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Бажал Ю.М., д-р екон. наук 

Інститут економічного прогнозування НАН України  

ЕКОНОМІКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Узагальнено концептуальні підходи щодо генезису та розвитку інноваційної теорії 
економічного розвитку, обґрунтовано необхідність застосування цієї теорії для вирішення 
сучасних проблем економіки України, сформульовано концептуальні науково-методичні 
засади і практичні рекомендації щодо формування державної інноваційної політики як 
інструмента політики економічного зростання. 

Теорією, яка відіграє першорядну роль у 

сучасних досягненнях провідних індустріаль-

них країн світу і заслуговує на те, щоб стати 

основою концепції нашої економічної рефор-

ми, є інноваційна теорія економічного розвит-

ку. Згідно з нею, саме особливості науково-

технічного прогресу в першу чергу зумовлю-

ють характер основних економічних процесів 

у довгостроковому періоді. Тому важливо до-

кладніше розкрити її генезис, принципи і ме-

тоди реалізації в сучасній економічній та інно-

ваційній політиці України.  

 

Інноваційна теорія економічного роз-

витку. Інноваційна теорія розвитку сформува-

лася як одна з теорій економічного циклу‚ 

причому завершеного вигляду вона набула 

тільки в середині ХХ століття [1]. До цього 

часу науково-технічний прогрес (НТП) ще не 

розглядався більшістю вчених як основний 

фактор економічного розвитку. Тривалий час 

економічна думка вбачала причину спадів 

ділової активності в психології “купця-капі-

таліста”, зажерливість якого постійно порушу-

вала баланс попиту і пропозиції, призводячи 

до різких піднесень і крутих руйнівних криз у 

розвитку промисловості і торгівлі. 

Одним із перших‚ хто побачив причини еко-

номічних криз у особливостях відтворення ос-

новного капіталу‚ був видатний український уче-

ний-економіст М.І.Туган-Барановський. Його 

праця “Промислові кризи в сучасній Англії, їх 

причини і вплив на народне життя”, що була ви-

дана в Санкт-Петербурзі у 1894 р., а потім пере-

кладена німецькою (1901 р.) і французькою 

(1913 р.) мовами‚ стала класикою світової науки 

[2]: наприклад, Е.Хансен називає її віхою в роз-

витку економічної теорії, першою сучасною нау-

ковою працею, яка цілком присвячена промисло-

вим циклам, джерелом нової течії економічної 

думки, яка сформувала теорію Дж.Кейнса [3].  

М.І.Туган-Барановський проаналізував різні 

підходи до пояснення циклічного характеру 

розвитку виробництва і дійшов висновку, що 

перешкодою для безперервного кумулятивного 

розвитку виробництва є не стільки зовнішні об-

межувальні фактори‚ скільки внутрішні власти-

вості економічної системи, які власне і пород-

жують циклічність її розвитку. Такими власти-

востями є циклічні закономірності у відтво-

ренні основного капіталу країни. Цей висновок 

було зроблено як на основі теоретичного ана-

лізу, так і на основі ретельних статистичних 

досліджень особливостей розвитку промисло-

вості Англії. Він показав, що промисловий цикл 

цілком відтворюється ціною заліза: в міру 

пожвавлення торгівлі зростає і ціна заліза – 

криза і реакція виражаються втратою цієї ціни. 

Ця залежність пояснюється тим, що залізо – 

найважливіший матеріал, з якого споруджують-

Інноваційні вектори 

економічного зростання 
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ся машини, інструменти, рейки, кораблі і вза-

галі знаряддя виробництва та транспорту. За 

попитом на залізо і його ціною можна робити 

висновок про розширення основного капіталу 

країни [див. 2‚ с. 315–316]. 

Новаторство висновків визначалося тим, 

що вони формували нову теорію ринку, яка 

відрізнялася від панівних класичних тракту-

вань. Теорія ринку М.І.Туган-Барановського 

була несподіваною для сучасників‚ особливо 

щодо твердження‚ що періодична зміна при-

пливів і відпливів промисловості викликається 

не законами споживання, а законами вироб-

ництва. З його теорії виходило‚ що не тому ви-

робництво розширюється в роки піднесення, 

що зростає споживання; навпаки, споживання 

саме тому і зростає в цей час, бо 

розширюється виробництво. Тільки завдяки 

Дж.Кейнсу такий висновок знайшов широке 

визнання. Проте не будемо забувати, що 

кейнсіанство називали революційною теорією. 

Дана теорія ринку не позбавлена інтересу і 

для нас при формуванні ринкових відносин: 

адже ми якраз і намагалися проводити інвес-

тиційну політику з метою зростання безпосе-

реднього споживання і одержували спіраль ін-

фляції, яка розкручувалася, що примушувало 

уряд штучно обмежувати споживання‚ а це 

призводило до руйнації всього циклу кру-

гообігу доходів і згортання економічної актив-

ності та виробництва. 

Теорія циклу М.І.Туган-Барановського пояс-

нює, чому існують окремі періоди, протягом 

яких спочатку нагромаджуються великі маси по-

зичкового капіталу, які не знаходять застосуван-

ня, а потім відбувається їхнє бурхливе інвесту-

вання. Але виникає запитання, в які види основ-

ного капіталу інвестується вільний грошовий 

капітал? Відповіді на це питання і призвели до 

виникнення інноваційних теорій розвитку. Пря-

мий розвиток теорія М.І.Туган-Барановського 

одержала через праці А.Шпітгофа і Й.Шум-

петера.  

Дослідження А.Шпітгофа [див. 3] дово-

дили‚ що фаза піднесення в циклі не може 

бути викликана одним лише тиском позич-

кових капіталів. Більше того‚ ця фаза зумов-

люється головним чином результатом “притя-

гування”, а не “підштовхування”. Процес 

“всмоктування” позичкових капіталів забезпе-

чується науково-технічними інноваціями. То-

му фаза піднесення може закінчитися не 

тільки в результаті скорочення пропозиції 

вільного капіталу, який шукає інвестиційних 

можливостей, але й у разі падіння ефективного 

попиту на реальний капітал. Ці дві 

взаємодіючі причини визначають основу 

циклічного розвитку. Імпульс до інвестування 

виникає з потреби у виробництві машин та 

устаткування, викликаних новими технічними 

вдосконаленнями та винаходами, ринками 

збуту. Відкриття та технічні досягнення 

розширюють “відро капіталоутворення” і 

викликають настійну необхідність його 

заповнення. Місткість “відра” визначається 

вимогами технічного прогресу. Але як тільки 

ця місткість наповнюється, будь-яке додаткове 

утворення нового капіталу швидко стає 

марним, гранична ефективність капіталу 

наближається до нуля, інвестування припи-

няється, розквіт уривається. 

А.Шпітгоф доповнив теорію М.І.Туган-

Барановського поняттям механізму заповнення 

інвестиційного вакууму, що утворюється у 

кризовій фазі циклу‚ через комерціалізацію 

науково-технічних досягнень. Цей процес вия-

вився імпульсивним‚ що і породжувало цик-

лічність економічної динаміки. Формування 

цілісної інноваційної теорії економічного роз-

витку здійснив Й.Шумпетер, який тим самим 

завершив концептуальний напрям, започатко-

ваний М.І.Туган-Барановським, ставши “бать-

ком” інноваційної парадигми соціально-еконо-

мічного розвитку‚ яка сьогодні отримала ви-

знання через так звані теорії ендогенного 

економічного зростання. 

Й.Шумпетер став автором теорії циклу [4]‚ 

яка ґрунтується на законах розвитку інно-

ваційного процесу‚ а саме – відповідно до 

особливостей економічної поведінки підпри-

ємців-новаторів‚ що протистоять іншому типу 

господарського суб’єкта – “просто господа-
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рям”. Характер дій цих двох типів є зовсім різ-

ним, як різним є вміння працювати за звичним 

і новим планом. 

Принциповим положенням теорії Й.Шум-

петера, яке відрізняє її від теорії А.Шпітгофа, є 

висновок про те, що нове, як правило, не 

виростає із старого, а з’являється поруч із ста-

рим, витісняє його і змінює всі відносини 

таким чином, що виникає необхідність у спе-

цифічному процесі “розміщення”. Тому “під-

несенню” передує структурна перебудова, а 

наступний розвиток – це не просто продов-

ження попереднього, а новий розвиток, який 

породжується іншими умовами і почасти ін-

шими людьми. 

Найважливішим пунктом теорії Й.Шум-

петера є пояснення причини, з якої нові вироб-

ництва і відповідно підприємці-новатори з’яв-

ляються не безперервно, а відразу у великій 

кількості (“стадом”). Вся справа у тому, що 

поява нових виробництв взаємопов’язана. Цей 

зв’язок зумовлюється тим, що прорив нового 

спочатку здійснюється невеликою кількістю 

підприємців-новаторів, які володіють особли-

вим талантом бачення і реалізації нових шля-

хів, а також силою характеру для подолання 

могутньої протидії інерції традицій. Поява 

одного чи кількох таких підприємців полегшує 

появу інших, які, в свою чергу, сприяють появі 

третіх і так далі. Таким чином, “поява одного 

процвітаючого підприємця викликає появу не 

просто ще кількох, а дедалі чисельніших і 

менш кваліфікованих підприємців”. Причім 

Й.Шумпетер вважав, що підприємець-новатор 

як такий не “знаходить” і не “створює” нових 

можливостей. Останні існують самі по собі, 

нагромаджуються і навіть пропагуються пре-

сою. Однак без підприємця вони не можуть 

реалізуватися, тому функція його якраз і по-

лягає виключно в тому, щоб реалізувати їх. 

Ось чому не треба змішувати “тип” і 

“поведінку” підприємця та винахідника [див. 

4‚ с.180; 369; 390; 405 ]. 

Особливе місце в світовій економічній 

теорії зайняла розробка Й.Шумпетером понят-

тя нововведення чи інновації. Останній термін 

став загальноприйнятою категорією в світовій 

економічній літературі. Інновації, за Й.Шумпе-

тером, – не просто нововведення, а нова 

функція виробництва. Це – зміна технології 

виробництва речей, яка має історичне зна-

чення і є необхідною. Інновація становить 

стрибок від старої виробничої функції до но-

вої. Великі інновації викликають створення 

нових підприємств і нового устаткування, про-

те не кожне нововведення або нове виробницт-

во є інновацією. 

Актуальність даного питання для сьогоден-

ня пояснюється тим, що розгортання науково-

технічної революції підтверджує висновок 

інноваційної теорії про вирішальну роль 

інновацій у циклах економічного розвитку. 

Сучасні автори провели докладні статистичні 

дослідження інноваційних процесів, розгорну-

тих у часі. Всі вони підтвердили тісний зв’язок 

виробничих циклів з характером виникнення і 

поширення науково-технічних інновацій [5‚ 6‚ 

7]. 

Наведена лінія розвитку економічної теорії 

переконливо показує роль науково-технічних 

інновацій не тільки як фактору розвитку 

науково-технічної сфери, але й фактору еконо-

мічного зростання щодо всієї макроеконо-

мічної системи країни. Таке бачення соціаль-

но-економічних процесів ще й досі є малопо-

ширеним в Україні. Більшу увагу привертають 

теорії, що пояснюють економічні цикли 

впливом інших факторів, ніж інновації, більш 

звичних і зрозумілих – капітальними вкладен-

нями, сезонними коливаннями урожайності в 

сільському господарстві, особливостями гро-

шового обігу, демографічного розвитку тощо. 

Всі ці фактори важливі, і мову можна вести 

про їх співпорядкованість за ступенем впливу 

на цикл. Проте значення інноваційних теорій 

полягає насамперед у тому, що ними безу-

мовно доведено – стан науково-технічної ін-

новаційної сфери країни є не наслідком, а 

причиною багатьох макроекономічних змін‚ 

особливо на шляху економічного зростання.  

Це особливо важливо знати (і усвідомити) 

у зв’язку з ринковими перетвореннями в 
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Україні‚ бо повернення до ринку – це повер-

нення до природних економічних процесів, які 

описуються інноваційною теорією. Ми і рані-

ше були включені в світовий інноваційний 

процес‚ але переважно шляхом суперництва у 

воєнному протистоянні двох систем. Іннова-

ційний процес в Україні йшов на дуже вузько-

му фронті і за рахунок великого перевитра-

чання ресурсів. Тому він не виконував голов-

ної своєї функції – не прискорював зростання 

добробуту народу.  

Будучи жорстко керованим “згори”‚ за ра-

хунок централізованих команд, інноваційний 

процес позбавлявся головної своєї опори і 

носіїв – критичної маси новаторів-підприєм-

ців. Тому на рівні підприємств сформувалося 

індиферентне мотиваційне поле для інновацій, 

яке зазвичай відторгало чергові нововведення 

ініціативних винахідників. 

Здійснюючи активний пошук нових шляхів 

управління народним господарством, не можна 

концептуально залишатися на тих поглядах‚ які 

всі проблеми економічної організації зводили до 

загальносоціологічних формул розвитку суспіль-

но-економічних формацій. Так само недостатньо 

лише проголошення введення ринку. Вся еко-

номічна теорія ХХ століття – це пошук форм і 

методів протистояння негативним стихійним 

процесам ринкових відносин і‚ водночас‚ – по-

шук засобів акселерації позитивних сторін сво-

боди інноваційної творчості. 

Яким же чином при конструюванні нових 

ринкових відносин необхідно враховувати 

загальні закономірності інноваційного про-

цесу? Почасти відповідь на це питання дає 

передовий досвід розвинутих країн, де ці зако-

номірності максимально враховуються. Ми 

намагаємося його копіювати, але нерідко не 

бачимо всіх причин і зв’язків виникнення тієї 

чи іншої організаційної форми, а тому не одер-

жуємо очікуваного ефекту. У цьому зв’язку 

розглянемо в найзагальнішому вигляді деякі 

основні висновки інноваційних теорій стосов-

но проблеми створення в сучасних умовах 

сприйнятливого до науково-технічних іннова-

цій економічного механізму. 

Якщо розглядати даний момент з точки 

зору його місця на хвилі циклу економічного 

розвитку, то, очевидно, ми перебуваємо у сфе-

рі нижньої поворотної точки довгої хвилі. 

Тому важливо подивитися, які процеси повин-

ні обумовити позитивний тренд економічного 

розвитку, що робити для його підтримування. 

Перше, на що треба звернути увагу, – це 

стрибкоподібний перехід від старого до нового 

технічного базису виробництва в кризовій фазі 

циклу. Саме в цей період поряд із старим 

виникає нове. На цьому також треба зробити 

наголос – не перехід старого в нове, а стрибок, 

співіснування нового і старого технічного 

базису. Тому економічна політика повинна 

бути відповідним чином диференційована. Для 

розвитку нових виробництв, які визначають 

майбутнє обличчя промисловості, необхідною 

є пріоритетна шкала податків і пряма фінан-

сова підтримка. При найбільш налагоджених 

ринкових відносинах, як показали Й.Шум-

петер та Г.Менш [див. 4; 5], перевага природно 

надається поліпшуючим інноваціям, а не кар-

динальним базовим, які є й більш ризиковани-

ми, й більш дорогими. Впровадження принци-

пово нового – це особливий акт, який вимагає 

неординарних зусиль неординарних людей. 

Тому даний процес у наших умовах потребує 

не сильного вольового управління у вигляді 

команд, а сильної підтримки з боку держави 

тих, хто нову справу успішно розпочинає. 

У цьому аспекті для нас є дуже показовим 

приклад Японії, яка після війни і на початку 50-х 

років перебувала в дуже схожому економічному 

стані. Свій шлях по траєкторії “економічного 

дива” Японія проходила у повній відповідності з 

висновками інноваційних теорій. Початок 

технологічного стрибка проходив за всебічної 

підтримки з боку держави методом, який пізніше 

названо “лазерним променем”. Це означає, що 

початкові технологічні стрибки здійснювалися в 

невеликій кількості галузей, які довели свою 

потенційну конкурентоспроможність, з наступ-

ною дифузією інновацій. 

Так, у 1951 р. уряд Японії запровадив сис-

тему субсидування імпорту найновішого вер-
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статного устаткування (оплата 50 % вартості); 

до того ж він взяв на себе оплату 50 % витрат 

вітчизняних виробників такого устаткування. 

Післявоєнна ситуація виявилася сприятливою 

для виробників швейних машин, проте не всі 

галузі змогли відповідно розгорнути свою 

діяльність. Надавалася також інша допомога 

центру успішним інноваторам, особливо в їх-

ній боротьбі на зовнішніх ринках. Так, випуск 

та експорт швейних машин збільшилися в 

кілька разів. Прокладеним шляхом розвива-

лася промисловість по випуску фотоапаратів, а 

потім і годинникова промисловість; при цьому 

зростання виробництва та експорту було крат-

ним. Відпрацьовані управлінські прийоми да-

ли аналогічний ефект потім в усіх базових 

галузях промисловості. Основоположною ри-

сою, яка характеризує ці успіхи, за оцінками 

японських економістів, є “батьківське піклу-

вання” з боку уряду [8]. 

Наведений підхід може здатися схожим на 

наші традиційні методи забезпечення пріори-

тету, наприклад‚ в оборонній промисловості, 

коли економічний бік виробництва держава 

“брала на себе”. Проте тут принципова відмін-

ність полягає у тому, що в Японії та в інших 

розвинутих країнах допомога надається: 1) са-

мостійно діючим на свій страх і ризик під-

приємцям-новаторам; 2) ця допомога дістаєть-

ся тим, хто реально забезпечує потрібний ре-

зультат, хто спромігся створити конкуренто-

спроможний товар. А в нас у ролі підприємців-

новаторів виступає вузький командний про-

шарок управлінців, які прямо не зв’язані з ре-

зультатами і мають мотивацію дій, яка виклю-

чає ризик. В умовах ринкових відносин під-

приємці-новатори – це численний прошарок 

людей, які прагнуть до успіху, яким держава 

лише допомагає, а не керує ними. І перемагає 

не той, на кого впав вибір урядового чинов-

ника, а той, хто забезпечив кращий результат. 

Таким чином, однією з найважливіших 

функцій створюваного нового господарського 

механізму повинно бути стимулювання дифу-

зії нових технологій, виробництв, організацій-

них методів. Для цього повинні бути забезпе-

чені відповідні правові, фінансові, матеріальні, 

кадрові, інформаційні та імпортні можливості. 

І не можна допускати колишньої помилки, 

коли весь цей процес був керованим “згори”, а 

правильніше сказати – насаджувався. У тому й 

сенс, щоб сприятливі можливості для початку 

вигідної справи (є зразок, приклад), які 

надаються державою, міг за бажанням вико-

ристати будь-який бажаючий економічний 

суб’єкт. Не у всіх вийде, але ті, хто може орга-

нізувати справу, і будуть переможцями. 

Конкурентні фірми, які максимізують свій 

прибуток, часто-густо виявляються не в змозі 

нести додаткові витрати, щоб потім отримати 

монопольний прибуток інноватора, – так само‚ 

як і нести економічну відповідальність, пов’я-

зану із ризиком впровадження нової продукції 

чи освоєння нового ринку збуту. Тому вільна 

конкуренція‚ врешті-решт‚ не максимізує мож-

ливості суспільства щодо технологічних змін. 

Країни ринкового спрямування, які спеціаль-

ними заходами не підтримували інноваційний 

процес, вимушені досить швидко опинятися в 

ар’єргарді світової еволюції. 

Командно-адміністративна економіка, хоча 

й перевела майже всю систему управління нау-

ково-технічним прогресом в країні під держав-

ний контроль і підтримку, виявилася неефек-

тивною внаслідок відсутності можливостей 

самостійної дії інноваторів-підприємців, над 

якими постійно нависало “павутиння” держав-

ної бюрократії, яка не давала їм можливостей 

самореалізації у виробничому процесі. Тому 

світова практика засвідчила, що найбільш 

ефективним механізмом стимулювання техно-

логічних змін є ринкове конкурентне середо-

вище, в яке держава втручається таким чином, 

щоб захистити і підтримати тих суб’єктів рин-

ку, які беруть на себе тягар інноваційної 

ініціативи [9; 10]. 

 

Необхідність інноваційної моделі еко-

номічного зростання для України. Головним 

здобутком економічної політики останніх років 

вважається підтримування фінансової ста-

більності в країні. Проте досягнення такого стану 
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є важливою‚ хоча далеко не головною метою 

економічної політики. Індикатори фінансової 

стабільності не дають відповіді на центральне 

питання – про динаміку рівня багатства держави. 

