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Актуальність теми дослідження. Підвищення
рівня інвестиційної привабливості національної економіки
є завданням інвестиційної політики як складової державної економічної політики, що тісно пов'язане зі стратегією економічного та соціального розвитку України, з планами та програмами збільшення темпів економічного
росту, розвитку промисловості, впровадження наукових
розробок у виробничі процеси. Все це потребує залучення інвестиційних ресурсів та зумовлює необхідність проведення ефективної інвестиційної політики.
Постановка проблеми. Формування передумов
трансформації державного регулювання інвестиційних
процесів при визнанні доцільності підвищення рівня інвестиційної привабливості зумовлює необхідність упорядкування місця держави у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень
та публікацій.
Істотний внесок у процес дослідження інвестиційної привабливості внесли А. Асаул, М. П. Бутко, В. Г. Горник,
І. В. Гришина, Н. В. Дацій, С. В. Захарін, О. В. Носова,
О. Сталінська, С.А. Гуткевич, Н. Макарій, Т. В. Момот,
М. Лільова, Н. Ю. Рекова, Д. А. Удалова, С. В. Степаненко,
Л. Л. Тарангул, Н. М. Якупова та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не дивлячись на значні напрацювання вчених
стосовно підвищення інвестиційної привабливості національної економіки та дій різник гілок влади у цьому контексті, потребують уточнення складові інвестиційної
політики України у сучасних умовах посилення факторів
нестабільності.
Постановка завдання. Нині для відновлення
економічної стабільності в Україні, підвищення темпів
економічного зростання, модернізації виробництва,
створення умов для структурної перебудови економіки
необхідна реалізація цілей та завдань державної інвестиційної політики в частині збільшення обсягів залучених інвестицій та активізації попиту на інвестиційні
ресурси.
Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовані мета, цілі, завдання, пріоритетні напрями інвестиційної політики України. У межах пріоритетних напрямів конкретизовано управлінські заходи з підвищення
дієвості державної інвестиційної політики України.
Висновки. Державна інвестиційна політика повинна:
забезпечити мінімізацію інвестиційних ризиків; сприяти
диверсифікації інвестиційних ресурсів, їх ефективному
використанню в частині інвестиційного забезпечення
структурної перебудови економіки, розвитку наукомістких галузей економіки, підвищення рівня та тривалості
життя населення України тощо.

