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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД
Системні фінансові кризи стають звичайним явищем на сучасному
етапі розвитку світової економіки, а умови глобалізації сприяють швидкому
поширенню кризових явищ на всі економіки світу. Тому з’ясування особливостей впливу економічної кризи на економіку Україні та вироблення відповідних напрямів антикризового управління за сучасних умов є актуальним нині, що й зумовлює доцільність проведення цього дослідження.
Слід зазначити, що особливу роль в антикризовому управлінні за сучасних умов господарювання відіграє інноваційно-інвестиційна модель
економічного розвитку, яка визначає економічний потенціал держави.
Така модель ґрунтується на поєднанні інноваційної та інвестиційної політики, що відповідає сучасній ідеології економічного розвитку, оскільки
перехід тільки на інноваційний тип економічного розвитку неможливий
без використання відповідних інвестиційних ресурсів.
Однак важливим є той факт, що впровадження інноваційноінвестиційної моделі економічного розвитку супроводжується певними
проблемами. Ситуація складається таким чином, що на фоні загальної
економічної нестабільності спостерігаємо інвестиційну й інноваційну
стагнацію. За умов економічної кризи попит на інвестиції та інновації
знижується значно швидше, ніж виробництво ВВП.
Отже, проведене дослідження дає змогу стверджувати, що підприємства стратегічного й соціального призначення навіть за нестабільних економічних умов можуть чекати на підтримку з боку держави. Тим підприємствам, яким чекати підтримки зовні немає сенсу, держава повинна
сприяти в нелегкій конкурентній боротьбі за фінансові ресурси. Тому сучасна державна інноваційна політика повинна бути спрямована на подолання кризи з урахуванням інтересів і потреб усіх суб’єктів господарювання. На нашу думку, інвестиційно-інноваційна модель є тією необхід305

ною домінантою антикризового управління, яка повинна стати фундаментом економічного процвітання.
Для забезпечення стабільності розвитку економічних систем доцільним є подальше вдосконалення підходів щодо визначення антикризової
стратегії за умов посиленої ринкової невизначеності, що і є напрямом подальшого дослідження.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Інвестиційна привабливість є дуже важливим показником в інвестиційній діяльності, оскільки вона характеризує доцільність вкладення коштів у певний суб’єкт господарювання. Ураховуючи сучасне негативне
становище вітчизняних підприємств, актуальною є проблема підвищення
їх інвестиційної привабливості, що дасть змогу вирішити питання забезпечення сталого розвитку на рівні суб’єктів господарювання й рівні держави в цілому.
Унаслідок дослідження сучасних міжнародних рейтингових оцінок
установлено, що Україна перебуває в них на низьких позиціях. Наприклад, згідно з Індексом глобальної конкурентоспроможності, який оцінює
134 країни за 110 показниками, до недоліків, що найсуттєвіше впливають
на інвестиційну привабливість українських підприємств, можна зарахувати: захист прав власності (123 місце), захист інтелектуальної власності
(114 місце), незалежність судової влади (119 місце) тощо. Також недоліком інвестиційного клімату України є великий рівень корупції, що створює значні перешкоди для здійснення господарської діяльності. За сучасних умов більшість інвесторів стосовно України вичікують, що зумовлено політичною й економічною нестабільністю держави.
Існує багато методик визначення інвестиційної привабливості підприємств, усі вони мають свої переваги й недоліки. Це зумовлює потребу
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