
Стратегічним напрямом має стати підвищення уваги до фінансових 

та інвестиційних проблем реального сектору. 

Вирішення стратегічних завдань розвитку банківського сектору та 

посилення його орієнтації на вирішення інвестиційних запитів національної 

економіки вимагає активної державної участі, яка може проявлятися як у 

модернізації регулюючих процедур, так і створенні нових кредитних 

структур (у тому числі банківських та небанківських).  

Серед основних інструментів активізації інвестиційної та інноваційної 

діяльності за рахунок прискорення формування та підвищення 

ефективності використання кредитного ресурсу визначено підвищення 

ефективності керування ліквідністю банківської системи шляхом постій-

них прозорих операцій Національного банку на відкритому ринку; 

розробка та запровадження механізмів стимулювання банків, діяльність 

яких має інвестиційне спрямування, у тому числі щодо пільгового 

кредитування та/або рефінансування комерційних банків, які кредитують 

довгострокові інвестиційні й інноваційні проекти у пріоритетних галузях і 

сферах економіки; реалізація заходів для відновлення довіри населення до 

банківської системи; розширення спектра інструментів, що стиму-

люватимуть заощадження населення й одночасно обмежуватимуть 

динаміку споживчих кредитів; створення банку розвитку; модернізація 

нагляду за якістю капіталу та менеджменту банківських установ, 

підвищення прозорості їх діяльності, запровадження гнучких механізмів 

керування ризиками, підвищення оперативності реагування органів регу-

лювання й нагляду, використання нових механізмів грошово-кредитного 

регулювання та діяльності НБУ; стабілізація ситуації у валютній сфері.  

Необхідно створити ефективну систему бюджетного стимулювання 

підтримки високих темпів зростання виробництва у галузях з високим 

вмістом доданої вартості. Крім позитивних макроекономічних наслідків, це 

дасть можливість збільшити податкові надходження в бюджет. Доцільним є  

створення науково обґрунтованої методологічної бази формування бюджету 

розвитку на центральному та місцевому рівнях, прогнозування доходів і 

видатків бюджетів усіх рівнів, гнучкого керування державними бюджетними 

ресурсами. 

Серед основних інструментів активізації інвестиційної й інноваційної 

діяльності за рахунок прискорення формування та підвищення ефективності 

використання бюджетних ресурсів визначено запро-вадження практики 

формування «бюджету розвитку» на центральному рівні та, як експеримент, 

– на регіональному й місцевому рівнях (у кількох областях); реалізація 

стратегії щодо підвищення інноваційно-інвестиційної спрямованості 



бюджету, розробка механізмів підтримки кредитування операцій з експорту 

високотехнологічної продукції під укладені контракти; посилення 

інвестиційної складової місцевих бюджетів у контексті реформування 

міжбюджетних відносин; прискорення запровадження бюджетних 

інструментів стимулювання розвитку регіонів, передбачених Законом 

України «Про стимулювання розвитку регіонів»; розширення практики 

здійснення місцевих запозичень, зокрема через емісію регіональних або 

муніципальних боргових цінних паперів (кредитних паперів), а також 

створення системи регіонального (муніципального) кредитування 

недержавних інвестиційних проектів. 

З метою якісної перебудови фондового ринку України та спрямування 

його на реалізацію завдань інвестиційно-інноваційної сфери політика 

держави у цій сфері повинна бути зосереджена на чіткому визначенні прав та 

обов’язків емітентів та інвесторів, підвищенні вимог до корпоративного 

управління, приведенні законодавства до міжнародних стандартів та 

сучасних вимог розвитку капіталу в Україні, лібералізації валютного 

регулювання для забезпечення доступу вітчизняних підприємств до 

міжнародних ринків капіталу та спрощення доступу до внутрішнього ринку 

зарубіжних інвесторів, розширенні спектра фінансових інструментів, 

доступних для інвесторів, повноцінному впровадженні в обіг похідних 

цінних паперів тощо. 

У подальшому мають бути розроблені методики оцінювання 

ефективності політики фінансового регулювання з точки зору її відповідності 

довгостроковим пріоритетам розвитку економіки, насамперед через аналіз 

динаміки показників інвестиційної й інноваційної активності (Захарін С. 

Активізація інвестиційної та інноваційної діяльності промислових 

підприємств в умовах посткризового розвитку // Проблеми науки. – 2011. 

– № 9. – С.  13–14). 

 