Більшість країн світу має більш-менш врів-

новажене макроекономічне становище‚ але у 

десятки разів може відрізнятися їх рівень 

добробуту. Приріст національного багатства 

залежить від темпу та якості економічного 

зростання‚ головним фактором якого сьогодні 

виступають інноваційні науково-технологічні 

зміни‚ що суттєво підвищують продуктивність та 

якість виробництва‚ зокрема промислового.  

Для України політика створення умов для 

економічного зростання є найнагальнішою з 

потреб. Застосування інноваційної моделі роз-

витку є для України найкращим шляхом не 

тільки у ракурсі створення ресурсів для май-

бутнього підвищення добробуту держави‚ а та-

кож у контексті вирішення проблеми 

подолання чинників кризового стану перехід-

них процесів. Ці чинники хоча і послабшали 

останнім часом, але продовжують існувати і 

створювати потенціал майбутніх кризових 

явищ.  

Головною причиною необхідності запро-

вадження інноваційної моделі економічного 

розвитку є те‚ що криза української економіки 

класифікаційно відноситься економічною тео-

рією до явищ, які позначається категорією 

“стагфляція”. Цей стан спричинюється тим‚ 

що запровадження ринкових відносин в 

Україні вивело на перший план проблему 

неефективного використання наявних ресур-

сів‚ надвитратність виробництва на мікро- та 

макрорівні. Це обумовило головну особливість 

перехідного процесу‚ коли ціни ринкової 

рівноваги‚ що утворилися‚ поставили біль-

шість підприємств перед фактом банкрутства. 

Тому відсутність структурної перебудови 

трансформаційного типу згенерувало в Україні 

потужні стагфляційні процеси‚ які є реакцією 

по відновленню макроекономічної рівноваги 

шляхом створення прогресуючої кризи 

відносного надвиробництва та значного зни-

ження сукупного попиту в рамках традиційної 

структури національної економіки. Ця стара 

структура виробництва ніби ”виштовхує” капі-

тал‚ який призначений для відтворення вироб-

ництва неефективних‚ не маючих ринків збуту 

підприємств. 

Теоретичне узагальнення такого станови-

ща‚ як було показано у першому підрозділі‚ 

було зроблено ще сто років тому М.І.Туган-

Барановським. Він висунув гіпотезу‚ що 

головним чинником економічної кризи 

виступає відсутність інноваційності 

відтворення основного капіталу. Й. Шумпетер 

назвав цю ідею “наріжним камінцем” на шляху 

розвитку економічної теорії [11]. Отже‚ вихід 

із становища‚ в якому опинилася економіка 

України‚ пов’язаний з інноваційною 

переорієнтацією напрямів інвестицій‚ 

спрямованих на відтворення старої структури 

основного капіталу. Саме таким чином може 

бути розв’язана проблема кризової фази 

економічного циклу. 

Правильність такого бачення природи чин-

ників і механізмів виникнення економічних 

криз та шляхів їх подолання переконливо під-

тверджується і в умовах сучасної України‚ де 

теперішня економічна ситуація повністю‚ на 

нашу думку‚ підтверджує теоретичні висновки 

нашого славного співвітчизника. 

На початку кризи кредитні ресурси банків 

зростали одночасно із значним падінням 

обсягів інвестицій та виробництва. Поглиб-

лення економічної кризи супроводжувалося 

високим рівнем резервування банківської сис-

теми. Так‚ у 1992–1994  рр. фактична норма 

резервування фінансових ресурсів комерційни-

ми банками України сягала позначок близько 

50 %‚ тоді як встановлена норма обов’язкового 

резервування коливалася навколо позначки 15 

відсотків. Прибутки комерційних банків у 

1993 р. склали суму‚ яка дорівнювала 40 % за-

гального прибутку промисловості‚ потім ця 

частка зменшилася‚ хоча залишалася надто 

високою ( у 1997 р. –  25 %) [12]. Крім цього‚ 

значне зниження обсягів інвестицій та довго-

строкового кредитування реального сектора 

відбувалося в умовах згортання інноваційної 
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активності. Ці негативні явища поглиблю-

вались ще й тим‚ що держава продовжувала 

підтримувати стару структуру економіки емі-

сійними ін’єкціями‚ що лише сприяло по-

глибленню кризи. Циркуляція фінансових ре-

сурсів поза реальним сектором призводила до 

підтримки потенціалу інфляції‚ яка утриму-

валася переважно за рахунок застосування 

адміністративних‚ абсолютно неринкових‚ ан-

тинародних заходів щодо обмеження пропо-

зиції грошей. Наприклад‚ заборгованість по 

заробітній платі та пенсіях швидко набли-

зилася до обсягів грошової маси (М1) країни. 

Принциповим‚ з огляду на головну про-

блему цієї роботи‚ є розкриття питання‚ чому 

стара структура виробництва генерує “віль-

ний” фінансовий капітал. Це пов’язано‚ перш 

за все‚ з концепцією “життєвого циклу” техно-

логії‚ продукції‚ виробництва‚ згідно з якою 

зазначені “види” індустріальної “популяції” 

мають пройти послідовні фази від зародження 

до морального чи фізичного старіння і вибут-

тя. Цей процес жорстко детермінований від-

носно критерію ефективності: економічні ре-

зультати виробництва повинні перевищувати 

витрати. Якщо технологія‚ продукція‚ під-

приємство не відповідають цьому критерію‚ –  

вони вибувають з виробничого процесу‚ а 

ресурси‚ які було задіяно‚ мусять перемістити-

ся до інших економічних акторів‚ чия еконо-

мічна діяльність відповідає зазначеному крите-

рію ефективності. Власне останній визначає 

вік технології. Українська економіка увійшла в 

процес ринкового реформування у стані‚ коли 

більшість її виробництв не відповідали крите-

рію економічної ефективності і знаходилися у 

заключній фазі свого “життєвого циклу”. 

Проілюструвати це можна даними про вік та 

зношеність основних фондів. В Україні за 1970–

1990 рр. в матеріальному виробництві середній 

вік основних фондів збільшився у 1,5 раза‚ у 

промисловості він зріс на 50‚ а у сільському 

господарстві – на 85 відсотків. Значно зросли 

обсяги зношеності основних фондів: у 

матеріальному виробництві – від 24 до 42 %; у 

промисловості – від 26,7 до 45 %‚ у будівництві 

– від 32 до 57 % [13]. Відповідно знижувалася 

економічна віддача виробничого апарату.  

Окрім чинників‚ пов’язаних з природним 

“життєвим циклом” технологій‚ невідповід-

ність українського виробництва критерію 

економічної ефективності спричинила команд-

но-адміністративна система‚ що постійно від-

творювала тип економіки‚ який називали 

“витратним”. У колишньому Радянському 

Союзі‚ як і в інших соціалістичних країнах‚ 

процес виробництва відбувався із значним 

перевитрачанням ресурсів у порівнянні з рин-

ковими економіками інших країн. Це можна 

проілюструвати за допомогою такого синте-

тичного показника ресурсомісткості вироб-

ництва‚ як параметр його енергоємності. 

Оцінити стартову позицію України за цим 

індикатором напередодні початку ринкової 

реформи дає можливість таблиця. 

Доповнити очевидну оцінку‚ яка випливає 

з аналізу даних таблиці, можна інформацією 

про характеристику обсягів ВНП‚ що при-

падали на одиницю спожитої енергії в 1991 р. 

у деяких розвинутих країнах: в Японії – 193,7; 

Німеччині – 136,7; Франції – 128,2 дол. США. 

Беручи до уваги‚ що Україна мала обсяги 

споживання енергії на душу населення на рівні 

Німеччини та Франції‚ можна зробити висно-

вок про більш ніж десятикратне перевитра-

чання ресурсів у виробництві “соціалістичної” 

України у порівнянні з розвинутими країнами. 

З цього чітко видно стартовий потенціал 

конкурентоспроможності українського вироб-

ництва напередодні ринкової реформи і запро-

вадження режиму відкритої економіки. 

Таким чином‚ неефективна економіка‚ 

успадкована незалежною Україною‚ стала стар-

товим плацдармом для ринкових реформ. Ця 

теза може бути підкріплена також аналізом 

багатьох інших сторін і проявів господарського 

механізму‚ що обґрунтовує і висновок про об’-

єктивність економічного фіаско командно-адмі-

ністративної системи. Вона повинна була зруй-

нуватися через свою високу ентропійність‚ яка 

в економіці віддзеркалюється характеристи-

ками ефективності використання ресурсів. Про-



Бажал Ю.М. 

 

 

10 

те перехід на ринкові рейки може виправити 

ситуацію‚ що склалася‚ тільки у разі усунення 

зазначеної головної вади попередньої системи 

організації. Збереження існуючого стану речей 

буде продовжувати генерацію процесів руйну-

вання такої економіки‚ що ми і спостерігаємо 

на практиці. Принципове оновлення всієї ви-

робничої структури на інноваційних засадах не-

розривно пов’язане з науково-технічним роз-

витком‚ оскільки лише сучасні технологічні до-

сягнення можуть зробити українського вироб-

ника конкурентоспроможним як на внутріш-

ньому‚ так і на зовнішньому ринках.  

Таблиця  

Ефективність споживання енергії в Україні  

та у вибраних країнах-аналогах у 1991 року 

Країна 
ВНП на душу населення‚ 

дол. США 

Первинне споживання 

енергії на душу населення‚ 

гігаджоулі 

ВНП на один гігаджоуль 

спожитої енергії‚  

дол. США 

Україна 2340 176 13‚3 

Польща 1790 103 17‚4 

Туреччина 1780 31 57‚4 

Аргентина 1790 58 48‚1 

Мексіка 3031 55 55‚1 

Республіка Корея 6330 87 72‚8 

Складено за даними: The World Bank. Annual Report 1993. с.39. 1992 Energy Statistics Yearbook. – UN, N. – Y.,1994. с.38. 

 

Дуже важливим питанням структурної пе-

ребудови виробництва є проблема вибору 

пріоритетів для запровадження державної під-

тримки щодо їх реалізації. Інноваційна теорія 

економічного розвитку доводить‚ що такими 

пріоритетами повинні бути технології нових 

генерацій‚ які знаходяться в авангарді нау-

ково-технічного прогресу. Саме тоді струк-

турна перебудова стає найбільш ефективною з 

огляду на досягнення високих темпів еконо-

мічного зростання. Підтримка старих тради-

ційних виробництв не забезпечує досягнення 

економічних цілей структурної трансформації.  

В Україні це теоретичне питання набуло 

виняткової практичної гостроти‚ бо реально 

держава продовжує підтримувати традиційну 

структуру виробництва [14]. Потужне лобію-

вання галузевих інтересів у Верховній Раді та 

в Уряді практично не має інноваційної 

спрямованості і тому тільки сприяє поглиблен-

ню кризових явищ.   

Для доведення тези про необхідність інно-

ваційного підходу для вирішення сучасних 

проблем також можна використати положення 

макроекономічної теорії про те‚ що характер-

ною особливістю стану “стагфляція” є обмеже-

ність застосування методів прямого держав-

ного втручання в економіку при збереженні 

старої структури виробництва. Рецепти подо-

лання “стагфляції” пов’язані насамперед із ін-

ституційними заходами щодо стимулювання 

структурних змін на мікрорівні‚ які стають 

можливими завдяки активізації процесів тех-

нологічного пристосування до нових ринкових 

умов. Принциповою особливістю є те‚ що ці 

процеси можуть відбуватися переважно тільки 

через інноваційні технологічні зміни у сус-

пільстві‚ оскільки капітал‚ який нагромад-

жується у кризовій фазі надвиробництва не 

знаходить застосування в старій виробничій 

структурі. Для подолання кризи він мусить 

реалізуватися у науково-технічні інновації‚ у 

нові виробництва‚ створити нові галузі‚ які 

визначать характер структурної трансформації 

перехідної економіки.  

Проте сьогодні в Україні ще не створено 

дієвого механізму забезпечення необхідних 

технологічних змін. Поки що управлінські 

зусилля такого роду не дають потрібних кін-

цевих результатів. Міністерства‚ обтяжені 

необхідністю підтримки ”на плаву” традицій-

них виробництв‚ не мають достатніх коштів та 
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й мотивації для революційних інноваційних 

трансформацій своєї галузі. Принципово нові 

базові інноваційні технології‚ що потребують 

значних інвестицій‚ не потрапили у центр 

уваги уряду. З іншого боку‚ недержавні та 

приватні комерційні структури сьогодні також 

не мають економічної мотивації займатися 

інноваційною діяльністю. 

Суттєвим недоліком здійснюваної іннова-

ційної політики залишається її переважна 

спрямованість на управління “процесом”‚ а не 

“кінцевими результатами” технологічних змін. 

Навіть ті недостатні кошти‚ що виділяються 

для цього‚ як правило‚ розпорошуються і не 

утворюють матеріально-технічне підґрунтя 

стимулів та необхідних організаційно-техно-

логічних умов ефективної роботи‚ хоча би‚ 

найкращої частини нашого науково-технічного 

та виробничого потенціалу.  

У державних програмних документах що-

до стратегії і тактики економічного зростання 

привертає увагу формальне ставлення до 

необхідності інноваційного розвитку. В них 

недостатньо прописана специфіка власне інно-

ваційної стадії циклу “наука–техніка–вироб-

ництво”. Заходи щодо забезпечення іннова-

ційного розвитку по суті повторюють поло-

ження‚ які стосуються всієї науково-техноло-

гічної сфери‚ причому вони подаються надто 

широко з огляду на продекламовані вибірко-

вість та програмно-цільовий підхід.  

Намагання широко окреслити інноваційну 

сферу‚ як правило‚ вступає у протиріччя з 

концептуальними теоретичними засадами сти-

мулювання інноваційної діяльності‚ де основ-

ними інструментами мотиваційного поля про-

понуються різноманітні пільги щодо оподат-

кування суб’єктів науково-технологічної 

діяльності. Пільги‚ за своєю економічною при-

родою‚ можуть розповсюджуватися на обме-

жено коло об’єктів. Якщо вони стають масо-

вим явищем‚ то тільки руйнують ефективну 

координацію економічної діяльності‚ не при-

носячи користі тим‚ для стимуляції діяльності 

кого вони вводилися‚ зокрема‚ суб’єктам інно-

ваційної діяльності.  

Принциповою проблемою застосування 

механізмів пільгового оподаткування інно-

вацій‚ як засвідчила практика багатьох країн‚ є 

нерозробленість процедурних механізмів їх 

об’єктивного надання. Запровадження системи 

пільг дійсно руйнує ефективність ринкових 

механізмів розподілу ресурсів‚ посилює владу 

бюрократії‚ її суб’єктивну роль при визначенні 

об’єктів пільгового оподаткування‚ що, зреш-

тою‚  руйнує бажане мотиваційне поле для ус-

пішних інноваторів. Тому без бачення цієї 

проблеми “відкритими очима”‚ без детального 

розроблення конкретних механізмів запобі-

гання цим негативним проявам найкращі про-

позиції щодо пільгового оподаткування ук-

раїнських інноваторів будуть зустрічати зро-

зумілий опір державних структур як законо-

давчої‚ так і виконавчої гілок влади. 

Удосконалюючи інноваційну політику‚ ду-

же важливо створювати стимулююче еконо-

міко-правове середовище саме тим суб’єктам 

циклу “наука–техніка–виробництво”‚ які за-

безпечують позитивні кінцеві результати своєї 

діяльності –  вироблення та реалізацію кон-

кретного інноваційного продукту. Практична 

реалізація цього висновку втілилася у вигляді 

проекту Закону України “Про інноваційну 

діяльність”‚ який був розроблений за участю 

автора і поданий до Верховної Ради України 

[15]. Його головною відмінністю стосовно 

діючого та проектуємого законодавства для 

науково-технологічної сфери є чітка спрямо-

ваність на стимулювання кінцевого економіч-

ного результату інноваційного процесу в 

країні –  виробництва та споживання конкрет-

ної інноваційної продукції. У цьому проекті 

свідомо не розглядається (не нормується) 

механізм державної підтримки науково-техніч-

ної діяльності як відносно самостійної і відо-

кремленої від виробництва сфери‚ оскільки це 

є предметом більш загального діючого Закону 

України “Про основи державної політики у 

сфері науки і науково-технічної діяльності”.  

Зазначений проект Закону України “Про 

інноваційну діяльність” регулює механізми за-

стосування податкових пільг щодо інноваційної 
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діяльності‚ які регламентовані пунктом 7.14 

діючого Закону України “Про внесення змін до 

Закону України “Про оподаткування прибутку 

підприємств”‚ введеного у дію  1 липня 1997 р. 

(№ 283/97-ВР). Цим реалізується пункт 22.18 

“Прикінцевих положень” зазначеного Закону – 

“Норми пункту ...‚ 7.14 цього Закону набирають 

чинності після прийняття відповідних законів”. 

Тому гальмування процедур прийняття зазна-

ченого закону про інноваційну діяльність‚ що 

сьогодні відбувається‚ затримує реалізацію ду-

же важливої для стимулювання інноваційної 

діяльності в Україні законодавчої норми. 

Це також гальмує створення економічного 

механізму для реального розвитку в Україні 

інноваційних структур типу технопарків‚ 

бізнес-інкубаторів тощо. Важливі позитивні 

наслідки від цього проекту закону очікуються 

на регіональному рівні управління науково-

технологічною сферою‚ бо ним визначаються 

економічні передумови функціонування 

територіальних інноваційних центрів‚ які 

зможуть створити організаційний та 

матеріальний базис для формування та 

реалізації регіональних науково-технологічних 

програм розвитку.  

Наслідки прийняття даного проекту закону 

для проблеми наповнення бюджету будуть 

позитивними. Цей висновок обґрунтовується 

тим‚ що податкові пільги щільно прив’язують-

ся до комерційної реалізації інноваційного 

продукту‚ який здебільшого відрізняється ви-

соким ступенем фінансового ризику. Тому‚ 

бюджет, як мінімум‚ отримає додатково поло-

вину податку на прибуток від продукції‚ яка 

без даної пільги взагалі б не випускалася. Крім 

цього‚ відомо‚ що успішні науково-технічні 

інновації швидко і широко розповсюджуються 

в економіці‚ приносячи додатковий прибуток у 

розмірах набагато більших ніж при стартовій 

їх реалізації (ефект “спін-офф”).  

Державна інноваційна політика повинна 

стати найважливішою підоймою діяльності що-

до виведення економіки України з кризи і за-

безпечення її динамічного зростання. Головною 

метою такої політики є стратегічна орієнтація 

розвитку виробництва на створення і широке 

застосування принципово нових машин, 

матеріалів, комплексних технологічних систем, 

ефективне освоєння науково-технологічних 

розробок, забезпечення соціально-економічних, 

організаційних і правових умов для постійного 

відтворення та ефективного використання 

науково-технічного потенціалу [16]. 

Державна інноваційна політика повинна 

бути спрямована на використання управлін-

ських інструментів економічного впливу, а 

також на створення стимулюючого законо-

давчого та інституційного середовища для всіх 

суб’єктів інноваційного процесу. Важливою 

метою політики сприяння науково-технологіч-

ним інноваціям є досягнення стандартів роз-

витку‚ притаманних розвинутим країнам світу‚ 

зокрема Європейського співтовариства‚ з 

метою приєднання і активної участі України в 

Інноваційній Програмі Європейського Союзу. 

Ці стандарти стосуються перш за все раціо-

налізації споживання енергії та використання 

природних ресурсів, технологічних стандартів, 

правового захисту інтелектуальної власності, 

міжнародних стандартів якості, сертифікації 

виробів та послуг. 

Стимулююча інноваційна політика‚ орієн-

тована на економічне зростання‚ –  це ком-

плексне явище‚ яке складає елементи‚ з одного 

боку –  національної макроекономічної полі-

тики щодо створення сприятливого інвести-

ційного клімату реалізації інноваційних проек-

тів‚ а з другого –  запровадження на держав-

ному рівні спеціальних стимулів інноваційних 

технологічних змін‚ які можуть бути пов’язані 

з реалізацією наступних управлінських дій. 

1. Пряме державне фінансування іннова-

ційних інвестицій з реалізації програм струк-

турної перебудови економіки: підтримка утво-

рення та розвитку нових конкурентоспро-

можних наукомістких  галузей та виробництв‚ 

які складуть основу матеріально-технічної 

бази довгострокового економічного зростання 

країни: насамперед це стосується таких га-

лузей‚ як біотехнологія‚ аерокосмічний комп-
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лекс‚ інформаційні технології‚ виробництво 

нових матеріалів тощо. 

