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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

І КОНВЕРТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Одним із важливих пріоритетів сучасної дер-

жави є наука, оскільки без її належного розви-

тку неможливо забезпечити інноваційний по-

ступ економіки, створення високих технологій 

та  наукове прогнозування майбутнього.

Сьогодні наука в Україні діями влади стрімко 

втрачає своє стратегічне значення, систематич-

но скорочується її державне фінансування і як 

наслідок відбувається деградація. Навіть у сус-

пільному дискурсі статус ученого досить низь-

кий. Зокрема, в списку «Еліта України» (за його 

дискусійності), який періодично друкується жур-

налом «Кореспондент», вчені відсутні. У скла-

ді Верховної Ради України минулих скликань 

була певна кількість відомих учених, у ниніш-

ньому парламенті їх, здається, вже немає.

На думку академіка НАН України, директора 

Інституту фізіології ім. О.Богомольця НАН Ук-

раїни О. Кришталя, яка висловлена ним в екс-

клюзивному інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» 

(Л.Суржик. «Спецназ науки», ZN.UA, № 4 (101), 

2 лютого 2013 р.), «наука в незалежній Україні 

не мала адекватної підтримки за будь-якої вла-

ди». Водночас заняття політикою в Україні при-

носить величезні дивіденди. Отже, доки влада 

залишатиметься найприбутковішим бізнесом, 

інновації у країні не мають жодної перспективи.

Зрозуміло, що ми зможемо успішно конкуру-

ва ти у сучасному світі лише за умови, якщо впри-

тул будемо розвивати індустрію знань – наро-

щувати інтелектуальну складову суспільства, 

створювати і реалізовувати досягнення науки. 

Кризова ситуація, в якій перебуває наша краї-

на, вимагає для свого подолання принципово 

нового підходу до науки, використання її тео-

ретичних та практичних здобутків у всіх сфе-

рах життєдіяльності соціуму, особливо в еко-

номіці – засадничій складовій суспільства. Вод-

ночас це потребує адекватного ставлення сус-

пільства і держави до науки.

Успішність розвитку української економіки, 

а відтак і активізація її продуктивності за су-

часних динамічних і глобальних викликів все 

більшою мірою ґрунтується на інноваційних 

Рецензія на книгу В.М. Головатюка «Інвестиційна привабливість інноваційної сфери економі-

ки України» (за наук. ред. д.е.н., проф. В.П. Соловйова. – К.: «Фенікс», 2012. – 364 с.).

І день іде, і ніч іде.

І, голову схопивши в руки,

Дивуєшся, чому не йде

Апостол правди і науки?

Т. ШЕВЧЕНКО
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факторах. Ці реалії виступають основою ство-

рення передових технологій та потребують знач-

них інвестицій для технологічного оновлення 

виробництва, випуску інноваційної про дукції, 

забезпечення конкурентоспроможності віт чиз-

няного товарного продукту на світових ринках.

За таких обставин одним із найважливіших 

завдань інвестиційно-інноваційної політики 

української влади є формування якісно нового 

соціально-економічного середовища, його ін-

телектуального клімату, які б обумовлювали сис-

темні економічні, соціальні, політичні, нормо-

творчі, інституціональні зміни і управлінські 

стимулювання інвестиційної активності та ін-

вестиційних процесів.

Ефективна інноваційна діяльність передба-

чає необхідність постійного продукування низ-

ки системних заходів: наукових, організаційних, 

технологічних, фінансових, комерційних то що; 

зміни діючих ділових і управлінських моделей, 

виробничих процесів. Все це потребує значних 

обсягів інвестиційних ресурсів, надходження 

яких прямо залежить від інвестиційної прива-

бливості соціально-економічного середовища, 

в якому відбувається інноваційна діяльність.

Закономірне посилення теоретичного інте-

ресу і практичної уваги до цього процесу умож-

ливлює глибоке осмислення становища нашої 

економіки як засадничої сфери життєдіяльнос ті 

суспільства та іміджу країни, ділової мотива ції 

владних структур, політичної волі керівництва.