Urgency of the research. Increasing the level of
investment attractiveness of the national economy is a task of
investment policy as a component of state economic policy,
which is closely linked to the strategy of economic and social
development of Ukraine, along with plans and programs to
increase the rate of economic growth, development of industry,
and introduction of scientific developments in production processes. All this requires the attraction of investment resources
and necessitates an effective investment policy.
Target setting. Formation of prerequisites for the
transformation of state regulation of investment processes in
recognition of the expediency of raising the level of the
investment attractiveness necessitates the regulation of the
state in this area.
Actual scientific researches and issues analysis.
Essential contribution in the process of the investment attractiveness was made by А. Asaul, M. P. Butko, V. G. Gorniak,
І. V. Gryshyna, N. V. Datsiy, S.V. Zakharin, О.V. Nosova,
О. Stalinska, S.А. Gutkevysch, N. Makariy, Т. V. Momot,
М. Liliova, N. Yu. Rekova, D. А. Udalova, S. V. Stepanenk,
L. L. Tarangul, N. M.Yakutova and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. In
spite of the considerable work done by the scientists regarding
the increase of the investment attractiveness of the national
economy and the actions of the government branches in this
context, it is necessary to specify the components of the
investment policy of Ukraine in the current conditions of
strengthening the factors of instability.
The research objective. Today, in order to restore
economic stability in Ukraine, increase the rate of economic
growth, modernize production, and create conditions for
structural adjustment of the economy, it is necessary to realize
the goals and objectives of the state investment policy in part
of increasing the volume of attracted investments and raising
the demand for investment resources.
The statement of basic materials. The purpose, goals,
tasks, priorities of the investment policy of Ukraine are
analyzed within the article. Within the priority areas, administrative measures to increase the efficiency of state investment
policy of Ukraine are specified.
Conclusions. The state investment policy should ensure
the minimization of investment risks; promote diversification of
investment resources, their effective use in terms of investment support for structural adjustment of the economy, development of high-tech industries, raising the level and longevity
of the population of Ukraine, etc.
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тиційної привабливості національної економіки є завданням інвестиційної політики як складової
державної економічної політики. Збільшення інвестиційної привабливості повинно бути тісно
пов'язане зі стратегією економічного та соціального розвитку України, наприклад, з планами та
програмами збільшення темпів економічного росту, розвитку промисловості, впровадження наукових розробок у виробничі процеси. Все це потребує залучення інвестиційних ресурсів, реалізації інвестиційного потенціалу економіки України з метою виробництва конкурентоспроможної
продукції зі значною часткою доданої вартості та покращення рівня життя населення, що можливо за високого рівня інвестиційної привабливості. Суттєве покращення позицій України у міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості, активізація інвестиційних процесів, збільшення
обсягів інвестицій і зумовлює необхідність проведення ефективної інвестиційної політики.
Постановка проблеми. Формування передумов трансформації державного регулювання інвестиційних процесів при визнанні доцільності підвищення рівня інвестиційної привабливості
зумовлює необхідність упорядкування місця держави у цій сфері У статті проаналізовані мета,
цілі, завдання, пріоритетні напрями інвестиційної політики України. У межах пріоритетних напрямів конкретизовано управлінські заходи з підвищення дієвості державної інвестиційної політики
України.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Істотний внесок у процес дослідження інвестиційної привабливості, інвестиційної політики внесли А. Асаул, М. П. Бутко, І. І. Веретенікова,
У. Водянов, В. Г. Горник, І. В. Гришина, С. А. Гуткевич, Н. В. Дацій, С. В. Захарін, М. В. Кондрашова, Н. Макарій, О. А. Мельниченко, Т. В. Момот, М. Лільова, О. В. Носова, В. П. Пшенична,
Н. Ю. Рекова, І. В. Сергєєв, О. Сталінська, С. В. Степаненко, Д.А. Удалова, Л. Л. Тарангул,
Н. М. Якупова та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Нині змінюється динаміка, структура інвестицій в національну економіку, посилюється вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на
інвестиційну привабливість, що зумовлює необхідність уточнення основних положень інвестиційної політики України.
Постановка завдання. Реалізація цілей та завдань державної інвестиційної політики в частині збільшення обсягів залучених інвестицій та активізації попиту на інвестиційні ресурси сприятиме: підвищенню темпів економічного зростання, забезпеченню фінансовими ресурсами розвитку пріоритетних галузей економіки; модернізації виробництва в частині відновлення та нарощування обсягів виробництва, створення нових та оновлення основних фондів діючих підприємств, покращення позицій національних виробників на світових ринках; створенню умов для
структурної перебудови економіки, детінізації економічних процесів; формування конкурентного
середовища для ведення бізнесу та захист форм всіх форм власності. У зв’язку з цим метою
статті є систематизація та обґрунтування мети, цілей, завдань державної інвестиційної політики
та напрямів її реалізації.
Виклад основного матеріалу. Систематизація трактувань вченими державної інвестиційної
політики дали змогу зробити такі узагальнення:
- О. А. Мельниченко в державній інвестиційній політиці вбачає цілеспрямовану діяльність органів
управління зі сприяння залученню та ефективному використанню інвестицій, забезпечення захисту
прав інвесторів, особливо наголошуючи на необхідності гарантування інвестору вільного розпорядження продукцією, ресурсами та прибутком, що є результатами інвестиційної діяльності [1];
- на думку А. Г. Загороднього державна інвестиційна політика зосереджена на загальнодержавних рішеннях та заходах щодо збільшення вкладання коштів у галузі економіки з метою забезпечення ефективності її розвитку, усунення диспропорцій [2, с. 685];
- державна інвестиційна політика у працях У. Водянова, М. В. Кондрашової, В. П. Пшеничної
розглядається як напрям економічної політики з регламентування державою структури, розмірів,
джерел інвестиційних ресурсів та напрямів їх використання [3, с. 94; 4, с. 120; 5, с. 32];
- державну інвестиційну політику як комплекс правових, адміністративних, економічних методів
держави з активізації інвестиційних процесів трактують І. В. Сергєєв та І. І. Веретенікова [6, с. 272].
Обґрунтовання мети, цілей, завдань щодо збільшення інвестиційної привабливості економіки
України в умовах трансформаційної економіки не повинні суперечити основним положенням
111
Конакова К. М. Концептуальні засади формування
інвестиційної політики