2. Пряме державне фінансування інвести-

цій в розвиток сучасної інноваційної інфра-

структури: активна підтримка процесів роз-

витку транспортних та комунікаційних мереж‚ 

особливо інформаційних (з можливостями он-

лайнового користування світовими інформа-

ційними мережами‚ зокрема INTERNET, для 

широкого кола користувачів)‚ з приєднанням 

до існуючої європейської та світової інфра-

структури бізнесу. Важливе значення для під-

вищення мобільності та стимулювання інно-

ваційної перекваліфікації робочої сили має ди-

намічне запровадження масштабної державної 

програми будівництва дешевого житла за до-

ступними цінами. 

3. Застосування системи пільг щодо по-

датку на прибуток за умови його вико-

ристання на інноваційні інвестиції: при цьому 

запроваджувати галузеву диференціацію по-

даткових пільг та їх гнучкість залежно від 

цілей та завдань національної політики тех-

нологічних змін. Важлива чітка спрямованість 

інноваційних податкових пільг на реальний 

кінцевий результат виробництва – випуск та 

реалізацію конкурентоспроможної інновацій-

ної продукції.  

4. Запровадження статистичного обліку 

обсягів та результатів використання інвес-

тиційно-інноваційних податкових пільг: важ-

ливі управлінський моніторинг та гласність у 

цій справі‚ з обов’язковим оперативним зво-

ротним зв’язком щодо ефективності таких за-

ходів стимулювання інноваційної діяльності.  

5. Введення системи податкового креди-

тування приросту обсягів витрат під-

приємств на дослідження та розробки: інвес-

тування технологічних інновацій неможливе 

без зростання обсягів науково-дослідних ро-

біт‚ пов’язаних з адаптацією новітньої техно-

логії до конкретних умов виробництва‚ де 

вони впроваджуються. Підвищені стартові 

витрати освоєння випуску нової продукції по-

требують нормативної системи більш рівно-

мірного розподілу їхніх обсягів на весь період 

життєвого циклу інновації. 

6. Запровадження системи стимулювання 

кооперації науки і виробництва в іннова-

ційному процесі: встановлення пільгового ре-

жиму оподаткування та норм утворення і 

припинення діяльності організаційних форм‚ в 

рамках яких здійснюються кооперативні 

(спільні) науково-дослідні та впроваджувальні 

роботи‚ що об’єднують участь науково-дослід-

них установ‚ виробничих підприємств‚ банків-

ських і фінансових організацій‚ які створю-

ють‚ впроваджують чи інвестують науково-

технологічні інновації.  

7. Вдосконалення економічних відносин 

щодо охорони прав промислової власності: 

створення ефективного нормативно-правового 

поля для економічної реалізації права на 

інтелектуальну (промислову) власність всіх 

учасників науково-технологічного циклу ство-

рення і використання винаходу з тим‚ щоби 

вони отримали сильну економічну мотивацію 

для інноваційної творчості. 

8. Реальне введення в дію положення про 

дозвіл прискореної амортизації основних фон-

дів підприємств: цей захід спрямований пере-

дусім на стимулювання саме інноваційного 

інвестування‚ коли створюється нова продук-

ція – тимчасовий монополіст на ринку‚ з мож-

ливістю профінансувати підвищені видатки 

підприємства-інноватора за рахунок спожива-

ча такої нової продукції. 

9. Забезпечення сприятливих торгівельних 

умов для розвитку процесів ефективного фор-

мування конкурентоспроможного національного 

товаровиробника інноваційних продуктів: про-

ведення відповідної торговельної політики з 

елементами підтримуючого протекціонізму‚ зао-

хочення проектів спільних досліджень та роз-

робок‚ які надають доступ до високих сучасних 

технологій‚ заохочення іноземного інвестора до 

утворювання спільних підприємств‚ які вироб-

ляють наукомістку продукцію‚ зокрема з най-

більш перспективних інноваційних напрямків – 

інформаційні технології та біотехнології‚ впро-
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вадження міжнародних стандартів для вітчиз-

няних виробництв. 

10. Відстоювання прав та інтересів віт-

чизняних інноваторів на зовнішніх ринках: 

підтримка активної участі вітчизняного вироб-

ника товарів та послуг у міжнародному роз-

поділі праці з недопущенням випадків не-

дозволеної та несумлінної конкуренції‚ активна 

участь у всіх провідних міжнародних організа-

ціях‚ регулюючих світовий трансфер технологій. 

Важливою умовою ефективності іннова-

ційного процесу є розвиненість структур‚ які 

опосередковано пов’язані із створенням‚ вико-

ристанням та розповсюдженням науково-

технічних знань в країні. Управління цими 

структурами складає невід’ємну частину дер-

жавної інноваційної політики та характе-

ризується такими елементами:  

- постійне вдосконалення та підвищення 

ефективності державного сектора науково-

технологічної сфери України‚ у тому числі 

шляхом постійного збільшення питомої ваги 

видатків на науково-технічну сферу у 

державному бюджеті‚ а також суттєвого 

збільшення нормативу відносних середніх 

витрат на одного наукового співробітника‚ 

який використовується в бюджетному процесі; 

- розвиток фундаментальних досліджень, 

які мають особливе значення для переводу 

економіки на інноваційні рейки; 

- оптимізація за формами власності струк-

тури установ та господарюючих суб’єктів‚ що 

діють у науково-технічній сфері; 

- створення сприятливих умов розвитку 

інфраструктури науково-технічної діяльності, 

фірм і посередницьких організацій, які 

підтримують інноваційну активність, допома-

гають встановленню зв’язків між науково-

дослідною сферою і виробництвом, особливо 

тих, що сприяють комерціалізації результатів 

наукових досліджень; 

- створення технопарків, інкубаторів ма-

лих інноваційних фірм, інноваційних центрів‚ 

інших трансферних та інфраструктурних фірм, 

які сприяють впровадженню нових технологій 

у виробництво; 

- удосконалення організаційно-економіч-

ного механізму міжнародного трансферу 

технологій, що створює політичні, правові та  

економічні умови для зростання притоку 

іноземного капіталу, а також активізує експорт 

вітчизняних технологій. 

Державне фінансування науково-технічної 

сфери України. Державне управління науково-

технологічною сферою України характеризується 

паралельним використанням базового і функціо-

нального принципів фінансування. Базовий прин-

цип застосовується для підтримки роботи науко-

во-дослідних‚ проектно-конструкторських та ін-

фраструктурних інституцій‚ які існують тривалий 

час і відтворюють свою традиційну спеціаліза-

цію‚ що історично склалася. Функціональний 

принцип здійснюється шляхом реалізації про-

грамно-цільового підходу при формуванні та 

здійсненні національних‚ державних‚ міжгалу-

зевих та галузевих науково-технічних програм‚ а 

також при формуванні комплексів проектів із 

пріоритетних напрямів науки і техніки‚ які 

затверджуються Програмою дій Уряду. 

Останнім часом прийнято законодавчі 

акти‚ що легітимізують низку непрямих 

методів фінансування науково-технічного 

розвитку через стимулюючий дозвіл перероз-

поділу витрат і доходів підприємств на ко-

ристь НДДКР та процесів впровадження 

науково-технічних інновацій. 

Міжнародний порівняльний аналіз засвід-

чує‚ що Україна‚ незважаючи на значне скоро-

чення в останні роки інноваційного потен-

ціалу‚ залишається серед країн зі значними 

ресурсами науково-технологічної сфери. Про-

те‚ як відомо‚ цьому потенціалу притаманна 

дуже низька наукова‚ інноваційна і соціально-

економічна результативність. Цю колізію важ-

ливо чітко бачити при визначенні шляхів і 

методів удосконалення системи державного 

фінансування науково-технологічної сфери 

України. Зведення питань підтримки україн-

ського науково-технологічного потенціалу 
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тільки до розширення джерел і обсягів такого 

фінансування сильно обмежує пошук пози-

тивних рішень нагальних проблем. 

Аналіз засвідчує‚ що головні недоліки 

діючої системи фінансування науково-техно-

логічної сфери в Україні пов’язані з такими 

особливостями системи прийняття рішень у 

процесі розподілу державних коштів:  

 базується в основному на існуючому 

“статус-кво” в структурі науково-технологіч-

ної сфери України‚ а не виходить із визначе-

них екзогенно (незалежно від існуючої сис-

теми) соціально-економічних потреб і пріо-

ритетів; 

 не зорієнтована на кінцеві результати 

науково-технічної діяльності та їх ефектив-

ність‚ які практично не оцінюються в режимі 

зворотного зв’язку органами державного 

управління‚ які приймають рішення відносно 

напрямів та обсягів фінансування науково-

технологічної сфери; 

 практично не базується на застосуванні 

науково-обґрунтованих сучасних нормативів 

щодо визначення ефективних обсягів фінансу-

вання та структури кошторису програми‚ 

проекту‚ теми‚ на розумінні залежності цих 

нормативів від наукової та виробничої галузі‚ 

стадії науково-технологічного циклу інновації 

тощо; 

 не враховує сучасного становища Украї-

ни як відкритої ринкової економіки‚ що 

функціонує в жорсткому режимі міжнародної 

науково-технічної і економічної конкуренції.  

Для підвищення результативності та со-

ціально-економічної ефективності української 

системи державного фінансування науково-

технологічної сфери України необхідно рефор-

мувати діючу систему управління цією 

сферою у напрямі послідовного застосо-

вування таких принципів: 

- держава повинна фінансувати переваж-

но такі інституції та проекти‚ ефективність 

яких може бути конкретно доведена і підля-

гати контролю;  

- результативність суб’єктів науково-тех-

нічної діяльності має підтверджуватися об’єк-

тивними наукометричними критеріями‚ які ши-

роко застосовуються у світовій практиці; 

- інституція‚ програма‚ проект‚ що фінан-

суються‚ повинні мати чітко визначену систе-

му управління за кінцевими результатами; 

- процес визначення цільової функції ін-

ституції‚ програми‚ проекту має бути пере-

важно екзогенним по відношенню до безпо-

середніх виконавців науково-технічних робіт; 

- обсяги фінансування науково-технічної 

інституції‚ програми‚ проекту повинні відпо-

відати міжнародним нормам та практиці щодо 

формування кошторису науково-технічних 

робіт та застосування спеціальної податкової 

політики; 

- при державному фінансуванні проектів 

на стадії впровадження науково-технічних 

досягнень у виробництво (інноваційна стадія) 

доцільно використовувати правило “50 на 50”‚ 

що означає рівну частку фінансової відпові-

дальності держави та інноваційного підпри-

ємства у проекті‚ що підтримується державою; 

- офіційно визначені фінансові зобов’я-

зання держави щодо науково-технічних ін-

ституцій‚ програм‚ проектів мають неухильно 

виконуватися щодо строків і обсягів проплат; 

- розпорядники коштів по відібраних для 

державного фінансування інституцій‚ 

програм‚ проектів повинні отримувати більш 

широке довірче право щодо гнучкого 

управління цими коштами в межах 

затверджених кошторисів. 

Розподіл запропонованих принципів ре-

формування системи державного 

фінансування науково-технологічної сфери у 

напрямку збільшення її результативності та 

соціально-економічної ефективності може 

бути здійснена при формуванні нової моделі 

такого фінансування шляхом проведення 

суттєвих змін у діючому управлінському та 

інституційному порядку державного 

фінансування науково-технологічної сфери 

України. Ця модель організаційно може 

реалізуватися через:  

а) бюджетний процес‚ в якому беруть 

участь Міністерство фінансів‚ Міністерство 
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економіки‚ Міністерство освіти і науки‚ міні-

стерства і відомства –  розпорядники бюд-

жетних коштів у науково-технічній сфері‚ Дер-

жавне казначейство;  

б) здійснення непрямого фінансування 

науково-технічної сфери‚ яке пов’язане із за-

провадженням податкових та митних пільг 

науковим установам та інноваційним під-

приємствам. 

Головним недоліком існуючої системи 

визначення обсягів і структури видатків 

державного бюджету на фінансування НДДКР 

є її відомча домінанта. Процес формування 

бюджету переважно базується на пропозиціях 

міністерств‚ відомств‚ інших центральних 

органів виконавчої влади‚ державних академій 

наук. Всередині цих відомств основною управ-

лінською одиницею виступають установи. 

Існуючі науково-технічні‚ національні‚ міжга-

лузеві та галузеві програми також органі-

заційно прив’язані до відомчих систем управ-

ління і при аналізі їх організаційних структур 

складається враження‚ що ці програми взагалі 

не формуються як органічне ціле.  

Зазначена відомча система управління 

бюджетними коштами обумовлює вкрай низь-

ку її ефективність та спрямованість на кінцеві 

результати науково-технічної діяльності. До 

цього треба додати‚ що відомча модель фінан-

сування‚ працюючи в режимі самозбереження‚ 

довела до абсурду відносні обсяги фінансу-

вання‚ що припадають на один проект чи 

вченого‚ у всіх секторах науково-технологіч-

ної сфери. Практика виділення коштів тільки 

на заробітну плату‚ та ще й в обсягах‚ що не 

забезпечують елементарних потреб науковців‚ 

створює ілюзію фінансування науки і виконує‚ 

по суті, лише функцію допомоги по без-

робіттю. 

Для подолання ситуації‚ що склалася‚ 

необхідно докорінно змінити організаційну 

систему фінансування НДДКР з державного 

бюджету. В основу нової моделі доцільно 

поставити програмно-цільовий принцип 

управління та принцип достатності фінансу-

вання для забезпечення ефективного 

досягнення поставленої програмної мети. 

Реалізація такого підходу‚ на нашу думку‚ 

можлива шляхом створення інституційних 

структур двох нових державних управлінських 

функцій:  

- позавідомчого визначення національних 

пріоритетів науково-технічного розвитку краї-

ни із встановленням конкретних інноваційних 

економічних цілей для об’єктів бюджетного 

фінансування науково-технічної сфери; 

- створення державної контрактної сис-

теми як організаційно-управлінського інстру-

мента ефективної реалізації обмежених ресур-

сів держбюджету на виконання визначених 

пріоритетних науково-технічних програм та 

проектів. 

Реалізація через зазначені функції держав-

ного управління програмно-цільового підходу 

може здійснюватися як через базове фінан-

сування установ‚ так і через фінансування 

окремих програм. Однак принциповою відмін-

ністю від існуючого відомчого підходу повин-

на стати конкретна спрямованість управління 

на ефективний кінцевий результат‚ який 

демонструється в умовах ринкових відносин і 

міжнародної відкритості країни як установами‚ 

що отримують базове фінансування‚ так і 

окремими програмами‚ існуючими у формі 

тимчасових контрактних інституцій.   

 Для запобігання утворення монополії на 

ринку державних контрактів науково-техно-

логічної сфери буде доцільним розділити 

функції цілеполягання для об’єктів бюджет-

ного фінансування науково-технічної сфери та 

функції організаційно-управлінського інстру-

менту ефективної реалізації бюджетних ресур-

сів на виконання визначених пріоритетних 

науково-технічних напрямків‚ програм‚ проек-

тів. Існуюча організаційна система управління 

бюджетним фінансуванням науково-техноло-

гічної сфери у цьому випадку повинна транс-

формуватися наступним чином. 

Цілеполягання для бюджетних видатків 

науково-технічної сфери можна реалізувати 

безпосередньо через бюджетний процес. Го-

ловними функціями блоку цілеполягання по-
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винні стати: визначення стратегічних науково-

технологічних пріоритетів країни та оцінка 

ефективності їх реалізації визначеними розпо-

рядниками бюджетних коштів. Ці функції сьо-

годні практично не реалізуються ані Міні-

стерством фінансів‚ ані Міністерством еконо-

міки‚ тому для їх виконання потрібні суттєві 

управлінські інновації щодо формування від-

повідних організаційних структур. 

Розподіл бюджетних ресурсів (державну 

контрактну систему) можна реалізувати через 

існуючі державні структури‚ які здебільшого 

вже виконують подібні функції. Ці організації 

стануть спеціалізованими державними управ-

ляючими бюджетних коштів для науково-

технологічної сфери. Саме вони будуть від 

імені держави визначати розпорядників бюд-

жетних коштів (у тому числі на конкурсній 

основі) та укладати з ними відповідні конт-

ракти‚ а також здійснювати поточний конт-

роль цільового використання коштів.  

Розпорядниками бюджетних коштів‚ які 

займають окремі позиції в бюджеті‚ доцільно 

зробити не відомства‚ а безпосередньо інсти-

туційні суб’єкти‚ які отримують фінансування 

для реалізації визначених науково-технічних 

пріоритетів. Такими розпорядниками можуть 

стати окремі науково-дослідні інститути‚ вищі 

навчальні заклади‚ науково-технічні програми‚ 

навіть окремі проекти загальнонаціональної 

значущості. Формування списку та обсягів фі-

нансування зазначених розпорядників бюджет-

них коштів буде відбуватися у взаємодії 

суб’єктів обох вищевказаних блоків –  цілепо-

лягання і реалізації фінансових ресурсів. 

Можна запропонувати наступну спеціа-

лізацію державних управляючих бюджетними 

коштами для науково-технологічної сфери. 

Державні академії наук працюють зі свої-

ми інститутами та програмами і відповідають 

за ефективну реалізацію державних пріори-

тетів у сфері фундаментальної науки. Доцільно 

надавати державну підтримку тим академіч-

ним інституціям‚ які стабільно мають наукові 

результати світового рівня чи ефективно 

сприяють розвитку вітчизняних критичних 

технологій. Інші фундаментальні дослідження 

доцільніше розгортати і фінансувати через 

університетську науку‚ обсяги фінансування 

якої необхідно значно збільшити.  

Специфічним державним управляючим 

щодо фундаментальної науки доцільно зро-

бити Державний фонд фундаментальних 

досліджень‚ наділивши цю інституцію стату-

сом та функціями‚ подібними до Націо-

нального наукового фонду (NSF) США. 

За Міністерством освіти і науки варто 

зберегти функції державного управляючого по 

сектору університетської науки‚ причім це 

можуть бути‚ як фундаментальні‚ так і при-

кладні розробки. 

На Міністерство освіти і науки та Мін-

промполітики доцільно покласти функції дер-

жавного управляючого бюджетними коштами‚ 

який відповідає за інноваційний розвиток 

економіки в цілому‚ додавши до своїх тепе-

рішніх функцій державну підтримку галузевої 

і заводської науки. Також ці управляючи 

повинні відповідати за створення та ефективне 

функціонування інфраструктури сфери 

НДДКР в Україні. Під їхню юрисдикцію 

доцільно включити інноваційні центри‚ інно-

ваційні бізнес-інкубатори‚ технопарки‚ які 

можуть отримувати державну підтримку із 

бюджету. За ними слід залишати функцію 

державного управляючого в міжнародному 

науково-технологічному співробітництві Ук-

раїни –  програмах‚ проектах‚ трансфері тех-

нологій‚ обмінах тощо. 

Функції державного управляючого бюд-

жетними коштами науково-технічної сфери 

необхідно визначити у законодавчому поряд-

ку‚ розробивши Закон України “Про державну 

контрактну систему фінансування науково-

технологічної сфери із бюджету” та внести 

відповідні доповнення у діючи закони: “Про 

основи державної політики в сфері науки і 

науково-технічної діяльності”‚ “Про бюджетну 

систему України”‚ “Про державні програми”‚ 

“Про поставки продукції для державних 

потреб”‚ “Положення про державну науково 

технічну програму”‚ а також інші нормативні 
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акти‚ які складуть законодавчу базу довготри-

ваючої адміністративної реформи.  

Загальні обсяги бюджетного фінансування 

науково-технологічної сфери повинні відпо-

відати тому місцю‚ яке буде їй відводитися в 

національній стратегії соціально-економічного 

розвитку країни. Якщо ми прагнемо увійти в 

європейську сім’ю народів‚ то треба виходити 

з відповідних європейських пропорцій фінан-

сування науково-технологічної сфери‚ де‚ на-

приклад‚ відносні обсяги державного фінансу-

вання‚ що припадають на одного вченого‚ у 

десятеро більші за відповідні питомі показ-

ники в Україні.  