З огляду на вищесказане вельми актуальним 

для сьогодення видається монографічне дос лі-

дження В.М. Головатюка.

Автор у монографії використовує теоретико-

методологічний, історико-порівняльний та при-

кладний аспекти аналізу проблеми науки в Ук-

раїні, формулює уявлення про інвестиційну при-

вабливість соціально-економічного середови-

ща, на яку впливають стан соціально-пол і тич-

ної системи, діяльність владних структур та 

конкретні умови економічного характеру, вда-

ло поєднує ґрунтовний аналіз методологічно-

го різноманіття та новизну постановки науко-

вої проблеми, актуальної для сучасної україн-

ської економіки, котра набуває певних рис 

інноваційного розвитку. Завдяки теоретичним 

міркуванням і узагальненням автора, а також 

наведеним у книзі конкретним прикладам ми 

маємо можливість оцінити досягнення укра-

їнської економічної науки у реалізації методо-

логії пізнання феномену інвестиційної прива-

бливості інноваційної сфери національної 

економіки.

Можна вважати, що інвестиційно-пр ваб ли-

вий інтерес до інноваційної складової еконо-

міки є потужним і найбільш перспективним 

ак тиватором формування конкурентоспро мож-

ності країни у світовому контексті.

У концептуальну основу моделі інвестицій-

ної привабливості закладені такі засадничі скла-

дові, як інвестиційний потенціал (сукупність умов, 

чинників, що притягують або відштовхують 

інвесторів) та інвестиційні  ризики (низка фак-

торів, що впливають на ймовірність появи не-

передбачених фінансових втрат або частково-

го недосягнення позитивних результатів інвес-

ти цій). Саме їх збалансоване співвідношення 

обумовлює ефективність інвестиційної діяль-

ності з позиції інтересів суб’єктів інвестування.

Цілком обґрунтовано в монографії пропо-

нується підхід до проблеми інвестиційної при-

вабливості соціально-економічного середови-

ща з урахуванням інтересів інвестора, продук-

тивного агента та національної економіки. Са ме 

узгодженість інтересів цієї тріади – найбільш 

перспективний шлях формування привабли-

вого соціально-економічного середовища для 

ефективного функціонування капіталу у різних 

його формах та їх взаємоконвертації. Підви-

щення інвестиційної привабливості націо на-

льної економіки повинно сприяти посиленню 

уваги, з одного боку, інвесторів до розширен-

ня поля своєї діяльності, а з іншого – стиму-

лювати владу до пошуку цілеспрямованих дій 

з покращання інноваційного клімату в країні. 

Розглядаючи інвестиційну привабливість у 

соціоекономічній рефлексії, автор відзначає, що 

новизна цієї проблематики обумовлена масш-

табністю і складністю процесів в національних 
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економіках за умов глобалізації, а також мож-

ливістю включення України в світовий соціо-

економічний простір.

Результати досліджень автора засвідчують про 

можливість країнам, які ще не досягли висо-

кого економічного розвитку, зробити це за ра-

хунок нарощування потенціалу своїх націо-

нальних інноваційних сфер. Але незважаючи 

на те, що в Україні все ще є значний науковий 

потенціал, швидкого наукомісткого економіч-

ного зростання поки що не відбувається, а від-

так країна постійно його втрачає. В результаті 

цього інноваційний потенціал не зростає, а ін-

вестиційна привабливість національної еконо-

міки як для внутрішніх, так і для зовнішніх ін-

весторів погіршується.

Як свідчить практика, реформи мають базу-

ватися на економічній теорії, знаннях, фактах, 

успішному досвіді інших країн, а не на спон-

тан них, популістських рішеннях, до яких звик ли 

в Україні. І головне, реформи повинні вести до 

позитивних, заздалегідь прорахованих еко но-

міч них і соціальних результатів. Цей сис тем-

ний процес має супроводжуватися відповідни-

ми проектами інноваційного спрямування, які 

дозволять економіці країни включитись у гло-

бальний розподіл праці.

