграв план Маршалла, тому що отримана за ним до-
помога йшла виключно на модернізацію економіки та 
впровадження нових технологій, що убезпечило Німеч-
чину від можливості паразитування за рахунок кредитів. 
Одним з пріоритетних напрямків економічної політики 
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Рис. 1. Негативні моменти в соціально-економічному розвитку України
Джерело: складено автором.
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був розвиток автомобілебудування та виробництво по-
бутової техніки. 

5. Грошова реформа 1948 р., метою якої було ско-
ротити обсяги грошової маси та створити тверду валю-
ту. Кожний мешканець отримував 40 марок, половину 
заощаджень і готівки дозволялось обмінювати в спів-
відношенні 1 : 10, а інша половина була заморожена й 
обмінювалась по курсу 1 : 20. У кінцевому рахунку роз-
міри грошової маси (готівкові кошти і банківські депо-
зити) були скорочені більше, ніж у 14 разів [16].

6. Прийняття нормативно-правових актів щодо 
протидії монополіям та картелям, а також реформа цін, 
що являла собою їх лібералізацію відповідно попиту та 
пропозиції на товари.

Але головною рисою німецьких компаній при від-
будові ФРН після ІІ світової війни полягала у здатності 
до кооперації. Більшість німецьких компаній рано усві-
домили, що тісна спільна робота з постачальниками та 
закладами вищої освіти, дослідницькими інституція-
ми – це ключова ланка в досягненні успіху всієї країни. 
Ключовим моментом кооперації виступила практика 
створення кластерів, мета яких – співпраця фірм на од-
ному сегменті ринку, пов’язаних у технологічному лан-
цюзі, що викликало розширення клієнтів і зростання 
масштабів виробництва. Німецькі фірми досягали си-
нергетичного ефекту у власній співпраці, використову-
ючи навички, прийоми і технології одна одної.

Позитивний досвід розвитку США асоціюють із 
«новим курсом» Ф. Д. Рузвельта, водночас його 
результати слід сприймати досить обережно. Іс-

торики та економісти обґрунтовано доводять, що вихід 
США з Великої Депресії відбувся завдяки не «новому 
курсу», а початку Другої світової війни, внаслідок якої 
держава була вимушена здійснювати замовлення на ви-
робництво військової продукції. Врешті-решт це приве-
ло до збільшення загального обсягу виробництва. По-
зитивними моментами для української економіки могли 
б стати два найбільш вагомі приклади, що лягли в осно-
ву «нового курсу»: 1) використання принципів, запро-
понованих Дж. М. Кейнсом, які доводять, що держава, 
особливо в умовах кризи, повинна брати активну участь 
у регулюванні економіки. У США в 1934 р. на громад-
ських роботах з будівництва автомобільних доріг та ін-
ших об’єктів інфраструктури працювало 5 млн осіб при 

загальній чисельності населення США близько 120 млн.  
Одна з цілей, яка ставилася при створенні робочих 
місць, – підняття купівельної спроможності громадян. 
Кожний працюючий, отримуючи заробітну плату, при-
родно її витрачав, купуючи необхідне. А це означало, що 
збільшувалася потреба у виробництві товарів. Таким 
чином, держава, безпосередньо створюючи нові робо-
чі місця, опосередковано стимулює до появи нових ро-
бочих місць вже у приватному секторі економіки [15];  
2) ідеологічна складова реформ, де велика увага ЗМІ 
приділялася навіть не стільки самій сутності реформ, як 
переконанню американців, що «новий курс» дозволить 
американцям «викарабкатися». 

