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Забезпечення росту продуктивності праці в контексті пожвавлення інвестиційної та
інноваційної діяльності
Продуктивність праці визначає рівень та якість життя суспільства. Техніко-технологічний рівень
виробництва визначає рівень продуктивності праці в країні. Таким чином, метою статті є обґрунтування
основних теоретичних принципів та практичних рекомендацій для пожвавлення інвестиційної та
інноваційної діяльності. Об’єктом дослідження є процеси пожвавлення інвестиційної та інноваційної
діяльності у системі забезпечення росту продуктивності. Теоретичною та методологічною основою
дослідження є наукові роботи вітчизняних та зарубіжних вчених з продуктивності праці та шляхів її
підвищення. В рамках дослідження було проаналізовано рівень та динаміка продуктивності праці в країнах
світу. Визначено рівень продуктивності праці в Україні в порівнянні з іншими країнами. Автори визначають
запровадження інновацій як ключовий фактор росту продуктивності праці. Таким чином, була
запропонована стратегія інвестиційного та інноваційного розвитку. Обґрунтовано основні принципи
ефективного запровадження інвестиційно-інноваційної стратегії та державної інвестиційно-інноваційної
політики для забезпечення росту продуктивності праці. Для досягнення цілей державної інвестиційноінноваційної політики та отримання результатів росту продуктивності праці, було запропоновано пріоритети
розподілу державних фінансів, а також заходи для посилення росту венчурного капіталу та стимулювання
виробництва високотехнологічної продукції. Зміни при запровадженні інвестиційно-інноваційної стратегії,
державні інвестиції та інноваційна політика можуть призвести до росту продуктивності праці, забезпечити
конкурентоздатність економіки та стійкий соціально-економічний розвиток України.
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Обеспечение роста продуктивности труда в контексте оживления инвестиционной и
инновационной деятельности
Продуктивность труда определяет уровень и качество жизни общества. Технико-технологический уровень
производства определяет уровень продуктивности труда в стране. Таким образом, целью статьи является
обоснование основных теоретических принципов и практических рекомендаций для оживления
инвестиционной и инновационной деятельности. Объектом исследования являются процессы оживления
инвестиционной и инновационной деятельности в системе обеспечения роста продуктивности.
Теоретической и методологической основой исследования являются научные работы отечественных и
зарубежных ученых по продуктивности труда и путям её повышения. В рамках исследования были
проанализированы уровень и динамика продуктивности труда в странах мира. Определен уровень
продуктивности труда в Украине по сравнению с другими странами. Авторы определяют внедрение
инноваций как ключевой фактор роста продуктивности труда. Таким образом, была предложена стратегия
инвестиционного и инновационного развития. Обоснованы основные принципы эффективного внедрения
инвестиционно-инновационной стратегии и государственной инвестиционно-инновационной политики для
обеспечения роста продуктивности труда. Для достижения целей государственной инвестиционноинновационной политики и получения результатов роста продуктивности труда, была предложены
приоритеты распределения государственных финансов, а также меры для усиления роста венчурного
капитала и стимулирования производства высокотехнологичной продукции. Изменения при внедрении
инвестиционно-инновационной стратегии, государственные инвестиции и инновационная политика могут
привести к росту продуктивности труда, обеспечить конкурентоспособность экономики и устойчивое
социально-экономическое развитие Украины.
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