Розглядаючи інвестиційну привабливість со-

ціально-економічного середовища в контексті 

феноменів суспільної та інноваційної актив-

ності людського і соціального капіталу у всіх 

сферах життєдіяльності соціуму, автор підк рес-

лює, що інвестиції є потужною силою модерні-

зації української економіки, спрямованою на 

формування нової якості нашого суспільства.

Розвитку продуктивних форм соціальної ор-

га нізації економічної діяльності значною мірою 

сприяє соціальний капітал. Соціальний капітал 

виступає як засіб розв’язання проблем колек-

тивної дії і полягає в особливостях соціальної 

організації, яка полегшує координацію діяль-

ності та забезпечує динамічний економічний 

розвиток та ефективну суспільну політику.

Ґрунтовні дослідження впливу соціального 

капіталу на динамічний розвиток суспільства з 

допомогою математичного моделювання здій-

снено в Інституті кібернетики ім. В.М. Глуш-

ко ва НАН України. Результати цього дослі джен-

ня дають підстави стверджувати, що зростання 

соціального капіталу призводить до зменшен-

ня вразливості суспільства, загрози розбалан-

сованості економічних, соціальних, інституці-

ональних та інших процесів. Отже, чим менші 

такі загрози, тим вірогідніше забезпечення прий-

нятних умов і можливостей для накопичення 

соціального капіталу, а відтак і зростання взаєм-

ної довіри у суспільстві та інвестиційної при-

вабливості інноваційної складової – стрижня 

соціально-економічного середовища.

Як слушно констатує автор, рівень держав-

но-політичного розуміння проблем інновацій-

нос ті економіки України сприяє накопиченню 

і реалізації соціального капіталу, конвертації 

його в економічний розвиток. Соціальний ка-

пітал як наявність соціальних зв’язків і довіри 

реалізується у взаєминах індивідів, соціальних 

груп і колективів.

Так само як фізичний і людський капітали, 

соціальний капітал виступає одним із стриж-

невих чинників вирішення суспільних проб лем 

соціуму на основі масштабного задіяння його 

продуктивних сил, наукового потенціалу та ди-

намічного розвитку інноваційної сфери еконо-

міки. Останні, формуючи ефективне со ціа ль-

но-економічне середовище, сприяють зрос тан-

ню запасу знань, продуктивній взаємоконвер-

тації та солідарній взаємодії соціального, нау-

кового та економічного капіталів українського 

суспільства.

У монографії системноутворюючими скла-

довими реалізації інвестиційної привабливос-

ті виділені: 1) соціально-економічне середови-

ще; 2) інтеграційний показник – соціальна со-

лідарність; 3) механізм втілення – регіона льні 

наукові центри НАН України. Оптимальний 

методологічний підхід, запропонований у ро-

боті, сприяє виявленню потенціалу соціальної 

солідарності, коли гармонійно узгоджуються 

різного характеру норми спільної (колективної) 

взаємодії, завдяки чому йде інтенсивне генеру-

вання нових знань, трансформація їх у повсяк-

денні практики, а отже зростання людського і 
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соціального капіталів задля зменшення со ціа-

ль но-економічних ризиків, негативних соціа-

ль них наслідків для суспільства.

У монографії досліджуються особливості клас-

терного підходу до формування інноваційного 

потенціалу національної економіки як провід-

ного фактора інвестиційної привабливості со-

ціально-економічного середовища. Запропо-

нована оригінальна концепція вимірювання й 

оцінювання інноваційного потенціалу терито-

ріальних утворень. Обґрунтовується, тезис, що 

можливість використання феномену соціальної 

фрагментації у контексті кластерної організа-

ції національної економіки може суттєво зни-

зити суспільні ризики, притаманні їй на сучас-

ному етапі функціонування, та поліпшити ін-

тенсивність інтеграційних як економічних, так 

і соціальних процесів загалом.