Також варто зупинитися на досвіді та результатах 
реформ, які проводились у 80-роках ХХ століття 
президентом США, консерватором Рональдом 

Рейганом. 
Він скоротив податки та збільшив державне за-

мовлення для оборонного комплексу. Скорочення по-
датків привело до того, що у споживачів залишалося 
на руках більше вільних грошей, які вони починали ін-
тенсивно витрачати, оживляючи економіку. Скорочен-
ня прибуткового податку зробило позитивний вплив 
передусім на гаманці багатих. Прибічники такої моделі 
вважають, що багаті роблять великі покупки, інвесту-
ють вивільнені кошти в економіку, що, зрештою, приво-
дить до позитивних змін і в доходах бідних. Спрямовані 
Рейганом бюджетні кошти на розвиток ВПК і наукових 
досліджень у цій сфері сприяли технологічному прори-
ву не тільки у військових, а й мирних галузях. Це дало 
змогу США домогтися, зокрема, світового лідерства в 
галузі інформаційних технологій. Створення Інтернету 
було побічним продуктом військових розробок. Крім 
того, капітало- й ресурсомістке військове виробництво 
дає змогу зменшити безробіття й оживити фондовий 
ринок. Нині рівень військових видатків США поверта-
ється до рекордів рейганівської епохи. За підрахунками 
Бюджетного комітету Конгресу США, у найближчі 15 
років військові витрати США зростуть на 27 % [17].

З негативних наслідків «рейганоміки» слід виділи-
ти різке збільшення США державного боргу, дефіциту 
бюджету, що призвело до скорочення багатьох соціаль-
них видатків.

таблиця 1

Структура економіки України за технологічними укладами

показник
технологічні уклади, %

3-й 4-й 5-й 6-й

Обсяг виробництва продукції 57,9 38 4 0,1

Фінансування наукових розробок 6 69,7 23 0,3

Витрати на інновації 30 60 8,6 0,4

Інвестиції 75 20 4,5 0,5

Вкладення капіталу на технічне переозброєння  
та модернізацію 83 10 6,1 0,9

Джерело: складено автором за даними [10].



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	з
ак

о
рд

о
н

н
И

Й
 д

о
СВ

ід

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2016 69

Одним із загальновизнаних історичних обов’язків 
президента США було забезпечення найефек-
тивнішого використання науково-технічних 

переваг США в інтересах національної безпеки і за-
гального добробуту. Згідно із законодавством Прези-
дент США несе повну відповідальність за реалізацію 
науково-дослідної програми Уряду. Серед урядових за-
ходів зі стимулювання інвестиційно-інноваційного роз-
витку економіки можна виділити програми [18]: 
 конкурентоспроможність;
 стратегічна оборонна ініціатива; 
 стратегічна комп’ютерна ініціатива; 
 орбітальна станція;
 розроблення нових екологічно чистих техноло-

гій спалювання вугілля;
 розроблення засобів боротьби зі СНІДом; 
 національні критичні та подвійні технології. 

Реалізація зазначених та інших програм здійсню-
ється у формі державних замовлень (на контрактній осно-
ві), які забезпечують економічно вигідні умови для участі 
наукових, дослідних і проектних організацій у розвитку 
фундаментальних досліджень, розробленні та освоєнні 
принципово нових технологій і видів продукції. 

Сьогодні ВПК залишається єдиною галуззю еко-
номіки України, спроможною на рівних конкурувати з 
розвиненими країнами світу, а тому цікавим є досвід 
НДДКР оборонно-промислового комплексу США.  
В. М. Буренок, А. А. Ивлєв та В. Ю. Корчак виділяють 
шість найперспективніших військово-технологічних на-
прямків, що розвиваються у США [2]: «1) біоміметика – 
створення нових синтетичних матеріалів, конструкцій та 
процесорів на основі вивчення та впровадження прин-
ципів функціонування об’єктів живої природи; 2) нано-
технології – синтез матеріалів, виробів та конструкцій із 
використанням ультрамініатюрних структур із контро-
льованими якостями; 3) інтелектуалізовані структури –  
створення складних багатоелементних адаптивних 
структур і конструкцій змінної форми з оптимізовани-
ми динамічними характеристиками для наземних, мор-
ських та аерокосмічних апаратів і систем; 4) «широко-
стрічковий» зв’язок – створення систем, що забезпечу-
ють швидку та безпечну передачу великих обсягів муль-
тимедійної інформації цифровими каналами; 5) системи 
з елементами штучного інтелекту – створення систем, 
спроможних отримувати й аналізувати інформацію, 
«самонавчатися» й адаптуватися в інтересах виконання 
завдань у ворожому середовищі; 6) компактні джерела 
палива – розробка паливних елементів та інших джерел 
із підвищеною густиною генерованої енергії та покра-
щеними експлуатаційними характеристиками».

