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Нині в Україні передбачена переважно бюджетна підтримка
інноваційної сфери. Пільгові умови для інноваційних підпри-
ємств визначені в Законі України «Про інноваційну діяльність».
Проте цей закон так і не вступив у силу в повному обсязі, після
його прийняття було призупинено дію ряду положень щодо на-
дання податкових та митних пільг інноваційним підприємствам.
Зокрема, це здійснювалося на підставі Законів України про Дер-
жавний бюджет на 2003, 2004 та 2005 роки. При перегляді дер-
жавного бюджету у березні 2005 р. були скасовані статті 21 і 22
Закону України «Про інноваційну діяльність» та відмінено піль-
ги, що надавалися Законом України «Про спеціальний режим ін-
новаційної та інвестиційної діяльності технологічних парків».
Отже, відсутність усталеної законодавчої бази перешкоджає роз-
витку інноваційної діяльності в Україні.
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Розкрито сучасний стан машинобудів-
ної галузі, обґрунтовано необхідність
прискореного її оновлення для здійс-
нення інноваційних структурних зру-
шень в Україні.

This research explores the current state
of machine-building industry, grounded
the necessity of accelerating its updates
for innovative structural changes in
Ukraine.

Матеріально-технічною основою виходу з кризи є оновлення
основного капіталу. Для цього слід розвивати галузі машинобу-
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дування, які виробляють знаряддя та устаткування для модерні-
зації виробництва. Однак в умовах сучасної фінансово-економіч-
ної кризи обсяги виробництва машинобудівних галузей суттєво
зменшилися.

Машинобудівний комплекс України охоплює понад 20 спе-
ціалізованих галузей. Підприємства машинобудування працю-
ють на фізично та морально застарілому обладнанні, і найближ-
чим часом їх модернізація не передбачається. Отже, проблема
інноваційного оновлення продукції машинобудування і при-
скорення інноваційних процесів у галузі стоїть надзвичайно
гостро і вимагає кардинальних заходів. Це підтверджується
даними економічної оцінки, відповідно до якої було встанов-
лено, що при зношенні основного капіталу в середньому май-
же на 68 % його оновлення становить 5 % на рік. Тобто показ-
ник оновлення основного капіталу є надзвичайно низьким.
Такий висновок можна зробити ще й з огляду на те, що за су-
часних темпів науково-технологічного прогресу рекомендуєть-
ся оновлювати діюче устаткування через кожні 8—10 років йо-
го експлуатації.

Вітчизняне машинобудування потребує інноваційного онов-
лення. Цьому повинна сприяти загальнодержавна комплексна
програма розвитку високих технологій, яка була прийнята у 2004 р.
і має статус закону. Ця програма передбачає реалізацію понад
1000 проектів у різних галузях промисловості та в інших сферах
господарювання. Проте, на жаль, вона не спрямована на розвиток
високих наукоємних технологій і практично не виконується. Ос-
новною причиною такого становища є те, що діюча в державі си-
стема управління інноваційними процесами швидше перешко-
джає, ніж сприяє прискореному розвитку інноваційних процесів.
Тому її слід удосконалювати через створення відповідної норма-
тивно-правової бази та фінансове забезпечення програм або їхніх
складових.

Необхідно відмітити, що в Україні ще збереглися окремі висо-
котехнологічні галузі (ракето-, авіа- і суднобудування), проте такі
передові галузі, як електроніка, радіопромисловість та інші й сьо-
годні не працюють. Усе це веде до зниження науково-техноло-
гічного рівня виробництва, про що свідчать експертні оцінки фа-
хівців Інституту економічного прогнозування НАН України [1, с.
351—352]. Таким чином, відтворення і прискорений розвиток
машинобудування передбачають не лише пріоритетне зростання
нових високотехнологічних галузей (або їх створення, якщо вони
відсутні), а й структурно-технологічну модернізацію діючих під-
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приємств традиційних галузей з метою підвищення їх конкурен-
тоспроможності.

В умовах структурної модернізації національної економіки
обмежені інвестиційні ресурси необхідно спрямовувати у ті галу-
зі машинобудування, які виробляють високотехнологічну проду-
кцію або можуть швидко освоїти її випуск. Інакше кажучи, стру-
ктурна модернізація полягає у принциповій зміні галузевої
структури інвестицій, тобто переорієнтації інвестиційних потоків
на сферу матеріального виробництва.

На сьогодні актуальним залишається питання пошуку фінан-
сових ресурсів для проведення модернізації виробництва. Додат-
ковим джерелом інвестиційних ресурсів можуть слугувати інозем-
ні інвестиції, а також ті кошти, які вивезені за кордон. Однак для
їх повернення і легалізації потрібні відповідні механізми. Крім
того, необхідно використовувати кошти, які знаходяться у насе-
лення (60 млрд дол.) й тіньовому обороті (80 млрд дол.), що ра-
зом становлять 140 млрд дол. (за оцінкою академіка НАН Украї-
ни В. М. Гейця) [2, с. 12]. Масштабні інвестиції сприятимуть не
лише пожвавленню виробництва, а й створять умови для глибо-
кої структурної модернізації вітчизняної економіки.

Державне регулювання структурної модернізації економіки
повинно забезпечувати підтримку науки, впровадження новітніх
технологій, створення необхідних умов для нормального відтво-
рення виробничої бази підприємств та посилення їхньої іннова-
ційної діяльності.

Отже, за роки ринкового реформування економіки України її
структурні диспропорції суттєво поглибилися. Надалі її рефор-
мування без структурно-технологічних змін, освоєння інновацій-
ної парадигми розвитку є неможливим. Найгострішою пробле-
мою структурної модернізації національного господарства є
розвиток машинобудування як першооснови необхідних змін.
Однак подолання структурно-технологічної незбалансованості
потребує масштабних внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
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