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Summary. У статті досліджено стан інноваційної політики країни та 

запропоновано шляхи виходу з кризи за рахунок удосконалення та 

модернізації нормативно-правової бази країни. Зазначено, що створити нову 

державну інноваційну політику вищого рівня технологічного розвитку 

неможливо на морально застарілій виробничій базі, зношеному устаткуванні 

промислових підприємств і наукових центрів. 
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Стратегічний напрям щодо модернізації галузевої структури 

національної економіки висуває на передній план проблему мобілізації 

необхідних ресурсів, у тому числі за рахунок згортання структурно- 

депресивних виробництв. У процесі їх ліквідації або часткового згортання 

вивільняються ресурси, площі, робоча сила, які потім можуть бути 

перерозподілені у пріоритетні галузі. Здійсненню даного процесу має 

передувати підготовчий період, тривалість якого залежатиме від накопиченого 

в країні економічного потенціалу, поточного стану економіки і глибини 

структурної кризи. На протязі цього періоду повинні бути визначені галузі та 

виробництва, що підлягають згортанню, а також склад заходів і конкретні 
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терміни їх проведення. Першим кроком у розробленні програм структурних 

перетворень є ранжування галузевої структури економіки на групи галузей: – 

базові галузі промисловості, які є базовими конструкціями національної 

економіки та визначають її незалежність; – перспективні галузі, що 

визначають базу економічного зростання; – структурно-депресивні галузі, 

підгалузі, підприємства і виробництва, до яких належать екологічно шкідливі, 

ресурсо - і трудомісткі, що базуються на застарілих технологіях і 

неперспективних напрямах економічної діяльності. Реалізація програм 

структурної перебудови вимагає зміни пріоритетів інвестування (частка 

витрат на модернізацію і реконструкцію в розвинених країнах становить 70– 

90% від загального обсягу інвестицій в основний капітал), а також галузевої 

структури інвестицій, здійснюваного через міжгалузевий та міжнародний 

перелив капіталу. Останній передбачає перерозподіл інвестиційних потоків 

між галузями й усередині великих корпорацій на користь найбільш 

перспективних галузей (виробництв) і відмова від інвестування в структурно- 

депресивні види діяльності. Цей процес здійснюється через диверсифікацію 

або біржовий канал. Міжнародне залучення капіталу в структурні 

перетворення сприяє вирішенню таких завдань, як створення ТНК, 

міжнародних стратегічних альянсів інших глобальних підприємницьких 

мереж або входження до складу вже діючих об'єднань для спільного 

використання наявного потенціалу та компетенцій; зниження рівня 

нееквівалентного обміну країни на світових ринках наукомістких товарів, 

технологій, інтелектуальних послуг. Програми структурної перебудови мають 

бути підтримані і відповідними механізмами державного регулювання. 

Особливу увагу, на нашу думку, слід приділити: – формуванню і підтримці 

попиту на продукцію перспективних галузей із використанням механізмів 

державних замовлень дотацій до цін і селективних форм митного 

регулювання; – управлінню процесами амортизації капіталу для нарощування 

інвестиційних можливостей підприємств за рахунок власних коштів; – 

посиленню валютного регулювання, спрямованого на акумуляцію в країні 

валютних ресурсівна цілі структурної модернізації; – посиленню державного 

контролю над розподілом прибутку підприємств, що знаходяться повністю 

або частково у державній власності, і перетворенням її в інвестиції всередині 

країни відповідно до вибраних національних пріоритетів; – пільговому 

оподаткуванню прибутку, що спрямовується на модернізацію, реконструкцію 

та інноваційний розвиток виробництва; – пільговому кредитуванню 

підприємств пріоритетних галузей через селективне зниження відсоткових 

ставок і створення переваг в отриманні кредитів на інвестиції, що 

спрямовуються на виробниче освоєння нових видів продукції і прогресивних 

технологій; – надання допомоги інноваційному бізнесу через державне 

страхування інвестиційних ризиків у високотехнологічних галузях; – 

встановленню для банків лімітів кредитних ресурсів, що спрямовуються на 

фінансування пріоритетних сфер економіки, недотримання яких призводило б 

до скорочення обсягів їх рефінансування. Головним напрямом державної 

політики, спрямованої на модернізацію технологічної бази та галузевої 
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структури економіки, як показує досвід розвинених країн, має стати 

формування в країні повноцінної національної інноваційної системи (НІС), 

покликаної забезпечити органічне вбудовування інноваційних процесів у 

поступальний розвиток економіки й суспільства. Незважаючи на відмінності в 

національних моделях НІС, об'єднуючою рисою для них виступає лідерство 

держави, що забезпечує три пріоритети: розвиток науки; розвиток освіти; 

розвиток наукоємного виробництва. При цьому державі повинна відводитися 

активна роль у визначенні пріоритетів науково-технічного розвитку, 

підтримки фундаментальних досліджень, мотивації підприємницької 

активності в інноваційній сфері, захисті прав інтелектуальної власності, 

реформуванні освіти. Стадії прикладних НДДКР та комерціалізації 

нововведень доцільно віддавати приватним компаніям. Стратегічні орієнтири 

функціонування і розвитку НІС задаються пріоритетами науково-технічного 

розвитку, що дає змогу не тільки подолати розпорошеність обмежених 

ресурсів розвитку, а й зв'язати їх із відповідними пріоритетами в реальному 

секторі виробництва. У цьому зв'язку посилюється значимість обґрунтованого 

виділення пріоритетів технологічного розвитку. Враховуючи цю обставину, у 

США ще в 1993 р. указом президента була створена Національна рада з науки 

і техніки зі статусом федерального відомства, основною метою і функцією 

якого стало визначення та формулювання в чіткій формі національних цілей і 

пріоритетів для державних капіталовкладень у розвиток науки і технологій. 

Аналогічні держструктури створені і в європейських країнах: у Німеччині – 

Комісія оцінки технологій, у Франції – Парламентське управління з питань 

відбору в галузі науки і техніки, в Ісландії – Національна науково-дослідна 

рада, у Фінляндії – Рада з питань наукової політики. Європарламентом 

прийнята резолюція про створення Європейського парламентського 

управління з питань оцінки та вибору пріоритетів у галузі науки техніки. 

Більшість країн видає «білі книги», де відображаються пріоритети 

національної інноваційної політики. 

Висновки. Таким чином, для більш зваженого підходу до визначення 

пріоритетів технологічного розвитку в Україні, яка має обмежені ресурси 

інноваційного розвитку, також слід створити держструктуру, яка на відміну 

від періодично створюваних експертних груп займалася б цим питанням на 

постійній основі шляхом безперервного моніторингу та прогнозування 

ситуації в науково технічній сфері та геоекономіці. 
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