Основою розвитку Японії після ІІ світової війни 
став людський капітал, а особливістю була заборона ви-
трачати кошти на військову сферу, адже рівень вироб-
ництва Японії після Другої світової війни складав лише 
20 % від довоєнних показників.

Основними кроками економічних реформ були: 
1. Розпуск холдингів для демонополізації еконо-

міки, після чого японська економіка поступово почала 
переводитися на класичні ринкові механізми функціо-
нування. 

2. Максимально допустимі розміри імпорту ка-
піталу з жорстким обмеженням експорту капіталу, що 
привело до збільшення рівня внутрішніх інвестицій та 
вирішення проблеми платіжного балансу. 

3. Визначалися пріоритетні напрями промисло-
вості, а інвестиції, насамперед, спрямовувалися в роз-
виток нових технологій. Японці купували ліцензії на ви-
робництво товарів, доходячи навіть до відвертого про-
мислового шпіонажу, на що неодноразово скаржилися 
американські та німецькі компанії.

Досвід реформ Польщі для України є цікавим че-
рез те, що можна провести багато паралелей по 
території, чисельності населення, комуністич-

ному минулому, рівню інфляції, який у 1989 р. складав 
640 %. Водночас Польщі на початку 1990-х було списано 
близько 20 млрд дол. (що складало приблизно 50 % зо-
внішніх зобов’язань). Вагому роль у вдалому проведен-
ні реформ зіграла ринкова психологія самих поляків. 
Українська ж ментальність на сьогодні дещо відрізня-
ється. Для України може бути корисною лише реформа 
місцевого самоврядування.

Особливістю таких східноазійських країн, як Пів-
денна Корея, Тайвань, Гонконг та Сінгапур, що отримали 
назву «східноазійські тигри», є те, що вони за короткий 
час досягли феноменальних результатів. Вдале поєднан-
ня базових та специфічних чинників економічного зро-
стання, яке відбулося на хвилі посилення глобалізації, 
залучення іноземних інвестицій, та активне нарощення 
експорту – це головні рецепти розвитку цих країн [3]. 
Почавши з імпортозаміщення, вони переорієнтували-
ся на незрівнянно більш ефективну стратегію зовніш-
ньоорієнтованого розвитку. Придатні умови розвитку 
експорту створило і розташування країн на перехресті 
основних торгових шляхів світу. Нарощуванню експорту 
«азійських тигрів» сприяли неінвестиційні форми міжна-
родного економічного співробітництва, що не передбача-
ли створення власності, але були розраховані на всебічне 
залучення капіталу приймаючих країн [11, с. 64–77]. 

Важливим фактором розширення присутності 
експорту «східноазійських тигрів» на світових ринках 
стало досягнення ними значного рівня конкурентоспро-
можності. За даними Всесвітнього економічного фору-
му, серед 144 країн за індексом конкурентоспроможнос-
ті «східноазійські тигри» знаходяться в першій двадцят-
ці. Гонконг посів 9 місце, обігнавши при цьому Японію. 
Тайвань знаходиться на 13 місці, залишивши позаду 
такі розвинуті країни, як Канада та Норвегія, а Південна 
Корея посіла 19 місце у рейтингу [13]. Практичною ілю-
страцією високої конкурентоспроможності східноазій-
ської четвірки є той факт, що у 2009 р. ТНК чотирьох 
«тигрів» у гострій боротьбі з потужними іноземними 
конкурентами отримали 7 з 10 найбільших контрактів 
на виробництво електроніки загальною вартістю в 196,5 
млрд дол. П’ять контрактів (62,3 % усієї суми) дісталися 
тайванським фірмам, по одному – фірмам Сінгапуру та 
Гонконгу. Підприємства цих корпорацій на той момент 
були розміщені в 19 країнах світу, включаючи США, Ні-
меччину й Англію, на яких було зайнято близько міль-
йона людей [11, с. 64–77].
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Дуже важливим для всього світу є феномен «ки-