Крім цього‚ важливо враховувати міжна-

родну конкурентну політику наших сусідів. На-

приклад‚ в Росії законодавчо визначено 4-від-

соткову норму видатків на науку в бюджеті. В 

бюджеті України планова така норма є меншою 

1 %‚ а реальні витрати на науку знаходяться на 

рівні 0,5–0,7 % бюджетних видатків. На це 

треба звернути серйозну увагу при здійсненні 

інноваційної політики‚ оскільки недофінансу-

вання науково-технологічної сфери обумовить 

незворотне зниження конкурентоспроможності 

України на світових ринках і в політичному 

аспекті. 
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО  

ПРОГРАМУВАННЯ ІННОВАЦІЙ 

Висвітлено теоретичні передумови програмування науково-технічної діяльності в умовах 
формування ринку, особливості формування державних науково-технічних програм (ДНТП) в 
ракурсі пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки в Україні. Запропоновано 
інтегрований методологічний підхід до процесу формування ДНТП, викладено сучасну 
практику розробки ДНТП та їхньої реалізації, а також концептуальні особливості 
пріоритетних напрямків НТР, на основі яких формуються та відбираються програми. 
Висвітлено ринкові засади щодо обґрунтування і фінансування ДНТП з урахуванням 
зарубіжного досвіду і практики окремих міністерств і відомств України, сформульовано 
висновки та пропозиції стосовно упорядкування системи договірних взаємовідносин між 
виконавцем і замовником науково-технічної продукції та контролю за реалізацією ДНТП. 

Пріоритетні напрямки розвитку науки і 

техніки в Україні та формування державних 

науково-технічних програм для їх реалізації. 

Науково-технічні програми є однією з форм 

державного управління пріоритетними напря-

мами науково-технічного розвитку (НТР) та 

здійснення науково-технічної політики в країні. 

Ця форма управління НТР широко використо-

вується майже у всіх країнах світу. Засто-

сування програмно-цільового методу вирішен-

ня загальнодержавних проблем забезпечує під-

вищення мобільності науково-дослідних уста-

нов та здатності їх до об’єднання для ком-

плексного використання крупних проектів нау-

кових розробок. Використання цього методу 

управління значно полегшує процес інтеграції 

фундаментальних досліджень з прикладними 

розробками і процесом виробництва‚ процесом 

безперервності розвитку науки‚ сприяє посилен-

ню конкуренції між науково-дослідними уста-

новами та проектно-конструкторськими органі-

заціями як фактором прискорення науково-

технічного розвитку. 

Цільове програмування посідає особливе 

місце в координації і взаємодії всіх сфер сус-

пільного виробництва в умовах заміни повної 

централізації цього процесу на специфічну для 

ринкової економіки систему суміщення дер-

жавного управління розвитком народного гос-

подарства на основі здійснення державної по-

літики та повної самостійності в цій справі 

господарських об’єктів. 

При такому суміщенні основою для здійс-

нення державної політики є визначення для 

кожного періоду розвитку народного госпо-

дарства найважливіших його напрямів‚ зумов-

лених змінами в соціально-економічних потре-

бах суспільства‚ тобто діалектикою цього роз-

витку. Невід’ємною змістовною кожного з на-

прямів розвитку суспільного виробництва є 

його науково-технічний розвиток.  

Діалектика науково-технічного розвитку 

виробництва в кожному історичному періоді 

проявляє себе в специфічних рисах його змісту 

та у виникненні нових інноваційних напрямів‚ 

адекватних матеріальним і духовним потребам 

суспільства. Вивчення закономірностей науко-

во-технічного розвитку та обґрунтування змін 

в суті перспективних його напрямів – необхід-

на умова раціонального управління цим склад-

ним процесом‚ особливо в умовах переходу до 

ринкової економіки з її кон’юнктурною спе-

цифікою. 

Теорія та практика 

програмування інновацій 
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В цих умовах виникає необхідність у за-

стосуванні нових методів і форм управління 

науково-технічним розвитком та його основ-

ними напрямами. Державне планування НТР 

як форма управління перестає бути адміні-

стративним за своєю суттю. На розвиток науки 

і техніки посилюється вплив економічних 

важелів. Проте суто економічні методи впливу 

на науково-технічний прогрес не виключають 

потреби в застосуванні централізованого 

державного втручання в технічне удосконален-

ня виробництва‚ засобом якого є державна 

науково-технічна політика та її пріоритетні на-

прями розвитку науки і техніки. 

Заперечення всякого планування як одного 

з методів управління ринковою економікою‚ 

що має місце в деяких вітчизняних економіч-

них поглядах‚ суперечить висновкам багатьох 

сучасних соціологів та економістів як нашої 

країни‚ так і зарубіжних країн‚ а також реаль-

ній практиці управління в цих країнах. Відомо‚ 

що в розвинутих країнах світу широко практи-

кується в різноманітних формах централізо-

ване управління економічним розвитком. 

Ще в 30-ті роки США і деякі інші країни 

Західної Європи використовували як експери-

мент “планування” по Кейнсу з метою реаліза-

ції заходів щодо подолання депресії. Після 

закінчення Другої світової війни кількість 

країн‚ що використовують централізоване 

планування стратегічних напрямів розвитку в 

сполученні з економічними методами в тій чи 

іншій формі‚ значно зросло. В США‚ Японії до 

30–40 % державних коштів концентрується на 

найважливіших напрямках НТР‚ на створенні 

інноваційного клімату‚ на розвитку наукових 

галузей‚ а також на змінах кваліфікаційного 

рівня робочої сили [1]. Загалом частка держав-

них видатків у ВВП деяких країн світу досягає 

53–60 % (Франція‚ Швеція). Теза про змішану 

економіку характерна для більшості еконо-

містів Заходу [2]. 

Планування‚ особливо в формі програмно-

цільового‚ широко використовується в розви-

нутих країнах світу і пов’язане на макрорівні 

головним чином з державним розподілом 

бюджетних асигнувань‚ у тому числі і на нау-

ково-технічний розвиток згідно з національ-

ною політикою держави в цій галузі. Це так 

званий “підхід‚ орієнтований на цілі”‚ за яки-

ми планування починається з визначення най-

більш важливих задач‚ які необхідно вирішити 

в сучасному чи перспективному періоді‚ тобто 

здійснюється вибір першочергових напрямів 

економічного розвитку‚ що реалізуються на 

основі конкретних детальних програм. Пріо-

ритети в науково-технічному розвитку підпо-

рядковані перш за все вимогам вирішення най-

важливіших проблем економіки країни. Про-

грами їх здійснення спрямовані на ефективне 

впровадження в життя державної національної 

політики. 

В умовах формування ринкових відносин 

необхідним є принципово інший підхід до ви-

бору та обґрунтуванню пріоритетних напрямів 

НТР‚ а також формуванню науково-технічних 

програм щодо їх реалізації. Перш за все він 

обумовлюється суттю та принципами держав-

ної науково-технічної політики. В Законі “Про 

науку та науково-технічну діяльність” [3] вка-

зано‚ що основними цілями державної політи-

ки в науковій та науково-технічній діяльності є 

примноження національного багатства на ос-

нові використання наукових і науково-техніч-

них досягнень‚ створення умов для забезпе-

чення високого рівня життя населення країни 

та укріплення національної безпеки на основі 

використання наукових і науково-технічних 

досягнень. 

Розвиток науки і техніки в Законі “Про 

науку та науково-технічну діяльність” визна-

чений як вирішальний фактор прогресу сус-

пільства‚ підвищення добробуту його членів та 

духовного і інтелектуального їх розвитку. 

Отже‚ зміна та цільове призначення пріо-

ритетних напрямів НТР мають відображати со-

ціальну та економічну спрямованість науково-

дослідних розробок‚ а також наслідків їх впро-

вадження. Ці сторони державної політики 

визначаються насамперед ступенем розвитку 

ринкової економіки‚ до якої прямує наша 

держава. В зв’язку з тим‚ що ступінь цього 

розвитку ще досить низький‚ практичний дос-

від державного управління науково-технічним 

розвитком в нових умовах поки що майже 

відсутній. Методи визначення пріоритетних 
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напрямів ще не досить широко висвітлюються 

й у вітчизняних публікаціях. 

Цікавими є погляди на методологію визна-

чення пріоритетів НТР і формування відповід-

них цільових програм зарубіжних економістів 

і соціологів. У них відображені наслідки дослід-

жень важливих проблем‚ пов’язаних з відбором 

пріоритетів НТР для включення їх до програм 

розвитку виробництва в країні або окремих 

корпорацій‚ форми їх реалізації та фінансу-

вання‚ а також методи оцінки можливої 

реалізації визначених напрямів з точки зору 

їхнього впливу на діяльність виробничих об’єктів. 

Для концепцій‚ що випливають з цих до-

сліджень‚ характерні три орієнтації – ринкова‚ 

технічна і техніко-ринкова. Суть технічної 

орієнтації полягає у використанні нових тех-

нічних ідей‚ що зароджуються безпосередньо 

у сфері науки або проектування незалежно від 

закономірностей в ринковому русі‚ тобто на 

основі так званого “технологічного поштовху” 

і слабкого взаєморозуміння між розробниками 

НДДКР та маркетингу. У цьому випадку‚ як 

відзначається‚ дослідник та розроблювач 

виявляють себе як професіонали‚ а не як ділові 

люди. Для таких дослідників найважливішим 

фактором ефективності досліджень є їхня 

діяльність сама по собі [4]. В наслідок такої 

наукової діяльності підприємницькі інтереси 

системи управління НТП вступають у проти-

річчя з більш широким колом інтересів дослід-

ників та розробників‚ які не завжди здатні або 

не відчувають бажання знаходити ідеї та рі-

шення з економічною орієнтацією. 

Перша орієнтація‚ де цільове програму-

вання НТР спирається головним чином на 

вибір завершених науково-дослідних та дос-

лідно-конструкторських робіт (НДДКР) без 

достатнього пов’язання їх з зовнішнім еконо-

мічним світом та його потребами‚ характерна 

для процесу визначення пріоритетів НТР в на-

шій країні. 

Друга орієнтація спирається на чисто рин-

кові потреби у відповідних напрямах розвитку 

науки і техніки‚ на попит споживача. В даному 

разі наукова продукція є не самоціллю‚ а засо-

бом задоволення потреб чи бажань споживача. 

Прагматизм цієї концепції‚ на думку багатьох 

зарубіжних авторів‚ у тому числі і Б.Твісса, не 

сприяє високим темпам розвитку фундамен-

тальних досліджень стратегічного значення‚ 

спрямованим водночас на зародження крупних 

наукових ідей‚ їхню розробку й тісний взає-

мозв’язок з ринковою кон’юнктурою. З цих 

міркувань випливає висновок про можливість 

альтернативного підходу до вирішення цієї 

проблеми на основі третьої – так званої техніко-

ринкової орієнтації в процесі вибору найваж-

ливіших наукових досліджень та реалізації їх 

наслідків в народному господарстві. 

З техніко-ринкової орієнтації випливають 

рекомендації Д.Ж.Брайта про доцільність про-

ведення дослідниками політики пошуків сфер 

застосування технічних новинок‚ незважаючи 

на труднощі пов’язування характеристик нової 

техніки з майбутніми потребами ринку [див. 

4]. Певне відображення концепції суміщеного 

підходу до інвестування інновацій знаходить 

прояв у поглядах Е.Хансена‚ який стверджує‚ 

що попит на такі інвестиції визначається 

безперервним технічним прогресом та ростом 

населення‚ тобто втіленням у життя наслідків 

розвитку НДДКР та зростанням життєвих по-

треб людей. Вивчення цих закономірностей 

може бути деяким обґрунтуванням для вибору 

напрямів інвестування з урахуванням ретро-

спективи змін цих двох факторів розвитку 

суспільного виробництва‚ тобто “можуть бути 

зроблені припущення‚ що тенденції минулого 

будуть діяти і в майбутньому”. Природно‚ що 

такі висновки можна зважати корисними лише 

для стабільного стану економіки без спаду ви-

робництва і інших кризових явищ [5]. 

При цьому увагу автора звернено на ту 

обставину‚ що в “зонах дерзання і відваги ви-

никають нововведення‚ що мають револю-

ційний характер‚ нові методи виробництва‚ 

нові продукти‚ вони потребують крупних ін-

вестицій‚ пов’язаних із значним ступенем 

ризику‚ незважаючи на те‚ що графік попиту 

на інвестиції є ринковою реальністю”. У таких 

випадках стабільна техніко-економічна орієн-

тація вибору пріоритетів НТР підлягає коригу-

ванню з перевагою технічного напрямку його 

здійснення [див. 5]. 
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Зважаючи на ці погляди‚ не можна не 

дійти висновку‚ що при виборі пріоритетів в 

технічній політиці необхідним є раціональне 

поєднання факторів удосконалення техніки та 

зростання суспільних потреб в її використанні. 

Таке поєднання обумовлюється довгостроко-

вими і циклічними функціями споживання. 

Цей висновок надає великого значення про-

дукції народного споживання й послугам для 

населення. Їх розвиток посилює попит‚ розши-

рює сфери споживання й запобігає обмеже-

ному використанню інвестицій взагалі та ін-

вестицій в технічні новини зокрема. Ту ж дум-

ку‚ але в більш широкому плані – для всіх га-

лузей виробництва висловлює – Й.Шумпетер‚ 

визначаючи технічний прогрес основою роз-

витку‚ а задоволення потреб суспільства у 

зв’язку з цим – сенсом розвитку будь-якого 

виробництва. Стосовно нововведень автор 

стверджує‚ що вони впроваджуються не після 

стихійного виникнення потреб‚ а внаслідок то-

го‚ що само виробництво прищеплює спожива-

чу нові потреби [6]. Даний висновок дещо 

однобічно трактує джерело виникнення потреб 

у технічних новинах і обмежує можливості 

управління технічним розвитком виробництва 

на основі здійснення науково-технічної 

політики і врахування наслідків наукових 

розробок. 

Разом з тим у цілому автор правомірно 

відстоює необхідність виявлення економічної 

доцільності використання технічних нововве-

день і тісного пов’язування на цій основі їх 

технічної суті із суспільними потребами. Спи-

раючись на закон Госсена та власний прак-

тичний досвід‚ він орієнтує підприємця на 

вивчення тимчасового тренду‚ що забезпечує 

ефективність використання нововведення. Цей 

тренд визначається саме рівнем задоволення 

потреб і обумовленого ним рівня доходу‚ що 

одержується завдяки застосуванню технічної 

новини. У зв’язку з цим формується висновок 

про те‚ що “... для кожної стадії розвитку куль-

тури і для усяких конкретних обставин можна‚ 

хоча би приблизно‚ визначити загальний 

розмір доходу‚ при підвищенні якого цінність 

додаткової одиниці доходу буде наближува-

тися до нуля ...”‚ оскільки інтенсивність навіть 

незадоволених потреб з часом значно змен-

шується [див. 6]. 

Істотне значення для виявлення критичного 

(граничного) рівня в зміні дохідності но-

вовведень‚ необхідного для перспективної 

оцінки й вибору пріоритетів‚ має врахування 

чисто соціальних аспектів їх використання‚ 

або‚ відповідно до термінології А.І.Анчішкіна‚ 

соціальних обмежень. Суть їх полягає у вимо-

гах‚ що ставляться до виробництва і техніки з 

боку людини‚ умов її праці‚ життя‚ природного 

середовища проживання. Правомірною є думка 

автора про те‚ що врахування соціальних вимог 

при визначенні пріоритетів може зумовити 

необхідність обмеження деяких напрямів 

розвитку науки і техніки‚ навіть не дивлячись 

на те‚ що їх здійснення‚ як пріоритетних‚ 

сприятиме задоволенню потреб суспільства. 

Концепції альтернативного – суміщеного 

методологічного підходу до виявлення пріори-

тетних технологій і технологічних засобів ви-

робництва найяскравіше відображені в дослід-

жуваних Е.Менсфілдом соціально-економічних 

передумовах виникнення і розвитку винахід-

ництва. Узагальнюючи публікації‚ присвячені 

цьому питанню‚ він формулює: ані натхнення 

геніїв як єдина мотивація для винаходу‚ ані 

суспільна необхідність у ньому сама по собі не 

спонукають індивідуума до технічної творчості. 

Лише взаємодія економічних мотивів‚ творчого 

натхнення і науково-технічних можливостей 

стимулюють винахідницький процес‚ хоча йо-

му й властиві специфічні риси. 

Зважаючи на позитивні та негативні аспек-

ти викладених орієнтацій при визначенні пріо-

ритетів НТР і формуванні програм їх реалі-

зації, доцільним є суміщений підхід до вирі-

шення цієї проблеми, пов’язаний з техніко-

ринковою системою методів їх обґрунтування. 

Цільове призначення пріоритетних напря-

мів НТР має відображати соціальну та еконо-

мічну спрямованість науково-дослідних розро-

бок‚ а також наслідків їх впровадження. Ці 

сторони державної політики визначаються на-

самперед ступенем розвитку ринкової еконо-

міки в країні. Проте будь-який стан цього роз-

витку вимагає дотримання принципу відбору 

пріоритетів‚ за яким пріоритетними напря-
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мами НТР мають бути такі‚ що їх реалізація 

забезпечила б підвищення ефективності вироб-

ництва‚ задоволення ринкових потреб в про-

дукції і послугах та попиту на науково-техніч-

ні нововведення‚ високий рейтинг науково-

технічних розробок порівняно з світовими 

аналогами. 

Поряд з ринковими вимогами щодо вибору 

пріоритетів в галузі науково-технічної та інно-

ваційної діяльності‚ суттєву роль в цьому ви-

борі відіграє врахування необхідності вирі-

шення найважливіших соціально-економічних 

проблем розвитку країни. До них належить‚ 

зокрема‚ здійснення структурної перебудови 

виробництва, підвищення рівня життя населен-

ня країни, екологічні проблеми, пов’язані з 

охороною навколишнього середовища і інші. 

Необхідність вирішення цих проблем у період 

формування ринкової економіки враховувалася 

при визначенні сучасних пріоритетних на-

прямів розвитку науки і техніки. 

Вітчизняні пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки, що затверджені Урядом країни 

в 1992 р.‚ а уточнені в 1994 та 1997 рр., були 

зумовлені особливостями формування ринко-

вих відносин в країні. З урахуванням їх визна-

чилось сім напрямів, а саме: 

1. Охорона навколишнього середовища. 

2. Здоров’я людини. 

3. Виробництво, переробка та збереження 

сільськогосподарської продукції. 

4. Екологічно чиста енергетика та ресурсо-

зберігаючі технології. 

5. Перспективні інформаційні технології, 

прилади комплексної автоматизації, системи 

зв’язку. 

6. Нові речовини і матеріали. 

7. Наукові проблеми розбудови держав-

ності України. 

З переліку пріоритетних напрямів вже 

можна бачити, що певна частина науково-

технічних розробок в країні, яка охоплювалась 

цими напрямами, мала бути присвячена вирі-

шенню важливих соціальних проблем розвитку 

економіки країни та випливала з сучасних 

концептуальних положень його реалізації. Це 

насамперед охорона і поліпшення здоров’я лю-

дини, у тому числі: зміцнення імунної системи 

людей, зменшення дитячої захворюваності, 

створення нових медичних приладів та препа-

ратів для лікування небезпечних хвороб віку та 

інші наукові дослідження і реалізація їхніх 

наслідків, необхідних для здійснення постав-

леної напрямом мети. 

Не менш важливе соціальне значення мала 

реалізація концепції пріоритетного напряму, 

розробки якого спрямовані на формування 

екологічно чистих регіонів, поліпшення стану 

атмосферного повітря, створення технологій 

збереження рослинного і тваринного світу, 

систем технологічної безпеки країни, а отже – 

поліпшення умов життя людини. 

Водночас найбільший обсяг науково-тех-

нічних розробок посідали напрями, що спря-

мовані на розробку новітніх технологій та 

надпрогресивної техніки в цивільних галузях 

народного господарства‚ в тому числі в сіль-

ському господарстві та харчовій промисло-

вості, де передбачалося створення нових сор-

тів і гібридів сільськогосподарських культур, а 

також порід тварин, розробка комплексів ма-

шин і технологічного устаткування для пере-

робки сільськогосподарської продукції та її 

збереження. 

Певний обсяг робіт запрограмований був 

щодо вирішення енергетичної проблеми в краї-

ні, забезпечення народного господарства пали-

вом, створення прогресивних екологічно без-

печних технологій видобування та переробки 

енергоносіїв, підвищення надійності та безпеки 

об’єктів паливно-енергетичного комплексу і ви-

користання нетрадиційних джерел енергії. 

Істотного значення для підвищення тех-

нічного рівня виробництва та управління ним 

мало набувати створення і впровадження 

нових інформаційних технологій, засобів об-

числювальної техніки, застосування на різних 

галузевих та регіональних рівнях автоматизо-

ваних та інформаційно керуючих систем. На 

цій основі мало набути прискореного розвитку 

комплексна автоматизація виробництва, що є 

важливим фактором підвищення продуктив-

ності праці в країні. 