державної

Науковий вісник Полісся № 1 (17), 2019

Scientific bulletin of Polissia № 1 (17), 2019

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
програми соціально- економічного розвитку України з уніфікацією заходів при проведенні всіх
видів політик. Це пов’язано з тим, що неможливо сформувати та ефективно реалізовувати інвестиційну політику, не змінюючи ситуації в промисловості, інноваційній, соціальній сфері.
Господарський кодекс України конкретизує, що інвестиційна складова економічної політики
формується та має реалізуватись одночасно зі структурно-галузевою, амортизаційною, ціновою,
антимонопольно-конкурентною, бюджетною, податковою, грошовою, кредитною, зовнішньоекономічною, валютною тощо [7].
Державна інвестиційна політика має функціонувати в єдиній системі державного регулювання економіки і узгоджуватися з цілями і принципами інших форм державного регулювання, зокрема такими видами політик як бюджетною та податковою, грошовою, кредитною, структурногалузевою, ціновою, антимонопольно-конкурентною, валютною, зовнішньоекономічною, екологічною, соціальною.
Інтегральною метою державної інвестиційної політики є залучення інвестицій в економіку країни, диверсифікація джерел їх формування, сприяння детінізації руху капіталу та розміщення
його на території України з метою нарощування темпів економічного росту, підвищення рівня
конкурентоспроможності країни та зростання добробуту населення.
Для досягнення мети необхідно реалізувати цілі державної інвестиційної політики, концентрувати зусилля з боку держави для забезпечення притоку інвестиційних ресурсів на створення
нових та оновлення основних фондів діючих підприємств, посилення інноваційного вектору розміщення інвестицій (Табл. 1).
Реалізація цілей та завдань державної інвестиційної політики в частині збільшення обсягів
залучених інвестицій та активізації попиту на інвестиційні ресурси сприятиме: підвищенню темпів економічного зростання, забезпеченню фінансовими ресурсами розвитку пріоритетних галузей економіки; модернізації виробництва в частині відновлення та нарощування обсягів виробництва, створення нових та оновлення основних фондів діючих підприємств, покращення позицій національних виробників на світових ринках; створенню умов для структурної перебудови
економіки, детінізації економічних процесів; формування конкурентного середовища для ведення бізнесу та захист форм всіх форм власності.
Таблиця 1
Система цілей державної інвестиційної політики та напрями її реалізації
Ціль
Збільшення обсягів залучених інвестицій
та активізація попиту на інвестиційні
ресурси
Модернізація виробництва

Створення конкурентного середовища
для ведення бізнесу та захист форм всіх
форм власності
Формування
умов
для
структурної
перебудови економіки та детінізації
економічних процесів
Посилення інноваційного та соціального
вектору вкладання інвестицій

Напрями реалізації цілей
Підвищення темпів економічного зростання, забезпечення
фінансовими ресурсами розвиток пріоритетних галузей
економіки
Відновлення та нарощування обсягів виробництва,
створення нових та оновлення основних фондів діючих
підприємств, покращення позицій національних виробників
на світових ринках
Підвищення ефективності органів державної влади у
сфері захисту конкуренції, обмеження впливу монополій;
захист всіх форм власності
Розвиток галузей які виробляють продукції з високим
вмістом доданої вартості; стимулювання структурних змін в
економіці за рахунок підтримки підприємств, галузей, що
продукують високо технологічну продукцію; створення умов
для виходу капіталів із тіні
Інноваційна
модернізація
економіки;
збільшення
тривалості життя, доходів, купівельної спроможності населення; покращення освітнього рівня населення; забезпечення повної і ефективної зайнятості

