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ционной экономики, но степень использования инновационного
потенциала не высока. Для достижения поставленных задач по
повышению эффективной использования инновационного потен-
циала республики предстоит еще решить ряд проблем.
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ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ НАУКОЄМНОГО
ВИРОБНИЦТВА У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

У сучасних умовах у розвинутих країнах прискорено формується
інноваційна економіка, що дозволяє на базі знань і за рахунок на-
рощування випуску наукоємної продукції та послуг забезпечувати
розширене відтворення наукоємного валового продукту та накопи-
чення інтелектуального потенціалу. Саме такі орієнтири мають ста-
ти властивими і для вітчизняної національної економіки.

Ключовою особливістю розвитку національної економіки є
поступове старіння основних засобів, оскільки накопичений до
цього часу науково-технічний заділ на даний час практично по-
вністю вичерпано, а новий технологічний уклад фактично ще не
сформовано. Зазначені обставини зумовлюють необхідність роз-
робки політики стимулювання розвитку наукоємного виробницт-
ва вітчизняної національної економіки на підставі визначених
принципів для збереження та зміцнення її потенціалу.

По-перше, це стосується визначення пріоритетів науково-
промислової політики. Так, на даний час для наукоємного вироб-
ництва властиві проблеми щодо рівня розвитку ринку, конкурен-
ції, інвестиційної підтримки, поширення та трансферу інновацій-
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ної техніки та технологій, інституційного середовища, перспек-
тив диверсифікації тощо. Дані проблеми характеризуються відсу-
тністю раціональних рішень, оскільки не вирішена головна зада-
ча — не сформовані державні пріоритети та орієнтири розвитку
наукоємного виробництва, не визначено сфери діяльності, які
можуть стати основою вітчизняного економічного розвитку за
рахунок внутрішніх ресурсів і за допомогою використання неси-
ровинних джерел формування економічної доданої вартості.

По-друге, це реалізація ефективних і результативних структур-
них перетворень, а саме формування нових інститутів розвитку на-
укоємного виробництва. Створення високотехнологічного ядра роз-
витку національної соціально-економічної системи, а також її мезо-
та мікрорівнених підсистем вимагає формування раціонального ін-
ституційного середовища, стимулювання розвитку галузей, що ха-
рактеризуються тривалими термінами окупності, в тому числі сти-
мулювання розвитку наукоємного виробництва. В умовах
активного впливу зовнішніх факторів і політичних коливань вини-
кає потреба відмовитися від «ручного» управління, що вимагає фо-
рмування стійкого середовища розвитку наукоємного виробництва,
оскільки державне управління скорочує ефективність корпоратив-
ного управління, що власне і є основною причиною стрімкого від-
риву іноземних країн у науково-технічному прогресі.

Також важливо забезпечити інституційне реформування галузе-
вої науки, технологічного та фундаментального її секторів, які зна-
ходяться в складному фінансовому становищі навіть у порівнянні зі
станом розвитку промисловості. Вирішення такої задачі можливе з
аналізу позитивного зарубіжного досвіду, який включає формуван-
ня державних наукових центрів, стимулювання створення великих
лабораторій на базі великих університетів і наукових інститутів.

По-третє, це диверсифікація напрямів розробок і виробництва.
Так, у даний час відзначається тенденція «відсікання» виробниц-
тва продукції масового попиту від застосування наукоємних тех-
нологій, що призводить до втрати даними видами продукції кон-
курентоспроможності та скорочення маневреності
товаровиробників унаслідок скорочення можливостей нарощу-
вання власних фінансових ресурсів . У той же час зарубіжні ви-
робники товарів масового попиту активно використовують нау-
коємні технології, що дозволяє їм формувати та зберігати
конкурентну перевагу в даній сфері.

По-четверте, це можливо за рахунок активізації міжнародного
співробітництва, перспектив розширення можливостей залучення
та впровадження новітніх технологій за рахунок залучення пря-
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мих іноземних інвестицій, технологічних трансфертів, копіюван-
ня наукоємних технологій тощо. Внаслідок цього можливий роз-
виток процесу інтеграції ресурсів і збутових мереж.

Наукоємне виробництво є найважливішою характеристикою
національної економіки, показником стратегічного потенціалу та
економічної міцності країни, її національного статусу. А тому
адекватна адаптація науки та виробництва до сучасних умов еко-
номічного розвитку вимагає цілеспрямованої різнобічної держа-
вної підтримки, від якості та ефективності якої залежить еконо-
мічний і науковий прогрес національної економіки.

Зазначені обставини мають стати основними при формуванні
стратегії та тактики стимулювання розвитку наукоємного вироб-
ництва на всіх рівнях управління, тобто вони повинні бути вра-
ховані як суб’єктами господарювання, так і на регіональному рі-
вні, а також при формуванні промислової політики на рівні
державного управління.
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Розбудова високо динамічної економічної системи в Україні,
здатної оперативно реагувати на зміни глобальної ринкової
кон’юнктури, ефективно елімінувати негативні наслідки націона-
льних і міжнародних бізнес-циклів, забезпечувати якісне еконо-
мічне зростання на інноваційній основі можлива лише на основі