Пріоритетні розробки охоплювалися і та-

ким напрямом НТР, як “Нові речовини і 

матеріали”, який передбачає створення нових 
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металевих, полімерних, монокристалічних та 

надпровідникових матеріалів, споживання в 

народному господарстві матеріалів конструк-

ційного і функціонального призначення, що 

мало забезпечити істотне зниження метало-

місткості та енергоємності валового внутріш-

нього продукту. 

Зміст цих напрямів не можна не визнати 

актуальним для тривалого кризового стану віт-

чизняної економіки, за якого спостерігався 

щорічний спад суспільного виробництва, жит-

тєвого рівня населення. Їх реалізація створила 

певні можливості щодо стабілізації та підне-

сення економіки країни. Якщо ж зважити на 

розподіл обсягів робіт серед вказаних напрямів, 

то слід відзначити перевагу в розробках, що 

мають технологічну спрямованість. Частка 

соціальних аспектів розробок у реалізації пріо-

ритетів з роками має збільшуватись‚ що видно з 

табл. 1‚ дані якої були визначені нами в процесі 

досліджень вітчизняних обсягів робіт по ДНТП. 

Слід відзначити, що в загальному обсязі 

робіт‚ спрямованих на реалізацію пріоритет-

них напрямів розвитку науки і техніки значне 

місце посідали розробки з науково-технічних 

досліджень‚ присвячених розвитку інформати-

ки, автоматизації і приладобудування (понад 

20 %), а також екологічно чистій енергетиці і 

ресурсозберігаючих технологій (понад 20 %) 

та створенню нових речовин і матеріалів 

(близько 18 %). 

Домінуючий обсяг технологічних напрямів 

визначено необхідністю піднесення ролі нау-

ково-технічного прогресу в розвитку економіки 

країни, ствердженням його як вирішального 

фактора виходу виробництва з економічної 

кризи та його стабілізації в найближчі роки.  

Інновації, що мають впроваджуватись у 

виробництво як наслідок пріоритетних нау-

ково-технічних розробок, призначені перш за 

все для істотного позитивного впливу на со-

ціально-економічний розвиток України. Що ж 

до сучасного стану використання наслідків 

НДДКР у виробництві, в тому числі і пріори-

тетних‚ то слід відзначити, що вони відіграють 

не дуже помітну або майже непомітну роль у 

вирішенні проблеми безкризового розвитку 

економіки‚ оскільки в 1999 р. питома вага 

промислових підприємств‚ що впроваджували 

результати науково-технічних розробок‚ спря-

мовані на підвищення технічного рівня вироб-

ництва‚ склала 13‚5 % проти 17 % в 1997 році. 

В 2001 р. їх кількість становила 14,3 відсотка. 

Порівняно з 1997 р. кількість впроваджених у 

виробництво прогресивних технологічних 

процесів зменшилася майже на третину. 

Структура пріоритетних напрямів НТР під 

впливом нових соціально-економічних потреб 

виробництва змінюватиметься. Як показують 

прогнозні розрахунки, процес подальшої ста-

білізації вітчизняного економічного середо-

вища та його поступового зростання стане 

передумовою для суттєвих змін у структурі 

пріоритетних напрямів розвитку науки і тех-

ніки та їх змісту. З’являться реальні можли-

вості для створення і використання в народ-

ному господарстві країни комплексних техно-

логічних систем, що мають докорінно змінити 

технологічний уклад економіки. 

В період її стабілізації будуть завершені та 

освоєні у виробництві наслідки реалізації сучас-

них пріоритетів НТР та розпочнуться нові пріо-

ритетні розробки, концептуально подібні до 

багатьох зарубіжних науково-дослідних та 

інноваційних програм високого світового рівня. 

На основі їх формування і реалізації науково-

технічний потенціал країни концентрувати-

меться на розробці високих технологій енерге-

тичного, хімічного, біологічного та інших ви-

сокоефективних способів обробки матеріалів чи 

сировини, а також засобів автоматизації, ком-

п’ютеризації та створення інформаційних кому-

нікацій для управління виробництвом, нетра-

диційних джерел енергії і здійсненні нових 

відкриттів в галузі аерокосмічних досліджень.  

За сучасних умов формування ринкових 

відносин в країні доцільною є‚ як зазначалося 

вище‚ ринково-технологічна орієнтація у 

виборі тих чи інших науково-технічних розро-

бок, особливо прикладного призначення‚ що 

характерна для промислово розвинутих країн 

світу. За цією концепцією‚ науково-технічний 

розвиток має бути вирішальним фактором 

економічного зростання країни, особливо фор-

мування інноваційної моделі економіки. 
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Таблиця 1 

Структура витрат на пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні  

Напрям 
У відсотках до підсумку 

1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Здоров’я  людини  9,4 11,1 10,1 6,5 5,6 8,7 9,7 18,2 12‚7 

Охорона навколиш-

нього середовища 10,5 12,7 8,2 8,0 6,5 10,1 8,7 12‚6 11‚0 

Виробництво, пере-

робка та збереження 

сільськогосподарської 

продукції 11,8 9,5 14,2 15,1 15,3 10,7 10,7 12,3 12‚1 

Екологічно чиста енер-

гетика та ресурсозбе-

рігаючі технології 27,1 27,5 28,8 29,2 29,7 23,7 27,7 21,9 22‚2 

Перспективні інформа-

ційні технології, прила-

ди комплексної автома-

тизації, системи зв’язку  25,7 21,4 20,5 19,0 22,8 23,3 20,5 12‚7 15‚3 

Нові речовини та 

матеріали 14,7 15,2 12,8 13,4 14,3 17,4 17,4 18,6 19‚3 

Наукові проблеми 

розбудови державності 

України 2,8 2,6 5,4 6,1 4,8 5,6 5,3 10‚1 6‚8 

  Розраховано за даними Міністерства у справах науки і технологій. 

 

На жаль‚ такої концепції не завжди дотри-

муються ініціатори проектів, а держава-замов-

ник не ставить перед ними відповідні цільові 

вимоги щодо наслідків реалізації проектів та 

програм. Це є однією з причин перетворення 

багатьох програм на звичайний набір завдань 

чи проектів, що загалом відповідають запро-

грамованим напрямам, однак не являють собою 

комплекс заходів щодо вирішення конкретної 

проблемної задачі. Такий методологічний під-

хід приводить нерідко до подрібнення тематики 

та розпорошення державних коштів. Підтверд-

женням цього висновку можуть бути дані про 

середню частку обсягу фінансування окремих 

програм в загальній його сумі, спрямованій на 

їх реалізацію, що досягає лише 0,2 відсотка. 

Про наявність подрібненої тематики свід-

чать і дані про групування витрат на проекти, 

включені в державні науково-технічні програ-

ми за певними інтервалами (табл. 2). 

Основна маса проектів виконувалася в ми-

нулі роки (1997–1998 рр.) за середнім обсягом 

робіт в інтервалі від 20 до 40 тис. грн.‚ і лише 

обсяг невеликої частини їх перевищував 50 тис. 

гривень. Через систематичне недофінансування 

науково-технічних програм в 2000 р. середній 

їх обсяг знизився до 23,5 тис. гривень. 

Суттєвим соціально-економічним крите-

рієм формування державних науково-техніч-

них програм, що випливає з його ринково-тех-

нологічної концепції‚ є їхня участь у вирішен-

ні стратегічних економічних проблем розвитку 

держави, зокрема проблеми виходу її з сучас-

ної економічної кризи. 

Однією з необхідних засад виходу країни з 

економічної кризи є реструктуризація вироб-

ництва. Структурні диспропорції, що залиши-

лися після ліквідації командно-адміністра-

тивної системи господарювання, до цього часу 

негативно впливають на хід стабілізації вироб-

ництва та формування збалансованого ринку. 

Потреби в багатьох видах продукції, особливо 

в новітніх речовинах і матеріалах, електротех-

нічному, хімічному та інших видах 

обладнання задовольняються за рахунок 

дорогого імпорту. Усунення цих диспропорцій 

потребує прискорення розвитку наукомісткіх 

та високотехнологічних галузей і виробництв, 

зростання частки продукції кінцевого 

споживання в загальному її обсязі‚ 

широкомасштабної реалізації пріоритетних 
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науково-технологічних розробок. Врахування 

структурних змін у виробництві є важливим 

методологічним аспектом ринкової орієнтації 

в процесі відбору науково-технічних розробок 

та суміщення його з реальними 

дослідницькими надбаннями при визначенні їх 

пріоритетності і включення до державних 

науково-технічних програм. 

Таблиця 2 

Розподіл обсягів фінансування проектів‚ включених в державні науково-технічні програми  

по пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки у 1997–1998 рр.  

Інтервали 

витрат‚ 

тис. грн. 

Напрями розвитку науки і техніки 

Охорона 

навко-

лишнього 

середо-

вища 

Здоров’я 

людини 

Виробництво‚ 

переробка та 

збереження 

сільськогоспо

дарської 

продукції 

Екологічно 

чиста 

енергетика та 

ресурсозберіга-

ючі технології 

Нові 

речовини 

і 

матеріали 

Перспективні 

інформаційні 

технології‚ 

прилади 

автоматизації 

і зв’язку 

Наукові 

проблеми 

розбудови 

державнос-

ті України 

До 20 – 11‚5 52‚2 – 8‚7 4‚1 35‚0 

20-29 57‚1 52‚7 28‚9 70‚0 9‚0 47‚5 38‚0 

30‚39 36‚2 22‚2 7‚5 9‚9 59‚0 19‚5 20‚7 

50 і 

більше 6‚0 5‚3 8‚6 9‚5 12‚0 17‚4 – 

 За плановими даними Міністерства України в справах науки і технологій. 

 

Вже в подальшій перспективі мають бути 

здійснені структурні зміни в розвитку еконо-

міки. Так‚ в проекті програми “Україна –

 2010” передбачається поступове зменшення в 

галузевій структурі виробництва частки енер-

гоємних галузей – електроенергетики і чорної 

металургії‚ стимулювання розвитку матеріаль-

но-технічного переоснащення пріоритетних 

галузей агропромислового комплексу та інші 

заходи щодо структурної перебудови 

економіки‚ спрямовані на її стабілізацію та 

подальше зростання [див. 7]. 

Важливим фактором всіх цих змін має бути 

науково-технічний розвиток виробництва, тех-

нологічне його оновлення, впровадження новіт-

ніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій, 

оновлення прогресивних видів продукції. Саме 

в середньостроковому періоді (1999–2005 рр. і 

далі), протягом яких передбачається підтриман-

ня високих темпів розвитку машинобудування і 

металообробки, значне підвищення частки ви-

робництва соціально орієнтованих його галузей 

– легкої і харчової промисловості, мають зі-

грати вирішальну роль в структурно перебу-

довних звершеннях започатковані в 1997 р. 

науково-технічні розробки, що виконуються за 

державними науково-технічними програмами. 

Розподіл їх обсягів за галузевим призначенням 

представлено в табл. 3. 

Дані таблиць свідчать про значний обсяг 

НДДКР, присвячених створенню енерго- і 

ресурсозберігаючих, безвідходних інформацій-

них та біотехнологій для окремих галузей 

промисловості, а також галузей народного 

господарства. 

З даних (див. табл. 3) випливає висновок 

про те, що переважна частка обсягу науково-

технічних розробок в галузі ресурсозбережен-

ня та розвитку інформаційних технологій 

запрограмована для використання в енергети-

ці, машинобудуванні, металургії, харчовій 

галузях промисловості. 

До деякої міри такий розподіл НДДКР за їх 

галузевим призначенням відповідає тенденціям 

в структурних змінах промислового вироб-

ництва. Позитивної оцінки заслуговує струк-

тура обсягів НДДКР‚ запрограмованих для 

розвитку інформаційних технологій та біотех-

нологій, що використовуватимуться головним 

чином в харчовій і енергетичній галузях про-

мисловості, а також в нематеріальній сфері 

виробництва з метою удосконалення системи 

управління ним та охорони здоров’я людини. 
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Таблиця 3 

Структурні зміни в промисловому виробництві та в обсязі пріоритетних  

науково-технічних розробок, %  

Галузь промисловості 

Структура 

промислового 

виробництва 

Структура науково-технічних розробок для створення 

пріоритетних технологій (що ввійшли в державні 

науково-технічні програми) 

1996 р. 1997 р. 1998 р. 

1992–1996 рр. 1997–1998 рр. 

Ресур- 

созбері-

гаючі 

Інфор-

маційні 

Ресур- 

созбері-

гаючі 

Інформа-

ційні 

Безвід-

ходні 

Біотех-

нології 

Електроенергетика 12,9 12‚9 14‚3 20‚1 10‚3 22‚3 14,7 28‚4 29‚5 

Паливна промисловість 12‚1 11,2 10,1 9‚1 6‚0 9‚5 6‚9 9,6 – 

Металургія 23,0 24,7 24,7 11‚8 12‚6 10‚5 12‚7 6‚0 – 

Хімічна та нафтохімічна 

промисловість 
7‚3 6‚6 6‚7 4‚5 1‚0 5‚0 0,8 6,9 7,1 

Машинобудування та 

металообробка 
15,0 15,4 15‚5 22‚1 13‚4 24‚2 19‚9 19‚6 – 

Промисловість будівельних 

матеріалів 
3,3 3,3 3‚2 8‚3 3‚4 7‚5 1‚1 18‚0 2‚0 

Легка промисловість 2‚1 1‚7 1‚7 5‚6 2‚3 3‚4 1‚2 2‚6 2‚0 

Харчова промисловість 16,3 17‚1 17‚8 12‚8 3‚1 11‚7 2‚2 2‚5 21‚4 

  За даними Міністерства економіки України. 

 

Не можна також не відзначити певну від-

повідність структурних особливостей НТР в 

нашій країні західноєвропейській структурі 

пріоритетних напрямків розвитку науки і тех-

ніки‚ де близько 40 % коштів витрачається на 

економічний розвиток виробництва та його 

стабілізацію‚ понад 30 % – на комп’ю-

теризацію і інформатику‚ а близько 20 % вкла-

дається в розвиток науки про життя та захист 

оточуючого середовища. 

І все ж такий розподіл обсягів НДДКР не 

можна визначити цілком раціональним з точки 

зору позитивного впливу наслідків його реа-

лізації на майбутню структуру промислового 

виробництва та народного господарства‚ а от-

же – і на задоволення соціального попиту на 

науково-технічну продукцію. При здійсненні 

чергових конкурсів та формуванні державних 

науково-технічних програм слід звернути ува-

гу на перспективний посилений науково-тех-

нічний розвиток таких галузей виробництва, 

як хімічна і нафтохімічна, легка‚ харчова про-

мисловість‚ машинобудування. 

Прогнозні тенденції щодо прискорення 

темпів розвитку легкої‚ харчової промисловос-

ті та деяких галузей машинобудування вима-

гають відповідних заходів для їх науково-

технічного розвитку‚ зокрема підтримки при-

скореної реалізації державних науково-тех-

нічних програм‚ що акумулюють пріоритетні 

наукові дослідження цих галузей промисло-

вості‚ тобто істотні зміни в галузевій структурі 

запрограмованих науково-технічних розробок. 

Важливою умовою затребування пріори-

тетної науково-технічної продукції народним 

господарством є її інноваційна спрямованість. 

Державні науково-технічні програми ще не 

набули інноваційного характеру, а отже і без-

перечної доцільності їх виконання. 

Між тим в багатьох країнах світу під впли-

вом ринкових вимог відбувається швидке 

трансформування науково-дослідної діяльнос-

ті в інноваційну, адекватну загальному інно-

ваційному характеру розвитку економіки. Так, 

головною метою науково-технічної політики 

Німеччини є розвиток процесів створення ви-

соких технологій та забезпечення їх швидкого 

впровадження, забезпечення доступу малих та 

середніх підприємств до ринку венчурного 

капіталу, використання якого прискорює тем-

пи передачі наукових досягнень до вироб-

ництва. Великі переваги інноваційній діяль-

ності надаються в країнах Східної Азії (Корея, 

В’єтнам, Китай) з їх вільними зонами для тор-

гівлі і виробництва.  
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Особливо характерною є така політика для 

Китаю. В цій країні при академічних НДІ 

функціонує близько 400 фірм, що займаються на 

комерційній основі передачею технологій про-

мисловим підприємствам. Завдяки цьому ви-

рішується проблема самофінансування НДДКР. 

З цією ж метою створюються науково-промис-

лові центри, особливо в вільних економічних 

зонах. У цій країні налічується близько 40 різ-

них форм інтеграції науки і виробництва. 

Через так звані технологічні ринки здійсню-

ється комерційний продаж наслідків НДДКР. 

За допомогою 14 тис. таких ринків в Китаї реа-

лізується 80 % продажу науково-технічної 

продукції. 

У серпні 1998 р. Постановою Кабінету Мі-

ністрів України були внесені зміни і допов-

нення до Положення про державну науково-

технічну програму відносно: 

- відбору завершених науково-технічних 

проектів (розробок) з метою визначення 

напрямів використання науково-технічної 

продукції‚ створеної на основі виконання 

науково-технічних програм; 

- передачі користувачам науково-техніч-

ної продукції з метою її практичного вико-

ристання на основі відповідних договорів між 

замовниками і виконавцями; 

- забезпечення умов для широкого вико-

ристання науково-технічної продукції органа-

ми центральної та місцевої виконавчої влади; 

- впровадження звітності про використан-

ня науково-технічної продукції організаціями 

та підприємствами; 

- інвентаризації та систематизації ство-

реної науково-технічної продукції. 

Проте ці доповнення не змінили поки що 

самої суті діючих програм та їх структури. 

Вони залишаються тематичним переліком про-

ектів і не являють собою законодавчо ствер-

дженого документу поетапної реалізації ство-

реної науково-технічної продукції. 

Так, необхідним є спеціальний розділ За-

кону “Про інноваційну діяльність”, присвя-

чений управлінню інноваційної діяльності в 

країні, що мав би положення з висвітленням 

механізму трансферу наслідків НДДКР до 

виробництва, тобто інтеграції науки з вироб-

ництвом. Таким механізмом доцільно вважати 

здійснення додаткових договірних відносин 

між замовником інноваційної продукції та її 

виконавцем з гарантованим інвестуванням 

впровадження у виробництво цієї продукції. 

Крім доповнень до законодавства‚ доціль-

но було б‚ на нашу думку удосконалити внут-

рішньовідомчі нормативні документи, зокре-

ма, документи, що стосуються порядку плану-

вання, фінансування державних науково-тех-

нічних програм, а саме: 

 Міністерству науки і освіти разом з 

Міністерством фінансів України розробити ме-

ханізм договірних взаємовідносин виконавця 

та споживача науково-технічної продукції 

незалежно від державної їх підтримки, доля 

якої в субсидіях на замовлення може не 

перевищувати 50 %; 

 наявність гарантованого замовника пріо-

ритетних науково-технічних проектів чи про-

грам вважати однією з головних умов їх кон-

курсного відбору. 

Міністерству науки і освіти доцільно уточ-

нити концепції сучасних державних науково-

технічних програм на основі їх інвентаризації 

та концентрації бюджетних коштів на най-

більш значущих з точки зору економічності 

пріоритетних розробках‚ включивши відпо-

відні вимоги в договірну документацію, зокре-

ма в технічне завдання та календарний план 

виконання прикладних науково-технічних роз-

робок, охоплених державними науково-тех-

нічними програмами.  

 

Ринкові засади обґрунтування і фінан-

сування державних науково-технічних прог-

рам та інновацій. Сучасна ситуація в країни, 

що пов’язана з переходом до ринкової еко-

номіки, певною мірою позитивно вплинула на 

методичні підходи до формування і обґрунту-

вання науково-технічних програм. Ці програ-

ми формуються нині на конкурсній основі, 

тобто завдання, що включаються до них, 

відбираються за певними вимогами. Однак 

офіційні уніфіковані нормативні документи 
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щодо визначення таких вимог поки що 

відсутні. Це пояснюється головним чином тим, 

що в країні ще не сформувалася чітка кон-

цептуальна орієнтація на виявлення таких 

науково-технічних рішень, які були б не тільки 

наслідками науково-технічної діяльності від-

повідних закладів, а й відповідали б потребам 

народного господарства у високоефективній 

науково-технічній продукції, кон’юнктурі рин-

ку та основним напрямам державної науково-

технічної політики. Ці критерії мають бути в 

основі соціально-економічного обґрунтування 

державних науково-технічних програм з ме-

тою запровадження чіткого організаційно-еко-

номічного і правового механізму відбору, 

оцінки і реалізації пріоритетних напрямів роз-

витку науки і техніки та відповідних їм цільо-

вих інноваційних програм.  