Джерело: авторська розробка

Паралельно з активною державною політикою стимулювання попиту на вітчизняні товари,
імпортозаміщенням має здійснюватись: підвищення ефективності органів державної влади у
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сфері захисту конкуренції, обмеження впливу монополій; захист всіх форм власності, розвиток
галузей які виробляють продукції з високим вмістом доданої вартості; стимулювання структурних змін в економіці за рахунок підтримки підприємств, галузей, що продукують високо технологічну продукцію; створення умов для виходу капіталів із тіньового сектору економіки та запобігання їх відтоку за кордон. Наступним кроком цього процесу стане нарощування експортного
потенціалу національної економіки (Рис. 1).
Мета – залучення інвестицій в економіку країни, диверсифікація джерел їх формування з метою
нарощування темпів економічного росту, підвищення рівня конкурентоспроможності країни та
зростання добробуту населення
Збільшення
обсягів залучених
інвестицій та
активізація попиту
на інвестиційні
ресурси

Створення
конкурентного
середовища для
ведення бізнесу та
захист форм всіх
форм власності

Формування умов
для структурної
перебудови
економіки та
детінізації економічних процесів

Модернізація
виробництва

Посилення
інноваційного
та соціального
вектору
вкладання
інвестицій

Основні завдання
Впровадження
комплексу
адміністративних
та економічних
інструментів для
залучення
інвестицій

Проведення
активної державної
політики щодо
стимулювання
попиту
на вітчизняну
продукцію

Стимулювання виробництва товарів,
збільшення попиту
на вітчизняні
товари, імпортозаміщення,
нарощування
експорту продукції з
високим вмістом
доданої вартості

Забезпечення
захисту прав
суб’єктів
інвестування

Створення
сприятливого
інвестиційного
клімату,
Зменшення
існуючих видів
та рівнів ризиків

Використання комплексу адміністративних та економічних інструментів для залучення капіталу,
підвищення інвестиційного іміджу серед потенційних інвесторів
Використання комплексу адміністративних та економічних інструментів для зменшення ризиків в
економіці України
Зміна державної економічної політики в напрямку розширення внутрішнього платоспроможного
попиту на вітчизняні товари
Збільшення дієвості методів стимулювання економіки; створення нових робочих місць; зниження
адміністративних бар’єрів входження та функціонування на ринку
Посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення прав власності, прав
інвесторів
Скорочення експорту високо кваліфікованих працівників на світові ринки праці за рахунок створення робочих місць в Україні із конкурентною заробітною платою
Рис. 1. Мета, цілі, завдання та напрями реалізації інвестиційної політики (авторська розробка)

Визначення пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки необхідно для пріоритетного залучення інвестицій саме в ті галузі, які надають поштовх для розвитку інших галузей,
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підприємств, територій. Перш за все – це системо утворюючі галузі з високим рівнем впровадження науково-технічних розробок.
Окремим питанням є залучення інвестиційного ресурсу тіньового сектора економіки, а також
легалізації тіньових капіталів, що були сформовані в країні чи вивезені за кордон. У цьому контексті необхідний комплекс заходів політичного, економічного характеру зі створення сприятливого адміністративного, інфраструктурного, інституційного середовища, перетворення капіталів
тіньового сектора економіки в інвестиційний ресурс національної економіки України. При катастрофічному зменшенні частки державної власності та нестачі державного фінансування
капітал тіньового сектору стає можливим джерелом економічного зростання, структурної перебудови економіки.
Не менш важливим завданням є зниження рівня монополізації економіки, створення рівних умов
ведення бізнесу та доступу до кредитних та бюджетних коштів, зниження рівня трансакційних витрат
за рахунок скорочення бюрократичної складової витрат, спрощення дозвільних процедур.
До завдань збільшення інвестиційної привабливості економіки України відносять: створення
сприятливого інвестиційного клімату, зменшення існуючих видів та рівнів ризиків, підвищення
інвестиційного іміджу національної економіки серед потенційних інвесторів; здійснення активної
державної політики щодо стимулювання попиту на вітчизняну продукцію, формування системи
стимулів у національних та іноземних суб'єктів, які б сприяли прийняттю рішення вкладати
кошти в економіку України, розробка комплексу заходів щодо диверсифікації джерел залучення
інвестицій (Табл. 2).
Таблиця 2
Завдання підвищення інвестиційної привабливості
Завдання
Створення сприятливого інвестиційного клімату
Зменшення існуючих видів та рівнів ризиків
Проведення активної державної політики щодо
стимулювання попиту на вітчизняну продукцію
Створення стимулів при виробництві товарів,
збільшення попиту на вітчизняні товари,
імпортозаміщення,
нарощування
експорту
продукції з високим вмістом доданої вартості
Забезпечення
захисту
прав
суб’єктів
інвестування