Відомо, що для успіху в будь-якій справі не-

обхідні ресурси, стимули та інтелект. Економіч-

на наука не приділяла достатньої уваги інте-

лекту, мабуть, тому, що його досить важко ви-

мірявати. А ось щодо стимулів і ресурсів, то є 

два головних підходи. «Ліберальний» підхід ак-

центує увагу на стимулах. Наприклад, для при-

скорення економічного зростання ліберали про-

понують конкуренцію і відбір. Прибічники ре-

сурсно-орієнтованого підходу опираються на 

іс нуючі структури економіки і стурбовані її «за-

хистом» і «підтримкою». Стимули і ресурси, як 

це часто-густо має місце в економіці, не тільки 

доповнюють одне одного, але й вступають у 

протиріччя: щось міняти та і взагалі працюва-

ти звичайно доводиться саме тому, що «ресурс» 

дорожчає.

Якщо розглядати інтелект як особливий «люд-

ський ресурс», то він не лише доповнює інші 

фактори, але й може їх заміняти чи, навпаки, 

ними замінятися. За вмілої інкорпорації інте-

лекту як єдиного рушія і глибинної основи тру-

дової діяльності у побудові продуктивної еко-

номіки він стає креативним стрижнем розви-

тку суспільства.

Реальний економічний поступ нині вже май-

же напряму залежить від наукомісткості і «ви-

соти» технологій, які перманентно удоскона-

люються фундаментальною наукою та вина-

хід ницьким талантом людини. До того ж в 

нор мативних документах звертається увага на 

так звані технічні рішення наукових розробок 

і відкриттів, обов’язковим є їх принципова но-

визна, відповідність цілям підвищення продук-

тивності праці, споживацької та екологічної 

якості продукції, а також принципам економії 

трудових зусиль, сировинних й енергетичних 

ресурсів. Отже, тут ми вбачаємо перспективу 

повного збігу векторів успішної діяльності і 

цивілізаційного розвитку.  

Досить змістовно й аргументовано розкри ває-

ться авторська позиція щодо можливості ви-

рішування проблеми поліпшення інвестицій-

ної привабливості соціально-економічного се-

ре довища за рахунок включення в глобальну 

конкуренцію не окремих регіональних капіта-

лів, а їхнього потенціалу, сконцентрованого у 

блоках регіонів. Особливо важливим вбачаєть-

ся пошук автором підходів, адекватних, зокре-

ма, територіальній організації наукового по тен-

ціалу країни. Тому у монографії представлене 

концептуальне бачення вирішення проблеми 

інвестиційної привабливості у контексті адек-

ватності функціонування територіальних нау-

кових комплексів, якими є регіональні наукові 

центри НАН України – локомотивів науково 

обґрунтованої практики економічного розви-

тку як регіонів, так і взагалі країни.

В реаліях українського сьогодення це мож-

на здійснити на засадах удосконалення со ціа-

ль но-економічних механізмів функціонуван-

ня й розвитку цих наукових комплексів, якими 

є регіональні наукові центри НАН України, та 

які найбільшою мірою адекватні концепції прос-

торових економічних кластерів. Регіональні нау-

кові центри можуть виступати безальтерна-

тивною основою формування механізму роз-

витку національної економіки. Такі центри спро-

можні виконувати функції економічних клас-

терів нарощування потенціалу інвестиційної 

привабливості, що надають високого суспіль-

ного іміджу вітчизняній науці та довіри до неї. 

Запропонована автором нова модель держав-

ної регіональної економічної політики, розро-
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блена за принципом кластеризації на базі дію-

чих наукових центрів спроможна сформувати 

регіонально відповідальну економіку та со ціа-

ль но-економічне середовище, в якому перманен-

т но продукуватиметься інноваційна функ ція со-

ціальної солідарності, відтворюватиме ть ся соці-

альний капітал і конвертуватиметься в еконо-

мічний капітал, що забезпечить гармоні зацію 

індивідуальних, колективних і загальних цілей.