Відсутність нормативно-методичних доку-

ментів щодо соціально-економічного обґрун-

тування державних науково-технічних прог-

рам та проектів, що входять до них, не дозво-

ляє об’єктивно оцінити їх народногосподар-

ську значущість та вплив на економічний роз-

виток країни, здійснювати контроль за наслід-

ками пріоритетних науково-технічних розро-

бок і встановити відповідну статистичну звіт-

ність. До того ж у 1996 р. було скасовано існу-

ючу до цього часу звітність про виконання зав-

дань науково-технічних програм. 

Лише скісним шляхом можна визначити 

можливий вплив цих науково-технічних роз-

робок на деякі економічні показники розвитку 

народного господарства. Так, якщо взяти до 

уваги незначну частку витрат на науково-тех-

нічну діяльність у капітальних вкладеннях‚ 

спрямованих на розвиток промислового вироб-

ництва (до 16 %), не можна не дійти висновку, 

що навіть при значно завищеному коефіцієнті 

ефективності використання науково-технічних 

розробок вплив її на економічне зростання 

країни буде мало помітним, тим паче майже 

непомітним буде вплив пріоритетів НТР, 

частка яких в обсязі державного фінансування 

науки і техніки в межах колишнього Міннауки 

України становила близько 5 відсотків. Реалії 

сучасного стану економіки підтверджують такі 

припущення, оскільки свідчать про щорічний 

спад виробництва, ВВП, прибутків, отриманих 

промисловістю, обсягів виготовлення нових 

видів продукції, її експорту та інших даних за 

виключенням 1999 і 2000 років. 

Лише на основі спеціального опитування 

міністерств і відомств України вдалось вия-

вити рівень впливу науково-технічних розро-

бок, включених в державні і галузеві програ-

ми, на економіку деяких галузей промис-

ловості (табл. 4).  

Таблиця 4 

Зведені показники впливу науково-технічної діяльності  

на економіку галузей промисловості‚ % 

Галузь 

1997 р. 1999 р. 

Питома вага 

продукції, 

виробленої 

на основі 

нових 

технологій 

Частка 

приросту 

прибутку у 

загальному 

прибутку 

Зменшення, 

збільшення 

матеріало-

місткості 

Питома вага 

продукції, 

виробленої 

на основі 

нових 

технологій 

Частка 

приросту 

прибутку у 

загальному 

прибутку 

Зменшення, 

збільшення 

матеріало-

місткості 

Машинобудування 12 27 -3 26,5 11,3 -12 

Металургія 3 5 - 22 8,4 -25 

Хімічна 

промисловість 3 4 +5 20 8,4 -22 

Вугільна 

промисловість 0,03 - -0,09 2,5 1,0 -15,3 

Харчова 

промисловість 19 12 -2,0 66 14,2 -3,0 

Легка промисловість 18 10 -2,4 54 10,0 -3,6 
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Як свідчать дані табл. 4, в 1997 і в 1999 рр. 

в основних галузях промисловості незначна 

частка прибутку забезпечувалась науково-

технічним розвитком. Що ж до впливу на цей 

показник реалізації науково-технічних прог-

рам, то його рівень в 5–10 разів нижчий від 

частки в загальному прибутку всієї інно-

ваційної діяльності галузей. Спостерігається 

зниження матеріаломісткості на основі НТР.  

Оптимістичним щодо економічних резуль-

татів НТР є передбачення розвитку галузей 

промисловості в майбутні роки (1999–

2005 рр.)‚ проте він може бути здійснений за 

умови нарощення темпів науково-технічної та 

інноваційної діяльності, а отже і збільшення 

кількості виконаних і реалізованих НДДКР. 

На сьогодні кількість виконаних науково-

технічних розробок в Україні з кожним роком 

зменшується, у тому числі і стосовно створення 

нових видів техніки і технології. За даними 

Держкомстату України‚ з початку 90-х років 

щорічно майже на 10 % зменшується кількість 

науково-технічних розробок, що завершуються. 

Отже, вже з цих причин знижується 

вірогідність одержання високих показників 

впливу науки на економіку країни. Знижується 

також вірогідність революційного впливу цих 

розробок на технічний рівень виробництва, бо 

спостерігається закономірність зменшення 

кількості розробок щодо створення нових 

видів техніки і технологій. Якщо питома вага 

таких розробок у загальній їх кількості в 

1991 р. становила 41,1 %, то в 1996 р. – 33,5, а 

в 1997 р. – 34; в 1998 р. – 29‚9 %, в 1999 р. – 

24,5, в 2000 р. – 20 відсотків. 

Принципово нові технічні рішення містить 

дотепер кожна шоста розробка, у той час, як у 

1990 р. ця властивість була притаманна кожній 

четвертій розробці. Зменшується і кількість 

підприємств, що впроваджують інновації у ви-

робництво; знижуються також показники інно-

ваційної діяльності в промисловості (табл. 5). 

Найактивнішу участь в реалізації пріори-

тетних напрямів науково-технічного розвитку 

беруть академічні науково-дослідні інститути‚ 

проте кількість їхніх наукових розробок також 

з кожним роком зменшується. Так, за три роки 

(1997–1999 рр.) кількість розробок, присвяче-

них створенню нових видів техніки і техно-

логій‚ зменшилася майже на 30 відсотків‚ 

знижується також їх технічний рівень (табл. 6). 

На стан інноваційної діяльності підприємств 

впливає не тільки кризова ситуація в економіці 

країни, але й невизначеність методичних під-

ходів щодо виявлення власних вигод від реалі-

зації пріоритетних науково-технічних розробок. 

Справа в тому, що вони досить різноманітні. Не 

розмежовані досить чітко методи оцінки фунда-

ментальних і прикладних розробок. Зважаючи на 

класифікацію Фраскаті для оцінки НДДКР, в 

зарубіжних країнах (Європа і США) стосовно 

фундаментальних наукових розробок використо-

вуються здебільшого такі оціночні показники‚ як 

частка витрат на науку в ВВП, кількість нау-

кових публікацій на 1 млн. населення, кількість 

цитувань, у тому числі на 1 млн. населення та 

інші параметри наукової діяльності некомер-

ційного характеру. 

Що стосується прикладних досліджень та 

їх реалізації, то типовим для розвинутих країн 

світу є досвід оцінки таких науково-технічних 

розробок в Японії, де орієнтуються на загаль-

новизначений у світі висновок про те, що 

інновації повинні сприяти підприємництву, а 

проекти їх використання у виробництві є ін-

вестиційними. Тому оцінка їх тут здійснюється 

за комерційними правилами визначення 

ефективності інвестиційних проектів [10].  

Інновації вважаються впровадженими, як-

що нова продукція, що виробляється за новіт-

німи технологіями, або сама науково-технічна 

продукція попадає на ринок. Тому першочер-

говою вимогою щодо їх оцінки в розвинутих 

країнах світу є суттєвий економічний ефект 

для народного господарства в цілому та для 

кожної фірми, що використовує інновації. 

Звідси важливе значення для оцінки інновацій 

в Японії має такий показник, як частка ринку, 

яку завойовує нова продукція чи технологія. 

Цей показник є скісною характеристикою 

якості одержаних в результаті використання 

НДДКР продукції або технологічних процесів. 

Крім того, здійснюється порівняльний аналіз 

результатів використання запрограмованих 
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розробок із зарубіжними аналогами в тех-

нічному та комерційному плані. При цьому 

враховуються особливості окремих етапів ви-

конання НДДКР, що набувають в подальшому 

інноваційного характеру. Так, на стадії науко-

вих досліджень переважна увага приділяється 

технічним показникам і їх оптимальним зна-

ченням за певних обмежень в економічних ре-

зультатах. 

 

Таблиця 5 

Динаміка показників інноваційної діяльності  

в промисловості України‚ % до 1995 р.  

Показник 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Комплексно механізовано і 

автоматизовано дільниць‚ виробництв 76,3 59,7 60,3 60,9 58,0 

Введено в дію механізованих та 

автоматичних ліній 78,3 64,5 80,1 67,7 82,5 

Впроваджено нових прогресивних 

технологічних процесів 80,6 64,8 45,9 50,2 47,8 

Освоєно виробництво нових видів 

продукції‚ найменувань 85‚6 90,4 94,1 110,2 133,6 

 з них: 

товарів народного споживання 88,3 89,7 96,5 108,9 133,6 

Частка нових товарів народного 

споживання в загальній кількості 

освоєних нових видів продукції 81,2 81,2 84,0 80,1 81‚8 

 Розраховано за даними Держкомстату України. 

 

Таблиця 6 

Технічний рівень розробок в академічному секторі України‚ % до 1991 р.  

Рівень розробок 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

В Україні – всього 93,5 88,8 71,8 62,8 44,0 34,0 30,1 31,7 

у тому числі порів-

няно із світовим 

рівнем: 

        

перевищує 88,5 87,5 56,6 44,8 37,5 26,1 26,2 22,9 

відповідає 86,8 84,1 63,3 54,7 41,8 27,2 25,1 27,8 

нижчий 99,0 63,8 104,7 73,6 54,0 38,7 37,1 44,5 

не визначений 103,3 96,3 84,2 75,8 47,6 44,0 37,1 37,9 

Академічний сектор 77,6 78,4 58,6 59,8 43,2 28,8 27,4 - 

   у тому числі порів-

няно із світовим 

рівнем: 

        

перевищує 182,0 71,3 104,4 79,7 66,2 57,3 44,3 35,3 

відповідає 71,1 61,1 59,7 58,3 45,8 29,0 24,0 35,0 

нижчий 572,0 160,0 160,0 276,0 256,0 80,0 144,0 64,0 

не визначений 85,0 89,6 51,9 57,5 35,3 25,4 29,3 20,9 

  Розраховано за даними Держкомстату України. 

 

Отже, в умовах інноваційного розвитку 

економіки для промислово розвинутих країн 

світу характерною є ринково-технологічна орі-

єнтація при формуванні науково-технічних 

програм. Лише в окремих випадках, коли ви-

никають особливо видатні нововведення рево-

люційного значення, або потреби щодо безпеки 

виробництва та його технології з боку людини, 

її умов праці, життя, природного середовища 

проживання, стабільна ринково-технологічна 

орієнтація вибору пріоритетів в науково-тех-

нічних розробках чи програмах може бути ско-

ригована з метою переваги технічного змісту їх 

здійснення над економічними результатами. 
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З огляду на цей досвід вимоги до відбору 

науково-технічних завдань та програм мають 

бути конкретизовані у відповідному переліку 

питань, на які необхідно відповісти при об-

ґрунтуванні доцільності їх виконання. Перелік 

питань та відповіді на них – це основа 

складання так званого бізнес-плану здійснення 

кожного проекту, а по суті своїй проект інвес-

тованого науково-технічного завдання і є біз-

нес-планом його виконання, що має дода-

ватися до договірної документації при скла-

данні угоди з інвестором-замовником НДДКР. 

Перелік питань як складова частина мето-

дичної документації, необхідної для форму-

вання науково-технічних програм‚ має відо-

бражати інформацію, що свідчила б про со-

ціально-економічну доцільність реалізації їх 

змісту з позицій ринково-технологічної орієн-

тації та наявності реальних ресурсів, необхід-

них для здійснення програм у вигляді відпо-

відної системи показників. Ці показники ма-

ють бути інформаційною базою для визначен-

ня потенціальної, а також для аналізу фактич-

ної соціально-економічної ефективності нас-

лідків НДДКР, що входять до складу науково-

технічних програм. 

Згідно з досвідом зарубіжних країн‚ інфор-

маційні показники для обґрунтування науково-

технічних програм і охоплених ними проектів 

можуть бути згруповані за такими напрямами 

їх оцінки [11] : 

1) перспективність запрограмованих розробок; 

2) ринкові критерії; 

3) науково-технічні критерії; 

4) фінансові критерії; 

5) виробничі критерії; 

6) додаткові питання, в тому числі органі-

заційно-облікові. 

З точки зору задоволення цих вимог за до-

помогою відповідних показників має бути 

здійснена оцінка значущості кожного проекту 

та ефективності його реалізації. З практики 

таких оцінок вимальовуються три найважли-

віші напрями створення системи оціночних 

показників: науково-технічний; економічний 

(ринковий); соціальний. 

Сукупність науково-технічних параметрів 

є вихідною інформаційною базою для визна-

чення економічних та соціальних переваг тих 

завдань, що мають бути включені до науково-

технічних програм, а також для складання 

проектів (бізнес-планів) їх реалізації.  

З техніко-економічними параметрами та 

соціально-економічними наслідками викорис-

тання технологічних нововведень 

суміщаються і узгоджуються зрештою всі інші 

критерії, що мають бути враховані при 

обґрунтуванні доцільності здійснення 

державних науково-технічних програм, а 

також проектів чи завдань, що включаються в 

ці програми. Це, наприклад, стратегічні 

напрями розвитку держави, у тому числі 

охорона навколишнього середовища та 

охорона здоров’я людини. Врахування цього 

критерію вимагає органічного пов’язування 

змісту науково-технічних програм з 

пріоритетними напрямами НТР та стратегією 

економічного розвитку країни. 

У зв’язку з цим розрізняють два важливі 

аспекти оцінки та обґрунтування науково-

технічних програм – аспект, що пов’язаний з 

визначенням впливу їх реалізації на економіку 

галузі виробництва, чи в цілому народного 

господарства і аспект визначення ефективності 

окремого інноваційного проекту. 

В європейських країнах свого часу було 

проведено чимало досліджень стосовно впливу 

великих державних науково-технічних програм 

на макроекономічні показники. Цьому аспекту 

присвячені зокрема роботи професора П.Конде, 

що запропонував методи розрахунків 

економічної віддачі від реалізації програм, 

розділивши їх на три групи. Перша група ме-

тодів заснована на використанні з цією метою 

макроекономічного аналізу. Друга група пов’я-

зана з мікроекономічним аналізом, на основі 

якого виявляється вплив використання запро-

грамованих розробок на зниження собівартості 

продукції та визначаються вигоди підприємст-

ва, що впроваджує ці розробки. До третьої 

групи входять методи визначення скісної 

вигоди. Суть їх полягає в обстеженні певної 
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вибірки підприємств з метою визначення всієї 

суми вигод, які одержують підприємства зав-

дяки використанню створених на основі реалі-

зації програм нововведень. 

Дослідження цієї проблеми провадились 

також за замовленням Європейського Косміч-

ного агентства. Наслідком їх став висновок 

про доцільність застосування методики аналізу 

скісної економічної вигоди. Порівняння реаль-

ної та гіпотетичної ситуацій‚ тобто показників 

вигоди без програм і з їх реалізацією, підтвер-

дило переваги цього методичного підходу до 

вирішення проблеми [див. 10].  

До критеріїв обґрунтування доцільності 

програм належить також врахування техніч-

ного та комерційного ризику їх здійснення, 

особливо якщо вони потребують значних ін-

вестицій, отже – посилення аргументації з 

метою захисту проектів, а також допущення 

певного ризику в процесі їх виконання. З цим 

критерієм тісно пов’язане виявлення народно-

господарських потреб у НДДКР, що передба-

чаються проектами та в цілому програмами, в 

тому числі ринкових потреб у науково-техніч-

ній продукції. Ступінь об’єктивності даних 

про ринкові потреби в наслідках НДДКР зале-

жить головним чином від організації марке-

тингової роботи в науково-дослідних і проект-

них установах, в міністерствах та відомствах. 

При вирішенні цієї проблеми в розвинутих 

країнах світу орієнтуються‚ як правило‚ на 

концепцію альтернативного відбору проектів, 

що базуються на взаємопов’язуванні наукових 

і технічних знань з потребами споживача 

науково-технічної продукції. 

З ринкових потреб в ній випливає обсяг 

виробництва та продаж продукції, заради якої 

створюється нова технологія, або передбача-

ються інші дослідження, пов’язані з матеріаль-

ним виробництвом. Цей критерій має бути 

одним з найважливіших, оскільки обсяг продаж 

– це кінцевий показник імовірності технічного 

успіху, що обумовлюється досягненням запро-

ектованих техніко-економічних показників у 

рамках виділених для цієї мети коштів та в за-

плановані строки. Виходячи з цього, прикладні 

науково-технічні розробки є товаром і мають 

бути оцінені за їх позитивними економічними 

результатами, що передбачають мінімізацію 

витрат на всі етапи життєвого циклу інновацій 

та максимізацію доходів від їх реалізації. 

На окремому підприємстві вкладення капі-

талу в інновації має забезпечувати економічну 

або соціальну вигоду для інвестора-замовника 

науково-технічної продукції. Звідси очевидно, 

що концепція інновацій полягає у створенні і 

реалізації нових технологічних процесів, що, 

як правило, переслідують мету досягнення 

прибутку від застосування їх для виготовлення 

продукції чи продажу самої розробленої ідеї, 

або досягнення соціального ефекту (підвищен-

ня зайнятості, охорона навколишнього сере-

довища та ін.). 

За методикою ЮНІДО, що нею корис-

туються в країнах з ринковою економікою, 

ефективність інвестицій визначається за допо-

могою строку їх окупності. При цьому кінце-

вий ефект являє собою різницю між обсягами 

інвестицій, що сумуються за роками здійс-

нення проекту та сумарним прибутком. 

Найпоширенішою схемою розрахунків є 

визначення оперативних змін в грошових 

потоках підприємства чи фірми, що відбува-

ються під впливом ринкової кон’юнктури про-

дажу продукції, виготовленої на основі вико-

ристання нововведень. Результатом реалізації 

відповідного проекту інвестора є вклад однієї 

суми коштів в його здійснення і одержання 

віддачі від них в іншій сумі [12]. Оцінка 

результатів реалізації запрограмованих іннова-

ційних проектів за методом дисконтованих 

грошових потоків передбачає визначення та-

ких показників його ефективності: чистий при-

ведений дохід; норма дохідності; період окуп-

ності інвестицій; внутрішня норма дохідності 

(рентабельності) [13]. 

Удосконалення бухгалтерського обліку та 

звітності в напрямку здійснення контролю за 

його надходженням, має бути важливою умо-

вою для виявлення впливу фактично досяг-

нутих результатів використання інновацій на 

економіку підприємств, фірм і загалом галузей 

виробництва, оскільки чистий дисконтний до-
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хід від інноваційної діяльності є обов’язковою 

складовою частиною загального доходу під-

приємства, його прибутковості. Цю частку 

фактичного доходу не можна було виявити за 

умов командно-адміністративної системи гос-

подарювання, за яких економічна ефективність 

впровадження нової техніки визначалася‚ по 

суті‚ умовно – через так звані умовні значення 

досягнутого річного ефекту тощо. 

Важливим показником оцінки є внутрішня 

норма дохідності, що використовується для 

розподілу проектів на ефективні і неефективні. 

Її рівень залежить від співвідношення сумар-

них капітальних вкладень (витрат) на проект 

та доходів від його реалізації. Рівнозначність 

цих складових співвідношення означає нульо-

вий рівень рентабельності проекту. В основі 

цих підходів лежить метод оцінки і вибору 

великих інвестиційних, переважно будівель-

них проектів, тобто так звана оцінка життєвого 

циклу (Lye Cicly Costinq) проекту, що врахо-

вує витрати на проект та ефективність реалі-

зації на всіх етапах його виконання. 

Оскільки інноваційні проекти кваліфі-

куються як інвестиційні, цей зарубіжний мето-

дичний досвід може бути використаний у віт-

чизняній практиці оцінки окремих інноваційних 

проектів та науково-технічних програм в ціло-

му, а також для розробки спеціальної методики 

чи методичних рекомендацій щодо оцінки 

науково-технічних розробок і їх реалізації. 

У дещо спрощеному варіанті вказані вище 

підходи до оцінки результатів реалізації науко-

во-технічних програм нами було використано 

при розробці Методичних рекомендацій Дер-

жавного індикативного плану науково-техніч-

ного розвитку України на 1999–2005 рр. та від-

повідного обстеження наслідків діяльності в 

цій справі міністерств і відомств України. По 

окремих економічних показниках внаслідок 

обстеження були одержані такі дані, що доз-

воляють виявити і проаналізувати їх рівень до 

введення в дію науково-технічних програм, а 

також завдяки їх реалізації (табл. 7). 

З даних табл. 7 можна зробити висновок 

про економічні вигоди, які матиме промисло-

вість України від реалізації окремих пріори-

тетних науково-технічних програм. 