Напрями реалізації
Впровадження комплексу адміністративних та економічних інструментів для залучення капіталу, підвищення інвестиційного іміджу серед потенційних інвесторів
Впровадження комплексу адміністративних та економічних інструментів для зменшення ризиків в економіці
України
Зміна державної економічної політики в напрямку розширення внутрішнього платоспроможного попиту на
вітчизняні товари
Збільшення дієвості методів стимулювання економіки;
створення нових робочих місць; зниження адміністративних бар’єрів входження та функціонування на ринку
Посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення прав власності, прав інвесторів

Джерело: авторська розробка

В умовах браку робочої сили на світових ринках праці особливого значення набуває реалістичність, ефективність інвестиційної політики, збільшення інвестиційної привабливості, нарощування
інвестиційних ресурсів, зростання інвестиційної активності, що є умовою та можливим наслідком
підвищення якості життя населення.
Для підвищення рівня та якості життя населення (як потенційної робочої сили) необхідно: використання економічних, соціальних, політичних, науково-технологічних змін, що зумовлюють
синергетичний ефект та забезпечать стабільне збільшення темпів економічного росту; гарантування населенню можливості працевлаштуватись на території країни та отримувати адекватну
ціновій політиці заробітну плату; оновлення чи створення підприємств у наукомістких, екологічно
безпечних галузях економіки; скорочення експорту високо кваліфікованих працівників на світові
ринки праці за рахунок створення робочих місць в Україні із конкурентною заробітною платою;
залучення інвесторів для будівництва соціальної інфраструктури, модернізацію освітніх, медичних закладів, будівництва житла; зменшення нерівності в розподілі доходів в суспільстві.
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До того ж держава, сприяючи збільшенню доходів населення, усуваючи нерівність у їх розподілі, може регулювати потенційні джерела інвестиційних ресурсів населення шляхом розподілу
доходів між споживанням, заощадженнями та інвестуванням, використовуючи податкові, грошово-кредитні, адміністративно-правові інструменти. У процесі активізації зазначених інструментів
необхідно враховувати, що використання національних заощаджень на потреби економіки відображає успішність інвестиційної політики держави в цілому [8].
Зменшення нерівності доходів в суспільстві досить складно, адже на нерівність в доходах
впливає спосіб життя, розподіл праці, рівень освіти. Досягти цього завдання можливо шляхом
збільшення податків на доходи більш забезпечених верств населення; виплати соціальних
трансферів малозабезпеченим верствам населенням [9, с. 135].
Вважаємо за потрібне відзначити, що завдання державного регулювання інвестиційної привабливості національної економіки мають бути похідними від критеріїв економічної та соціальної
ефективності та згруповані окремо за макро- та мікрорівнем. Так, завданнями державного регулювання інвестиційної привабливості на макро- рівні є показники, що характеризують підвищування темпів економічного росту, зменшення всіх видів ризиків, підвищення рівня соціальної
стабільності у суспільстві, розширення виробництв, що забезпечують випуск продукції на експорт та імпортозамінної продукції, використання форм та методів державного впливу щодо стимулювання енергоощадних технологій, сприяння захисту навколишнього середовища тощо.
На мікрорівні завданнями державного регулювання нарощування інвестиційної привабливості є
нарощування обсягів виробництва продукції підприємствами, модернізація обладнання з метою
запобігання фізичному та моральному зносу, нарощування енергоощажних технологій тощо.
Пріоритетними напрямами державної інвестиційної політики в межах визначених цілей є: нарощення обсягів інвестиційних ресурсів; стимулювання і структурне переформатування інвестиційних ресурсів за джерелами, формами та методами залучення;досягнення збалансованості
макроекономічних відтворювальних пропорцій; паритетний розвиток виробничої і соціальної інфраструктури; формування ефективного конкурентного середовища; реалізація інноваційної
моделі розвитку національної економіки; підвищення стійкості економіки і мінімізація ризиків