тайського економічного дива», основними складовими 
якого є: 

1. Трудовий ресурс мільйонів молодих людей, го-
тових працювати 14 годин на добу за мізерну для ЄС і 
США заробітну плату. Цей потенціал дозволяє забезпе-
чити 7 % зростання ВВП на рік. 

2. Американська концепція стимулювання Ки-
таю як «східного флангу НАТО» часів «холодної вій-
ни» трансформувалася і геоекономічний проект «су-
перництво-співробітництво». Геоекономічна експансія 
КНР до Латинської Америки, Південно-Східної Азії, 
Африки. 

3. Розвиток масштабного внутрішнього ринку [6, 
с. 137–145]. 

Якісною характеристикою та запорукою успіш-
ності китайської моделі є плановий, стратегічно 
обґрунтований характер реформ. Цьому сприя-

ють стабільність і спадковість політичної системи Ки-
тайської Народної Республіки. У 1990-х роках створено 
22 державні науково-дослідні інститути, що займають-
ся прогнозуванням у різних сферах наукового знання. 
Фундаментальною ознакою «китайського економічно-
го дива» є «наздоганяючий» характер модернізації – 
від аграрно-індустріальної до індустріально-аграрної з 
кластерами п’ятого та шостого технологічних укладів. 

Відомим китайський економістом Го Сібао [4] ви-
окремлено п’ять головних чинників успіху стратегії «на-
здоганяючої модернізації», яка визначила економічне 
лідерство КНР у ХХІ столітті:

1. Капітал. Було прийнято законодавство, що до-
зволило залучити до Китаю прямі іноземні інвестиції, 
обсяг яких збільшився з 5 млрд дол. у 1985 р. до 73,5 
млрд дол. у 2005 р. 

2. технології. Здійснено стрибок через кілька 
технологічних укладів. Реалізується стратегія закупівлі, 
копіювання і використання розроблених у розвинених 
країнах технологій та продуктів.

3. люди. Надлишок робочої сили, вартість якої є 
значно нижчою, ніж у розвинених економічних систе-
мах. Загальнодержавний курс на підвищення освітнього 
та фахового рівня працівників. Використання можли-

востей глобальної інформаційної мережі. Навчання за 
кордоном і повернення додому фахівців найпередові-
ших галузей. 

4. Інститути. Започатковані у 1978 р. КПК ре-
форми передбачали поетапний перехід від командно-
адміністративної до ринкової економіки. Першим 
кроком стала відмова від колективних аграрних госпо-
дарств на користь приватних фермерських, що у стис-
лий час вирішило проблему дефіциту продовольства. 
Використовуються найпрогресивніші методи організа-
ції управління та регулювання економіки. 

5. Структура економіки. Головним завданням 
реформ було зростання промислового виробництва – 
перехід від аграрної до індустріально-аграрної моделі 
економіки. У КНР зберігається державна монополія на 
імпорт життєво важливих для країни товарів: сирої наф- 
ти та нафтопродуктів, хімічних добрив, зерна, тютюну, 
бавовни, цукру, рослинної олії. При цьому лише держав-
ні компанії мають право на експорт чаю, рису, сої, шов-
ку, кукурудзи, нафтопродуктів. 