Отже, суть техніко-економічного обґрунту-

вання проектів полягає в здійсненні порівняль-

ного аналізу вихідних техніко-економічних 

показників реалізації проекту, тобто дослід-

ження техніко-технологічних альтернатив, 

масштабів, строків виконання проектів та ок-

ремих етапів, витрат на проект з урахуванням 

непередбачених факторів, ємності ринку щодо 

технічних параметрів продукції, яка виготов-

ляється за новою технологією‚ і інші елементи 

проектування, що впливають на економічні 

наслідки реалізації проекту. Використання 

зарубіжного досвіду оцінки наукових програм, 

особливо сучасної вітчизняної практики визна-

чення ефективності їхньої реалізації потребує 

удосконалення цих методів у перелічених на-

прямах та пристосування їх до специфіки еко-

номічного розвитку країни в умовах форму-

вання ринкових відносин. 

Економічне обґрунтування та порівняль-

ний аналіз відповідних показників, у тому чис-

лі чистого приведеного доходу замовника нау-

ково-технічної продукції, строку окупності 

витрат на її розробку і впровадження, кое-

фіцієнта (норми дохідності) може мати кілька 

ракурсів, у тому числі: дослідження народ-

ногосподарської ефективності проектів; ефек-

тивності на рівні регіону або галузі вироб-

ництва; на рівні підприємства чи фірми. 

Всі ці положення щодо обґрунтування 

проектів і програм потребують детальної мето-

дичної розробки, інформаційного забезпечення 

та удосконалення відповідної нормативно-пра-

вової бази. Зокрема, соціально-економічними 

показниками реалізації науково-технічних 

програм у ринковому їх ракурсі слід допов-

нити планову і звітну документацію Держком-

стату України в справах інтелектуальної влас-

ності, а також відновити статистичну звітність 

щодо соціально-економічних результатів інно-

ваційної (науково-технічної) діяльності в Ук-

раїні з виділенням в ній соціально-економіч-

них результатів виконання державних та нау-

кових частин національних програм. 
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Таблиця 7 

Ефективність окремих державних науково-технічних програм 

в промисловості України в 1999–2005 рр.  

Програма‚ що має бути 
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Екологічно чисті технології‚ 

машини і устаткування для 

контролю і захисту 

навколишнього середовища 19008‚9 3801‚8 0‚8 2130‚0 42‚6 

2000 чол./ 

1200р.м 

Виробництво технологічних 

комплексів машин і обладнання 

для агропромислового комплексу 2480‚0 80 0‚52 210,0 60,0 0/520 р.м 

Створення складної електронної 

апаратури 116‚0 78‚0 6‚0 34,0 10‚0 0/2875 р.м 

Науково-технічна програма 

розвитку найбільш конкурентних 

засобів мікроелектроніки 400,0 100 2‚0 80‚0 10‚0 0/350 р.м 

Розвиток автомобілебудування 2807,0 1244‚9 8‚2 622‚4 37‚3 
62‚2 чол./ 

98‚0 р.м 

Продукція авіаційної 

промисловості 5300,0 2210,0 5‚26 470,0 400,0 0/820 р.м 

Розвиток суднобудування 
7160,0 3400,0 18‚0 - 2‚2 

2000 чол./ 

700 р.м 

Обладнання для залізничного 

Транспорту та міського 

господарства 3193‚0 639,0 0‚23 - 43‚0 -/70700 р.м 

Галузева програма розвитку 

технологічної бази 

машинобудування 800,0 90,0 0‚63 65,0 23,0 

1200 чол./ 

500 р.м 

Створення вітчизняних аналогів 

імпортної продукції 800,0 9‚0 0‚42 - - 3000 р.м 
Розвиток гірничо-металургійного 

комплексу 1250,0 322,0 0‚6 105,0 58,0 4500/2600 р.м 

   У числівнику визначається чисельність зекономлених робочих місць‚ а в знаменнику – можливість організації додаткових робочих місць. 

 

Однією з вирішальних умов реалізації прі-

оритетів НТР є забезпечення науково-технічних 

розробок необхідними ресурсами‚ у тому числі 

і фінансами. Важливою економічною засадою 

фінансування науково-технічної та інноваційної 

діяльності є оцінка потреб‚ а також наявності 

реального науково-технічного потенціалу. 

Науково-технічна продукція в умовах фор-

мування ринку набуває властивостей товару, 

що має користуватися попитом у суспільстві. 

Проте на сучасному перехідному етапі від 

тоталітарних до ринкових відносин наукові 

послуги ще не виступають повною мірою як 

товар і не мають належної ціни, зумовленої 

попитом на цю продукцію та ринковими 

умовами її реалізації. Тому сучасне фінансу-

вання розвитку науки та техніки і вся система 

його організації не можуть забезпечити відпо-

відний рівень та широкомасштабне викорис-

тання технічних нововведень у виробництві. 

Об’єктивна оцінка вартості інтелектуальної 

праці має бути основою для підвищення рівня 

асигнувань на науку і використання резуль-

татів її розвитку хоча б до частки їх у ВВП, 

характерної для розвинутих країн світу – 

близько 3 відсотків. 

Частка витрат на науку у ВВП за останні 

чотири роки зменшилась більше ніж втричі. 
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Загальна частка бюджетних коштів, спря-

мованих на розвиток науки і техніки, посту-

пово зменшується, і в 2000 р. фактично ста-

новила у ВВП 0,35 відсотка. Нестача коштів 

призводить до руйнування матеріально-тех-

нічної бази науки, а також є однією з причин 

відтоку кваліфікованих спеціалістів у комер-

ційні структури та за межі України. Впровад-

ження науково-технічних досягнень у фінансо-

вому плані зовсім обмежене, оскільки спе-

ціальні кошти, в тому числі й капіталовкла-

дення‚ на ці цілі майже не передбачаються, а 

відсутність справжнього ринку не сприяє кон-

тактам виробництва з розробниками науково-

технічної продукції. 

За новим Законом України від 11 липня 

2001 р. ”Про пріоритетні напрямки розвитку 

науки і техніки на 2001–2006 рр.” частка кош-

тів‚ спрямованих на фінансування ДНТП в 

науковому бюджеті становитиме 30 % [14]. 

Необхідна також об’єктивна переоцінка 

вартості матеріально-технічної бази наукових 

та проектно-конструкторських установ, що до-

тепер є вже занадто застарілим. Все це надасть 

змогу дати правильну оцінку кожній науково-

технічній розробці, підняти авторитет інте-

лектуальної праці та рівень її впливу на со-

ціально-економічний розвиток країни [15]. 

Поряд із загальним низьким рівнем фінан-

сування науково-технічної діяльності має міс-

це недовиконання запланованих його обсягів 

протягом всього періоду реалізації програм. 

Так, в 1999 р. програми були лише проаван-

совані і тільки в другій половині 2000 р. борги 

щодо фінансування програм були ліквідовані. 

за такого фінансування дуже замало коштів 

залишається для завершальних етапів дослід-

жень – створення дослідних зразків. 

Важливою ринковою засадою істотного 

поліпшення системи фінансування науково-

технічної діяльності є глибоке соціально-еко-

номічне обґрунтування кожного проекту 

НДДКР‚ незалежно від форм взаємовідносин 

між замовником та її виконавцем – державною 

чи госпрозрахунковою. До обґрунтування по-

винні бути залучені ринкові критерії – фактор 

масштабності використання науково-технічних 

досягнень з урахуванням попиту на продукцію, 

що має бути виготовлена на їх основі, 

потенціальні економічні наслідки реалізації – 

прибуток, дохід від продажу цієї продукції з 

врахуванням факторів ризику, інфляції, рівня 

цін і інших ринкових факторів, вплив яких на 

альтернативний вибір тієї чи іншої науково-

технічної розробки визначається лише на осно-

ві ретельної маркетингової роботи, проведеної 

як замовником‚ так і виконавцем досліджень чи 

проектно-конструкторських робіт. Необхідна 

активізація маркетингової роботи виконавців по 

виявленню потреб виробництва в напрямах її 

науково-технічної діяльності. Дотепер організа-

ція маркетингової роботи ще занадто слаба для 

забезпечення ринкових взаємовідносин між 

замовником і виконавцем. За статистичними 

даними, лише 26 % підприємств в країні зай-

маються маркетингом. До деякої міри в цьому 

можна переконатись‚ ознайомившись з даними 

про рівень замовлень в організаціях різних 

форм власності на науково-технічні роботи 

(табл. 8). В останні роки, як свідчать наведені 

дані, значна частка бюджетних коштів вико-

ристовується для здійснення науково-технічних 

розробок. Більше половини всіх коштів посіда-

ють інвестиції замовників‚ і у тому числі лише 

18 % фінансових надходжень припадає на 

держави СНГ та інші зарубіжні країни. Що ж до 

замовників на території  України, то по суті це 

майже державна фінансова підтримка розробок, 

оскільки юридичною особою замовників висту-

пають переважно функціональні та галузеві 

міністерства, що користуються з цією метою, 

головним чином‚ централізованими фондами 

фінансових ресурсів. 

Найбільший обсяг замовлень мають орга-

нізації недержавної форми власності, тобто ті, 

що вже більш-менш активно входять в ринкові 

умови взаємовідносин і цікавляться попитом 

на науково-технічну продукцію. 

Розвиток маркетингової роботи, організа-

ція спеціальних підрозділів або служб у замов-

ників і виконавців, а також такої інфраструк-

турної організації‚ як біржа науково-технічної 
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продукції, сприятимуть поліпшенню тематики 

НДДКР, спрямуванню її на розв’язання дійсно 

необхідних державі науково-технічних і со-

ціально-економічних задач та глибокому со-

ціально-економічному обґрунтуванню проек-

тів НДДКР. 

Таблиця 8 

Джерела фінансування науково-технічних розробок 

в організаціях різних форм власності за 2000 р.  

Власність 

У відсотках до загального обсягу фінансування, за рахунок 

Бюджету 

Позабюд-

жетних 

фондів 

Держінно-

фондів 

фонду 

Замовників 
Власних 

коштів 

Інших 

джерел 

Фондів 

науково-

технічного 

розвитку 

України – всього 30,0 0,8 0,3 61,6 3,0 4,1 0,2 

у  тому  числі:        

приватна 32,3 - - 67‚5 0,06 - - 

колективна  11,5 0,6 0,3 80,2 7,7 0,1 0,1 

лержавна  36,2 1,1 0,2 55,6 1,4 5,2 0,2 

* Розраховано за даними Держкомстату. 

 

За досвідом США, за виключенням фун-

даментальних досліджень, де кінцевий резуль-

тат не має чіткого визначення, прикладні нау-

кові дослідження підлягають в цій країні ґрун-

товному економічному аналізу згідно з методом 

“витрати-прибуток”, тобто дослідженню ефек-

тивності витрат, кінцевих економічних або 

соціальних результатів. Етапу включення тієї 

чи іншої програми у план фінансування передує 

ретельний експертний аналіз проектних пропо-

зицій з урахуванням обсягів споживання нових 

продуктів, ринкової ціни на них, періоду по-

вернення асигнувань. До плану фінансування 

включаються проекти програм з повним еконо-

мічним обґрунтуванням. 

У країнах Євросоюзу, де в науково-

технічній політиці визначився курс на вирі-

шення практичних проблем західноєвро-

пейської промисловості, першочерговими вва-

жаються комерційно ефективні дослідження та 

розробки. Для комерціалізації прикладних 

досліджень місцевим урядуванням Канади ого-

лошена підтримка пріоритетних НДДКР. Оцін-

ка народногосподарської значущості програм, 

а також їхня комерціалізація сприяють усунен-

ню розпорошеності коштів на їх виконання, 

зосередженню їх на вирішенні крупних нау-

ково-технічних проблем. 

В Японії, наприклад, такі вимоги до фор-

мування програм та їх державної підтримки: 

масштаби і вартість реалізації програм, як 

правило, настільки значні, що навіть великі 

приватні фірми (компанії) не в змозі реалізу-

вати їх самостійно; результати виконання 

програм повинні мати важливе значення не 

для однієї або кількох фірм, а для цілих галу-

зей народного господарства; дослідження ма-

ють багатоцільовий характер, охоплюють весь 

цикл НДДКР і потребують залучення великої 

кількості вчених, спеціалістів, або навіть 

дослідницьких організацій. 

Цих принципів додержуються майже у всіх 

розвинутих країнах світу. Тому в них фор-

мується обмежена кількість науково-технічних 

програм, що підтримуються державою‚ якій 

належить в цьому провідна роль. Переважно 

вони присвячені вирішенню таких проблем, як 

охорона навколишнього середовища, розвиток 

інформатики та комунікаційних систем, біо-

технології, створенню нових матеріалів та мо-

носистем в машинобудуванні. Так, в Швей-

царії Міністерством економіки фінансуються 

інформаційні технології, створення нових ма-

теріалів та розвиток електроніки. 

Значну роль у фінансуванні НДДКР мають 

відігравати державні та комерційні банки, 

сприяючи використанню для цієї мети кредит-

них коштів за пільговими умовами. Різно-

манітність форм фінансування НДДКР – одна 

з економічних засад забезпечення 

фінансовими ресурсами науково-технічної 

діяльності.  
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У нашій країні наука отримує деяку частку 

прямих іноземних інвестицій (табл. 9)‚ але по-

рівняно з галузями промисловості‚ особливо 

машинобудуванням і харчовою‚ вона посідає 

незначне місце в загальному їх обсязі. 

Важливою проблемою фінансування дер-

жавних науково-технічних програм, що над-

звичайно повільно вирішується через недоско-

налість методів їх формування і відповідного 

законодавства, є використання з цією метою 

позабюджетних фінансових джерел. 

Із зарубіжного досвіду можна зробити вис-

новок, що в розвинутих країнах світу не обме-

жуються державною підтримкою науково-

технічного розвитку. Так, в Японії особливо 

пріоритетним напрямком розвитку НДДКР 

вважається охорона навколишнього середо-

вища і створення технологій, що не завдають 

йому шкоди. Розробкою таких технологій зай-

мається спеціальний Дослідницький інститут 

інноваційних технологій (технопарк Кансай). 

Загальний обсяг фінансування цих розробок 

складається із 40 % урядових асигнувань і 

40 % приватних, а решта необхідних коштів 

надходять від місцевих джерел. 

Значні кошти на підтримку пріоритетів 

НДДКР у промисловості вкладають найвідоміші 

світові промислові компанії, в тому числі 

“Дженерал Моторс”, “ІВМ”, “Хітачі” та інші. 

Щодо таких витрат, то компанії від сфери об-

числювальної техніки та програмного забезпе-

чення несуть їх до 20 %, телекомунікацій – до 

16 %, автомобілебудування – до 15,5 %, а 

фармацевтичні фірми – до 9,6 відсотка. 

У Польщі існують два види фінансування – 

державне – для так званих “заказаних” проек-

тів, що мають державне значення (держава бере 

на себе відповідальність за їх реалізацію) і ці-

льове, що здійснюється за рахунок державного 

бюджету (50 %) та виробничих суб’єктів-замов-

ників, які використовують створені нововве-

дення. У цілому ж у цій країні визначені такі 

принципи фінансування НДДКР: 

потреби установ, що проводять фунда-

ментальні дослідження, задовольняються у фі-

нансових ресурсах переважно за рахунок дер-

жавного бюджету. Разом з тим прикладні до-

слідження повинні фінансуватися головним 

чином за рахунок прямого ринкового попиту 

на наслідки НДДКР. Проте як для фундамен-

тальних‚ так і для прикладних досліджень 

обов’язковою є конкурсна основа фінансуван-

ня. Ці принципи є тим більше обов’язковими 

для фінансування державних науково-техніч-

них програм. 

У Китаї бюджетні кошти, що спрямо-

вуються на науково-технічні розробки‚ щоріч-

но скорочуються на 10 %, а науково-технічна 

діяльність орієнтується в основному на само-

фінансування головним чином за рахунок ви-

користання різноманітних форм “інтеграції” 

науки з виробництвом та співробітництва з 

зарубіжними інвесторами. 

 

Таблиця 9 

Обсяги прямих інвестицій у галузі народного господарства‚  

що поступають в Україну та за її межі  

Галузь Співвідношення обсягів в Україну / з України 

Харчова промисловість – 

Побутове обслуговування – 

Сільське господарство 28738 / 1 

Лісова‚ деревообробна та целюлозно-паперова промисловість 16505 / 1 

Наука і наукове обслуговування 2505 / 1 

Легка промисловість 900 / 1 

Машинобудування і металообробка 23 / 1 

Вугільна промисловість 18 / 1 

Хімічна та нафтохімічна промисловість 8 / 1 

Чорна та кольорова металургія 7 / 1 

Будівництво та будівельні матеріали 5‚5 / 1 

Охорона здоров’я 2 / 1 

   За даними Держкомстату України 
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Організація та стимулювання таких заходів 

щодо самофінансування науково-технічних 

розробок може бути здійснена вже на етапах 

наукової частини досліджень. 

Важливе значення для удосконалення сис-

теми фінансування НДДКР має створення но-

вих організаційних форм поєднання науки з 

виробництвом (науково-фінансових груп, нау-

кових центрів, технопарків, підприємств ма-

лого бізнесу) [16]. Світовий досвід свідчить 

про високу ефективність їх діяльності і суттєву 

роль у дофінансуванні державних науково-

технічних програм, наприклад, досвід Британ-

ського уряду щодо програмування створення 

індустрії біотехнологій та спеціальних дослід-

ницьких центрів. Джерелом додаткових коштів 

для фінансування державних науково-техніч-

них програм є залучення до науково-технічних 

розробок іноземних інвестицій. Так, створення 

в Японії сумісної з американськими фірмами 

компанії для придбання у них ліцензій на 

удосконалення комп’ютерної техніки сприяли 

розширенню комп’ютерного вітчизняного рин-

ку та витисненню з нього цього виду амери-

канської продукції з 90 до 45 відсотків. Однак 

здійснення таких заходів потребує суттєвого 

удосконалення відповідного законодавства в 

Україні, у тому числі законів “Про захист іно-

земних інвестицій”, “Про інвестиційну діяль-

ність”, “Про режим іноземного інвестування”, 

“Про фінансово-промислові групи”. 

Поряд із поліпшенням системи фінансу-

вання‚ необхідно встановити раціональну сис-

тему пільг для науково-технічної діяльності, 

особливо для пріоритетних напрямів її роз-

витку. Доцільно застосувати пільгове оподат-

кування висококваліфікованих спеціалістів, 

що зайняті в сфері НДДКР, розширити пільги 

на оподаткування установ – виконавців пріо-

ритетних напрямів НТР та інші. Ці та інші 

заходи економічного стимулювання сприяти-

муть посиленню зв’язків науки з виробницт-

вом і прискоренню темпів інноваційної транс-

формації науково-технічних розробок. 

Для удосконалення системи фінансування 

державних науково-технічних програм доціль-

но внести деякі доповнення до Законів Украї-

ни щодо введення пільгового кредитування та 

субсидування реалізації пріоритетних прог-

рам‚ що виконуються із залученням до інвес-

тування державних науково-технічних прог-

рам іноземних інвесторів.  

Пільгове інвестування іноземних співучас-

ників виконання державних науково-технічних 

програм може бути внесено і в Закон України 

“Про режим іноземного інвестування”, про 

“Захист іноземних інвестицій” та “Про бюд-

жетну систему України”, в яких йдеться про 

використання бюджетних коштів на фінансу-

вання державних централізованих програм і 

пріоритетних науково-технічних розробок. 

У Законі України “Про підприємництво” в 

ст. 16 слід визначити можливість надання піль-

гових прав іноземним підприємцям, у разі 

сумісної участі їх у розробках новітніх техно-

логій в рамках державних науково-технічних 

програм, тим паче, що попередньою статтею 

цього закону для державного регулювання 

підприємництва передбачається використання 

науково-технічних‚ економічних та соціальних 

національних і регіональних програм. 

У зв’язку з поетапним фінансуванням 

державних науково-технічних програм, що 

складаються на весь життєвий цикл створеної 

внаслідок їх виконання науково-технічної про-

дукції, включаючи її використання суб’єктом-

споживачем, необхідно внести деякі зміни в 

“Порядок проходження документів щодо укла-

дання та фінансування договорів на створення 

науково-технічної продукції‚ зазначивши‚ що 

“... укладання договорів на створення науково-

технічної продукції та її використання про-

вадиться по всіх напрямах та етапах науково-

технічної діяльності, прийнятих до фінан-

сування в рамках проектів. Договори на вико-

нання наукової частини проектів, включаючи 

розробку дослідних зразків, укладаються 

угоди з державним замовником, а на вико-

ристання у виробництві – з суб’єктом-спожи-
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вачем науково-технічної продукції”. Необхід-

ність такого уточнення випливає з доповнення 

Положення про державну науково-технічну 

програму‚ де зазначається‚ що передача прав 

на науково-технічну продукцію‚ конкретні 

умови і порядок її використання визначаються 

договорами між замовником‚ виконавцем і 

користувачем науково-технічної продукції. 