Логічним завершенням монографії є остання 

глава, де автор відзначає, що виняткова склад-

ність досліджуваної проблеми, котра постає пе-

ред українським суспільством, потребує якіс-

ного зрушення у вивченні умов, чинників і ме-

ха нізмів її виникнення та шляхів роз в’я зання, 

глибшого проникнення в закономірності впли-

ву динаміки зміни соціального вибору влади, 

функціонування політичного істеблішменту, 

удос коналення державного управління.

Теоретичні напрацювання В.М. Головатюка 

гармонійно доповнюються емпіричною базою 

дослідження. Мова йде про використання ста-

тистично-інформаційних матеріалів, аналіз офі-

ційних джерел вітчизняного і міжнародного 

зна чення, даних моніторингових досліджень. 

Та кий широкий спектр системного застосуван-

ня аналітико-статистичних матеріалів дав мож-

ливість автору не лише підтвердити теоретичні 

положення у монографії, але і надати останнім 

прикладного, інструментального характеру, що, 

безумовно, значно посилює її цінність.

Одержані автором результати можна вважа-

ти достатньо значущими. Вони забезпечують 

новий аспект розгляду існуючих наукових роз-

робок, доповнюють економічну науку новими 

підходами щодо інвестиційного забезпечення 

інноваційного розвитку економіки. Окремі по-

ложення монографії можуть бути використані 

для подальших досліджень в царині виявлення 

фундаментальних інтелектуальних та іннова-

ційних резервів у національній економіці.

Заслуговує на увагу інформаційний супро-

від у вирішенні проблеми цільового розпо-

всюдження знання як тренду діяльності регіо-

нальних наукових центрів, здатних ефективно 

впливати на економічну політику країни.

Але необхідно вказати на деякі недоліки в 

ро боті.

Не дивлячись на наявність досить розмаїто-

го, але логічно вивіреного тлумачення по ня тій-

но-категоріального апарату, деякі базові по нят-

тя, зокрема поняття «регіон» у тексті трактуєть-

ся неоднозначно. Регіон виступає як досить 

широка адміністративно-територіальна одини-

ця (регіональний науковий центр), крім того, 

це поняття ототожнюється з обласною структу-

рою України. Очевидно, певна гнучкість у тлу-

маченні поняття продиктована особливістю ба-

лансу продуктивних сил на території країни, і 

відтак може стимулювати державне управління 

до пошуків оптимуму їх розташування.

Бажано було б акцентувати увагу на тому, 

що важливим барометром формування інвес-

тиційної привабливості соціально-еко но міч-

но го середовища є політична воля влади. Знан-

ня стану, та особливостей функціонування ук-

раї нського політикуму, тенденцій його пріори-

тет ності, перспектив бачення та ініціювання 

цього процесу багато в чому визначають масш-

табність, сталість та ефективність інвестицій в 

інноваційні проекти. 

Пріоритетом діяльності істинно патріотич-

ної влади повинно стати створення умов для 

розвитку суспільства з високим рівнем знань і 

активного втілення їх у реальність, що забез-

печить продуктивну динаміку економіки – 

життєвого фундаменту соціуму, а на цій осно-

ві – гнучкого розвитку галузей і сфер, які ба-

зуються на конкурентних преференціях саме 

нашої країни у світовому просторі. Слід також 

показати прогностичні тенденції реальних 

перспектив реалізації системи чинників дер-

жавного регулювання і підтримки міжнарод-

ного та внутрішнього інвестування національ-

ної економіки.

Послідовне втілення сучасної методології ав-

торського дослідження в її теоретичному і прик-

ладному аспектах дає змогу на належному рівні 

аналізувати актуальні проблеми нашої еконо-

міки, а монографія В.М. Головатюка є вагомим 

внеском у науку про соціально-економічні про-

цеси та розвиток українського суспільства.
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