Для того, щоб збільшити вдвічі середній дохід на 
душу населення Великої Британії, потрібно 58 років, 
Сполучених Штатів – 47 років, Японії – 34 роки, Пів-
денної Кореї – 11 років, а Китаю – лише 10. Якщо КНР 
вдасться зберегти темпи зростання ВВП на душу насе-
лення на рівні 6-7 %, то до 2020 р. рівень життя китайців 
досягне нинішнього рівня Іспанії [19]. 

ВВП Китаю у 2010 р. склав 5931206 млн дол., а у 
2015 р. – у 2 рази більше – 10942952 млн дол. (рис. 2).

Окремою важливою складовою модернізації КНР 
став розвиток національної освіти та науки. 
Державна політика у цій сфері здійснюється у 

таких напрямах: 1) формування на базі університетів 
центрів НДДКР; 2) налагодження зв’язку між універ-
ситетськими науковими центрами та промисловістю;  
3) інтеграція національних наукових центрів у глобаль-
ний науковий простір. 

Поступальний розвиток китайської науки ґрун-
тується на реалізації окремих державних програм [11]. 
Прийнята 1993 р. «Програма 211» передбачала входжен-
ня на початок XXI століття 100 китайських університе-
тів до переліку провідних світових наукових центрів.  
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 Рис. 2. ВВп Китаю в поточних цінах з 2010 по 2015 рр., млрд дол. СшА
Джерело: складено автором за даними [14].
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У 1994 р. Академія наук Китаю розробила програму «Сто 
талантів», яка передбачала виділення кожному з науков-
ців у віці до 45 років 240 тис. дол. на три роки для під-
тримки досліджень, житло та заробітну плату. У 1998 р. 
цю програму об’єднали з програмою «Знання – інновації –  
ініціативи». До 2004 р. державну підтримку отримали 
899 учених, 392 з яких мали іноземний закордонний на-
уковий ступінь, 778 – досвід роботи у провідних світо-
вих наукових центрах. 

За період 1999–2008 рр. кількість публікацій на-
уковців КНР у міжнародних наукових реферованих ви-
даннях збільшилася більше, ніж на 400 % – до 112 000. За 
кількістю публікацій у міжнародних наукових виданнях 
Китай вийшов на друге місце у світі після США, випе-
редивши Німеччину та Японію. За цей самий час частка 
патентів КНР у загальносвітовій кількості збільшилася 
з 1,6 % до 7,3 %. За даними найавторитетнішої світової 
рейтингової агенції Times Higher Education Supplement, 
у 2009 р. серед 200 провідних світових навчальних за-
кладів було 11 китайських університетів (5 з них пред-
ставляли Гонконг).

Отже, саме органічне поєднання науки, бізнесу та 
влади є запорукою успішності китайської мо-
делі інвестиційно-інноваційного розвитку, яка 

має стати визначальним прикладом для України.
Тільки інвестиційно-інноваційна діяльність може 

бути визначальним фактором економічного зростан-
ня національної економіки, тому для переходу на інве-
стиційно-інноваційну модель розвитку економіки Украї  - 
ни пропонується перейняти позитивний досвід дослі-
джуваних країн, що систематизований на рис. 3. 

ВИСНОВКИ 
У статті розглянуто особливості реформ провід-

них країн світу з визначенням позитивних сторін і ре-
зультатів для їх адаптації в національній моделі інве-
стиційно-інноваційного розвитку України. Відображено 
основні проблеми соціально-економічного розвитку 
України. Доведено, що економіка України зараз знахо-
диться в жахливому стані. Її можуть спасти тільки ін-
вестиції та інновації, які стануть основою інвестиційно-
інноваційного розвитку за прикладом виходу з ката-
строфічної економічної ситуації Німеччини та Японії 
після ІІ світової війни, Китаю – після «Великого стриб-
ка», «східноазійських тигрів», США та Польщі. Прове-
дено аналіз реформ та їх результатів у цих країнах з ви-
значенням позитивного досвіду для України.