розвитку; формування оптимальної моделі зовнішньоекономічних зв’язків; удосконалення адміністративного середовища збільшення інвестиційної привабливості; удосконалення інфраструктури ринку цінних паперів.
У межах пріоритетних напрямів конкретизовано управлінські заходи:
1. Нарощення обсягів інвестиційних ресурсів за рахунок: формування привабливого інвестиційного клімату (макроекономічна і політична стабільність; захист прав власності; спрощення
процедур започаткування бізнесу); диверсифікації каналів фінансування інвестицій (збільшення
власних фінансових ресурсів підприємств з застосуванням амортизаційної і селективної податкової політики; розвиток фондового ринку; підвищення використання потенціалу банківської
системи за рахунок підвищення рівня стійкості банківського сектору, зниження кредитних ставок
та запровадження механізмів довгострокового кредитування; залучення зовнішніх інвестиційних
ресурсів; стимулювання інвестицій у пріоритетні сектори економіки (аграрний сектор, машинобудування, інноваційний сектор);
2. Стимулювання і структурне переформатування інвестиційних ресурсів на високотехнологічні виробництва з високим вмістом доданої вартості за рахунок державних замовлень, податкових пільг, часткової компенсації кредитних витрат на модернізацію та технічне переоснащення
виробництва за рахунок бюджету;
3. Досягнення збалансованості макроекономічних відтворювальних пропорцій через прискорену модернізацію матеріально-технічної бази промислового виробництва; нарощування обсягів інвестиційних ресурсів і переорієнтації їх у високотехнологічні сектори економіки ; впровадження ресурсо-, енергозберігаючих технологій; зниження питомої ваги екологодеструктивних
підприємств; сприяння інноваційному наповненню іноземних інвестицій; зміна галузевої структури на користь високотехнологічних галузей; зміна секторальної структури в розрізі сфери послуг
на користь освіти, науки, інформатизації, охорони здоров’я; досягнення збалансованості між
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споживанням і доходами, заощадженнями і інвестиціями, зовнішнім і внутрішнім попитом, реальними і фінансовими активами);
4. Розвиток базової інфраструктури через розбудову виробничої і соціальної інфраструктури
(транспорт, комунікації, заклади освіти, охорони здоров’я, готелі, туристичні комплекси) та ринкової інфраструктури на основі підвищення якості і доступності послуг кредитування, консалтингу, аудиту, реклами, права, інформації, зв’язків з громадськістю;
5. Формування ефективного конкурентного середовища на основі: ліквідації необґрунтованих
податкових преференцій; зниження тінізації економіки; вдосконалення конкурентного законодавства, забезпечення довгострокових гарантій створення і підтримання сприятливого для бізнесу середовища з боку державних органів влади;
6. Реалізація інноваційної моделі розвитку через: розвиток інноваційного бізнес-середовища;
розбудову інноваційної інфраструктури; формування ресурсної складової інноваційного потенціалу; удосконалення нормативно-правової бази інноваційної діяльності;
7. Підвищення стійкості економіки і усунення ризиків розвитку на основі: зниження рівня зовнішньої заборгованості держави; забезпечення внутрішньої стабільності грошової одиниці; забезпечення зовнішньої стабільності грошової одиниці; підвищення рівня географічної і товарної
диверсифікованості зовнішньої торгівлі; усунення дисбалансів банківської системи; зниження
рівня матеріаломісткості і енергоємності виробництва; ліквідація деформованої галузевої і технологічної структури виробництва;
8. Формування оптимальної моделі зовнішньоекономічних зв’язків шляхом: зменшення залежності економіки країни від кон’юнктури зовнішніх; зростання ємності внутрішнього ринку; формування дієвого механізму захисту і підтримки національних виробників на зовнішніх ринках;
9. Зниження адміністративних бар'єрів підвищення ефективності органів влади та місцевого
самоврядування, використання виробничого, ресурсного, фінансового, кадрового, інфраструктурного потенціалу тощо.
Висновки. Державна інвестиційна політика повинна: забезпечити мінімізацію інвестиційних
ризиків; сприяти диверсифікації інвестиційних ресурсів, їх ефективному використанню в частині
інвестиційного забезпечення структурної перебудови економіки, розвитку наукомістких галузей
економіки, підвищення рівня та тривалості життя населення України тощо.
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