Обґрунтовано, що в глобальній економічній кон-
куренції виграють держави, які забезпечують сприятли-
ві умови для інвестиційно-інноваційної діяльності, по-
в’язані з розробленням, упровадженням і використан-
ням нової техніки та технологій. 

Для переходу на модель інвестиційно-іннова цій-
ного розвитку економіки України пропонується пере-
йняти позитивний досвід досліджуваних країн, а саме: 
створити реальну стратегію інвестиційно-інноваційного 
розвитку України; імплементувати європейські норми 
в правову базу щодо інвестицій та інновацій; боротися 

з монополіями; стимулювати структурну перебудову 
еко номіки; забезпечити зв’язок підприємств з універ-
ситетами, науково-дослідними інститутами, розвива-
ти міжнародну науково-технічну кооперацію, особли-
во у ВПК; застосовувати кластерний підхід організації 
промислового виробництва; забезпечити страхування 
інвестицйно-інноваційних ризиків державою; розпочати 
широкомасштабне будівництво житла та об’єктів інфра-
структури для переселенців; сформувати та впровадити 
в дію комплекс податкових стимулів для розширення 
інвестиційно-інноваційної активності; удосконалити на - 
ціональну систему бухгалтерського обліку, аналізу, конт-
ролю і подання звітності для відображення об’єктів та ре-
зультатів інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єктів 
господарювання; використовувати залучені кредити та 
інвестиції на модернізацію економіки тощо.

Проведення подальших наукових досліджень та 
розробок слід зосередити на удосконаленні теорії та ме-
тодології інвестиційно-інноваційного розвитку еконо-
міки України.                     
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Шляхи забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України
на основі позитивного досвіду найбільш відомих реформ зарубіжних країн

  
 

Забезпечення зв’язків підприємств з університетами, науково-дослідними інститутами,
розвиток міжнародної науково-технічної кооперації, особливо у ВПК

 
   

Створення єдиної правової бази щодо інвестиційно-інноваційного розвитку,
імплементація деяких європейських норм  

Боротьба з монополіями, що забезпечить становлення цін за принципами ринкової
економіки та здійснить стимулюючий ефект для всієї економіки  

Визначення простої та зрозумілої, з чіткими пріоритетними напрямами, стратегії
інвестиційно-інноваційного розвитку України, яку насправді можна реалізувати
за відповідний період з визначенням пріоритетних галузей

Збереження та нарощування інноваційного потенціалу вітчизняної промисловості
через запровадження системи заходів щодо її інвестиційно-інноваційного розвитку
з урахуванням галузевих особливостей та стимулювання її структурної перебудови  

Забезпечення страхування інвестицйно-інноваційних ризиків державою
   

Застосування кластерного підходу організації промислового виробництва, що дозволить
об’єднати у межах кластерів ресурси та компетенції, недоступні для окремих підприємств

 
  

Формування та впровадження в дію комплексу податкових стимулів для розширення
інвестиційно-інноваційної активності через: диференціювання ставок податку,
надання податкових пільг, скорочення оподатковуваної бази, спеціальні пільгові режими
амортизації та поступове зменшення податкового тягаря. Це автоматично призведе
до підвищення купівельної спроможності населення та збільшення обсягу попиту
і обсягів виробництва

       
 

  

Будівництво житла для переселенців та об’єктів інфраструктури, що приведе
до виникнення нових робочих місць

Удосконалення національної системи бухгалтерського обліку, аналізу, контролю
та подання звітності для відображення об’єктів та результатів інвестиційно-
інноваційного розвитку суб’єктів господарювання

 
 

Залучення кредитів та інвестицій повинно бути спрямовано, насамперед, на модернізацію
економіки  

Рис. 3. шляхи забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України на основі позитивного досвіду 
реформ зарубіжних країн

Джерело: складено автором.
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