Ці та інші організаційно-економічні заходи 

стимулюватимуть розвиток інноваційного про-

грамування в напрямку ефективного вирішен-

ня найважливіших стратегічних соціально-

економічних проблем розвитку країни на осно-

ві науково-технічних звершень у виробництві. 
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Інститут економічного прогнозування НАН України  

ВИЗНАЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ  

ПРІОРИТЕТІВ ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ  

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

Розглядається стан науково-технічної та інноваційної діяльності і її вплив на формування 
промислової політики в Україні. Виявлено закономірності довгострокового еволюційного 
розвитку промисловості, проаналізовано тенденції зміни тривалості стадій науково-
виробничого циклу. Запропоновано цільову модель, систему критеріїв та рейтингову оцінку 
пріоритетних напрямків науково-технічного розвитку країни. Містяться пропозиції щодо 
удосконалення шляхів прискорення інноваційного розвитку. 

Науково-технічні пріоритети в націо-

нальній економічній стратегії. Визначення 

пріоритетних напрямів технологічного розвит-

ку є ключовим фактором досягнення якісно 

вищого рівня економіки України. Досвід 

більшості країн, що досягли високого еконо-

мічного рівня, свідчить, що повинні бути чітко 

визначені головні загальнонаціональні цілі 

розвитку країни, досягти яких можливо тільки 

шляхом технологічних інновацій на основі 

наукових досягнень. Вибір пріоритетних на-

прямів технологічного розвитку для України є 

чи не найвідповідальнішим етапом економіч-

ної політики відносно вирішення питання – 

куди і яким шляхом йти? Об’єктивну відповідь 

на ці питання можуть дати тільки обґрунтовані 

прогнози економічного та технологічного роз-

витку країни на довгострокову перспективу‚ 

розробка яких потребує відповідної наукової 

методичної бази. При розробці прогнозів еко-

номіки України на основі секторальних мо-

делей [1], особливо важливим є визначення 

основних соціально-економічних цілей і нау-

ково-технічних пріоритетів як передумови 

довгострокової стратегії. 

Згідно з “Концепцією науково-техноло-

гічного та інноваційного розвитку України” 

[2], сучасна інноваційна політика повинна 

спрямовуватися на кінцевий позитивний ре-

зультат. Засобом реалізації її пріоритетних 

напрямів та національних програм вирішення 

найважливіших соціально-економічних проб-

лем розвитку країни є державні науково-

технічні програми. Вони мають бути комплек-

сним адресним документом, спрямованим на 

вирішення важливої науково-технічної або 

гуманітарної проблеми, що випливає з концеп-

ції відповідного пріоритетного напряму нау-

ково-технічного прогресу (НТП). 

Визначення національних пріоритетних 

напрямів науки і технологій, як свідчить світо-

вий досвід, складається з трьох взаємопов’я-

заних процесів: формулювання головної стра-

тегічної мети для країни; врахування загально-

прийнятих світових пріоритетів; відображення 

національних особливостей та специфіки краї-

ни. У цьому відношенні загальноприйняті сві-

тові пріоритети об’єднують 5 напрямів розвит-

ку науки і технологій:  

1. Нові матеріали. 

2. Біотехнології. 

Науково-технологічні 

пріоритети 
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3. Інформаційні технології.  

4. Електроніка.  

5. Промислові (виробничі) технології. 

Головна стратегічна мета визначається 

кожною країною залежно від менталітету на-

ції, особливостей соціально-економічних про-

цесів, рівня науково-технічного потенціалу. 

Наприклад, Японія в 90-х рр. поставила за го-

ловну довгострокову мету досягти стратегічної 

переваги в ХХІ столітті шляхом реалізації 

шестицільової програми по створенню супер-

сучасних технологій і матеріалів. 

Науково-технологічні пріоритети Півден-

ної Кореї сьогодні майже повністю відповіда-

ють зазначеним загальноприйнятим світовим 

пріоритетам і по багатьох позиціях збігаються 

з пріоритетними напрямами, визначеними 

Японією. За 50 років Південна Корея, як і ряд 

інших країн – Японія, Гонконг, Сінгапур, 

Тайвань, Індонезія, Малайзія, Таїланд – змогла 

відновити свою порушену економіку і про-

тягом останніх 40 років забезпечити найвищі у 

світі темпи зростання ВВП на душу населення 

– 7–9,5 % на рік. Основною стратегічною ме-

тою на той час, наприклад, для Південної Ко-

реї було форсоване економічне зростання. Цей 

ріст був результатом вибору і реалізації про-

фесійно продуманих і вивірених пріоритетів 

науково-технічного розвитку країни. Зусилля 

держави були спрямовані на реалізацію основ-

них “ключових” програм – програми імпорту 

сировинних ресурсів і проміжних товарів з 

метою обробки і експорту для отримання до-

даної вартості; програми відновлення транс-

портних і комунікаційних мереж, програми 

забезпечення зростання експорту продукції, 

аграрної реформи. У подальшому уряд спря-

мовував значні ресурси на інші пріоритетні 

напрями в конкретні галузі (сталеварна, 

нафтохімічна, кольорових металів, суднобуду-

вання, електроніка, машинобудування) для 

швидкої зміни структури промисловості. Про-

те надмірні адміністративні втручання протя-

гом 5–6 років призвели до великої заборгова-

ності, занепаду інших галузей, що змусило 

переорієнтуватися на інші пріоритетні напря-

ми – реструктуризацію галузей економіки і 

забезпечення їх конкурентоспроможності. 

В Японії в 50-х роках пріоритетними на-

прямами були визначені електроенергетика, 

морський транспорт, сталеварна та вугільна 

промисловість; в 60-х роках ними стали 

довгострокові інвестиції в обладнання під-

приємств для підвищення міжнародної конку-

рентоспроможності японських компаній, з кін-

ця 70-х до середини 80-х років довгострокове 

кредитування було сконцентровано на неви-

робничих галузях і сферах соціального роз-

витку [3]. 

Досвід Південної Кореї, Японії та деяких 

інших країн свідчить, що визначені й прийняті 

дієві пріоритети мають різний період ефек-

тивного спрямування – від 3–4 до 10–15 років‚ 

і задача науки полягає у своєчасному аналізі 

можливих негативних тенденцій і коригуванні 

напрямів дії пріоритетів, змісту і структури 

відповідних науково-технічних програм. 

Необхідність уточнення напряму і терміну 

дії науково-технічних пріоритетів пояснюється 

закономірним процесом еволюційного розвит-

ку промисловості на сучасному етапі. Цей 

процес включає розробку новітніх технологій і 

формування “нових напрямів”: (штучний інте-

лект, супутники); “перспективних галузей” 

(мережі телекомунікацій, які забезпечують 

нові послуги, біотехнології та ін.); “пріори-

тетних галузей”, які завойовують і формують 

сьогодні ринок (робототехніка, волокнева оп-

тика, комп’ютери, напівпровідники, автомобі-

лебудування, кераміка та ін.); “традиційних 

галузей” (нафтохімія, суднобудування, чорна 

металургія, видобувна промисловість та ін.). 

Цей еволюційний процес досить логічно впи-

сується в закономірності довгострокового еко-

номічного розвитку теорії “довгих хвиль” 

Н.Д.Кондратьєва [4, 5]. 

Традиційні галузі почали розвиватися у 

1830–1880 рр. (вугілля, транспорт); у 1880–

1940 рр. (чорна металургія, видобувна промис-

ловість та ін.); пізніше‚ з 1945–1950 рр. – 

нафтохімія та ін.), які у 1985–1995 рр. на ринку 

продукції промисловості почали поступатися 
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продукції “пріоритетних галузей” (комп’юте-

рам, напівпровідникам, робототехніці тощо). 

Цей процес буде тривати до 2010–2030 рр., 

коли ринок почне поповнюватися продукцією 

“перспективних” і “молодих галузей”. При цьо-

му слід зважити на тенденцію подальшого ско-

рочення довжини “хвиль Кондратьєва” до 40–

45 років по окремих напрямах. Це обумовлено 

факторами посилення міжгалузевої та міждер-

жавної конкуренції щодо розробки і впровад-

ження нових технологій із залученням світових 

технічних досягнень і винаходів‚ а також реа-

лізації нової продукції на зовнішніх ринках. 

До цього висновку приходить і ряд інших 

авторів‚ хоча й з інших методичних позицій. 

В.Щербак з позицій витратно-інноваційної 

концепції зауважує: “...система має довгі 

хвилі, довжина яких скорочується притому що 

розрив циклу довжини меншає на 1 рік; друга 

хвиля коротша першої на 7 років, третя хвиля 

коротша другої на 6 років, далі – на 5 і 4 роки 

відповідно” [6]. Л.Нейкова вважає, що 

“...посилення конкуренції світового ринку є 

стимулятором скорочення життєвого циклу 

виробів‚ швидка заміна яких сприяє змен-

шенню часу потенційної реалізації надпри-

бутку в цінах” [7]. 

“Великий цикл”‚ за теорією Н.Д.Кон-

дратьєва, має часовий лаг в середньому 50 ро-

ків і складається з двох великих хвиль по 25 

років кожна, перша із яких – підвищуюча, а 

друга – понижуюча; кожна велика хвиля 

містить у собі малі цикли тривалістю 5–10 

років. Слід враховувати‚ що четвертий цикл 

технологічного розвитку, що почався з 1945–

1950 рр.‚ до 1970–1975 рр. включав підвищую-

чу тенденцію і мав понижуючу з 1970–1975 до 

1995–2000 років. У цьому відношенні можемо 

стверджувати, що хоча в економіці України, 

яка витримала за останні 7–9 років кризовий 

спад виробництва, темпи спаду виробництва 

останнім часом зменшилися в декілька разів, а 

з 2000 р. намітився ріст обсягів промислового 

виробництва, то з 2001 р. на “підвищуючій 

хвилі” країна матиме можливість реалізувати 

свій інноваційний потенціал і досягти еконо-

мічного зростання протягом найближчих 10–

15 років. 

Науково-технічні пріоритети обумовлю-

ють основний вектор НТП‚ що характери-

зується значною кількістю властивостей 

технічного, економічного, соціального, еконо-

мічного характеру відносно різних рівнів і 

сфер матеріального виробництва. Вивчення і 

аналіз такого процесу можливі лише з позицій 

системного підходу, який дозволяє об’єкт ана-

лізу розглядати як автономну систему ціліс-

ного комплексу взаємопов’язаних підсистем, 

що має визначену структуру і взаємодіє із 

зовнішнім “середовищем” [8, 9]. З метою за-

безпечення можливості формалізованого опи-

су, аналізу і визначення пріоритетів прово-

диться класифікація всіх підсистем, елементів 

і зв’язків між ними, тобто структуризація 

об’єкта. Склад елементів і засіб їх об’єднання 

визначають структуру системи, яка зобра-

жається у вигляді графа (“дерева цілей”), вер-

шини якого відповідають елементам підсистем 

дуги – зв’язкам.  

Враховуючи тільки ті зв’язки, які є суттє-

вими для вивчення впливу науково-технічного 

прогресу на розвиток промисловості України 

(у тому числі машинобудування), зовнішня 

структура НТП може бути виражена у вигляді 

“дерева цілей”, що складається із 4–5 ієрар-

хічних рівнів, що відтворюють взаємозв’язок 

наступних елементів підсистем – загальних 

цілей НТП, основних напрямів розвитку галу-

зей і секторів економіки, напрямів розвитку 

видів виробництв і т. ін. [10]. Така структура 

відображує в основному вплив зовнішніх умов 

і обмежень на розвиток машинобудування, 

зв’язок із зовнішнім “середовищем”, який про-

водиться через інші елементи підсистем. 

З іншої сторони, як виробничий процес 

науково-технічний прогрес являє собою від-

носно відокремлену підсистему і характе-

ризується визначеними суттєвими властивос-

тями реальних об’єктів, що відображається їх 

внутрішнім станом і розвитком. Характерною 

особливістю цього процесу є тривалий термін 

створення та впровадження нових зразків про-
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мислової техніки, а також оновлення вироб-

ництва, що охоплює період 12–30 років і на-

віть більше. 

Аналіз закономірностей створення нової 

техніки і її реалізації у виробництві протягом 

всього науково-виробничого циклу становить 

другу, не менш важливу задачу при визначенні 

пріоритетів розвитку галузі. З цією метою про-

водиться опис внутрішньої структури НТП і 

його складових – наукових досліджень, інно-

вацій і виробництва на всіх етапах створення і 

реалізації нових видів продукції і технологій. 

Економічна оцінка стадій науково-ви-

робничого циклу. Науково-виробничий цикл 

розглядається як процес, що відбувається в ча-

сі‚ охоплюючи шість взаємопов’язаних стадій: 

науково-дослідні роботи, проектування, виго-

товлення і освоєння дослідних зразків виробів, 

освоєння виробництва, серійне виробництво, 

зняття з виробництва.  

Як показали дослідження‚ проведені в Ін-

ституті економічного прогнозування НАН Ук-

раїни‚ перші три стадії належать до сфери нау-

ково-технічного циклу тривалістю 4,5–14 ро-

ків‚ а наступні три стадії – до виробничого 

циклу тривалістю 10–22 роки. У процесі 

створення і реалізації нових видів техніки і 

технологій окремі стадії науково-виробничого 

циклу можуть виконуватися паралельно, що 

дає можливість в багатьох випадках суттєво 

скорочувати тривалість всього циклу. 

Загальну структурну схему оцінки трива-

лості науково-виробничого циклу представлено 

в табл. 1. Тривалість науково-дослідних робіт 

складає 3–9 років залежно від складності 

проблем і обсягів фінансування, в тому числі 

тривалість фундаментальних досліджень скла-

дає 2–5 років, прикладних досліджень 2–4 роки. 

Тривалість проектно-конструкторських та тех-

нологічних робіт складає 0,5–2 роки, виго-

товлення і освоєння дослідних зразків виробів – 

1–3 роки. Безпосередньо в складі виробничого 

циклу тривалість освоєння виробництва складає 

1–3 роки, серійне виробництво 7–5 років‚ а 

період зняття з виробництва – 2–5 років. 

Тривалість науково-технічного і вироб-

ничого циклів має тенденцію до змін у той чи 

інший бік залежно від науково-технічного 

рівня розробок, стану експериментальної бази, 

загального технічного рівня промисловості, 

фізичного і морального зносу основних фон-

дів, професійного рівня управління на під-

приємствах і відповідних відомствах та ін. Для 

оцінки перспектив розвитку галузі особливе 

значення має оцінка науково-технічного по-

тенціалу і часової реалізації інноваційного 

потенціалу. Науково-технічний потенціал яв-

ляє собою сукупність результатів експеримен-

тально-теоретичних досліджень і розробок, 

особливості практичної реалізації якого в 

подальшому визначають масштаби застосу-

вання і техніко-економічний рівень вироб-

ництва. Інноваційний потенціал формується в 

процесі науково-технічного циклу “дослід-

ження – впровадження” і характеризується 

науково-технічним рівнем науково-дослідних 

розробок (НДР) і дослідно-конструкторських 

розробок (ДКР), що може бути виражено через 

систему показників кількості і якості науково-

технічної інформації, яка відображає в часі 

можливість реалізації в виробництві накопи-

чених ідей і пропозицій. До таких показників 

належать інтенсивність проведення науково-

дослідних розробок, дослідно-конструктор-

ських розробок, винаходів, науково-технічний 

рівень і перспективність НДР і ДКР, техніко-

економічний рівень технічних рішень тощо. 

Узагальнюючим показником науково-техніч-

ного потенціалу є термін окупності і економіч-

ний ефект від реалізації завершених НДР, 

винаходів, розробок, науково-технічний рівень 

інновацій характеризується ступенем удоско-

налення технічних рішень нових зразків тех-

ніки і можливостями виробничої бази на стадії 

дослідно-виробничого впровадження. Для ви-

значення науково-технічного рівня використо-

вуються показники, за якими науково-технічні 

роботи маємо віднести до таких груп: вище 

рівня кращих світових аналогів; відповідає 

світовому рівню; нижче світового рівня. 
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Техніко-економічний рівень виробницт-

ва характеризується ступенем реалізації інно-

вацій, технологічних змін виробництва, пито-

мою вагою нових видів продукції і технологій, 

що належать до однієї з груп: принципово нова 

продукція; модернізована продукція; модифі-

кована продукція; виготовлена за ліцензією; з 

використанням нових технічних рішень, що 

мають охоронний документ. 

Техніко-економічний рівень відображає 

кінцеві результати науково-виробничого циклу 

“дослідження-інновації-виробництво”. Для йо-

го виміру використовується загальноприйнята 

в світовій практиці система техніко-економіч-

них показників, у тому числі по групах серій-

ного виробництва: сертифікованої продукції; 

експортної продукції; експортної продукції за 

ВКВ; “застарілої” продукції, що знімається з 

виробництва. 

Особливе значення в дослідженні науково-

виробничого процесу і перспектив виробницт-

ва вийти на новий якісний рівень, має оцінка 

часової орієнтації реалізації інновацій 

(табл. 2). Як показують дослідження, трива-

лість розробки зразків нових типів машин, 

устаткування, апаратів, за період з 1990 по 

1993 рр. зменшилася з 2,68 до 1,95 року з по-

дальшою тенденцією збільшення тривалості в 

1994–1995 рр. до 2,28 року, що відображає 

погіршення інноваційних можливостей нау-

ково-технічного комплексу України в цей пе-

ріод на фоні загальних кризових процесів в 

промисловості [11]. Середня тривалість ос-

воєння промислового виробництва зразків но-

вих типів машин, устаткування, апаратів, при-

ладів і засобів автоматизації за період 1990–

1993 рр. також зменшилася з 1,88 до 1,43 року; 

у подальшому до 1995 р. мало місце збільшен-

ня тривалості до 1,68–1,52 року, що свідчить 

про зменшення уваги в цей період до освоєння 

нового виробництва. 

Проте з 1999 р. з’явилися позитивні сигна-

ли якісного покращання інноваційної діяль-

ності‚ тривалість розробки зразків зменшилася 

до 1‚9 року‚ а тривалість освоєння промисло-

вого виробництва зразків – до одного року‚ хо-

ча відбувалося це на загальному фоні скоро-

чення кількості створених зразків. У 2000 р. ці 

тенденції посилилися – середня тривалість 

розробки зразків зменшилася до 1,78, а освоєн-

ня – до 0,8 року, що свідчить про активізацію 

інноваційної діяльності останнім часом. 

Така ж тенденція характерна і для оновлення 

всієї продукції машинобудування, де питома 

вага освоєної вперше у звітному році продукції 

за 1990–1993 рр. збільшилася з 5,5 до 9,1 % з 

подальшим зменшенням у 1995 р. до 3,6 відсот-

ка. Питома вага продукції машинобудування, що 

освоєна за останні 3 роки – з 1990 по 1993 рр. – 

збільшилася з 20,6 до 21,9 % з подальшим 

зменшенням у 1999 р. до 9,4 %, що відображає 

процес уповільнення оновлення продукції маши-

нобудування. Середній вік знятої з виробництва 

продукції машинобудування з 1990 по 1993 рр. 

знаходився на рівні 7,7–8,2 року, а з 1994 по 

1998 рр. збільшився в середньому до 10–11 ро-

ків, що підтверджує раніше зроблені висновки 

щодо погіршення інноваційної діяльності в країні, 

що мало місце на той час‚ і “старіння” продукції 

промисловості. Ці наслідки пов’язані також із 

процесом “стихійних” негативних структурних 

змін у промисловості. У 1999 р. в цій сфері 

намітились ознаки оздоровлення. Питома вага 

освоєної вперше продукції в 1999 р. збільшилась 

до 4,3 %‚ у 2000 р. – 4,1 % в тому числі 

принципово нової – відповідно до 3,3 і 3,1 %; 

питома вага продукції машинобудування‚ що 

освоєна за останні 3 роки‚ у 2000 р. збільшилася 

до 10,4 відсотка. Ці тенденції в інноваційній 

сфері корелюють з процесами стабілізації в 

промисловості‚ у тому числі і в машинобу-

дуванні‚ що намітилися в останні роки. 

Збільшення тривалості створення нових 

типів техніки було наслідком зниження нау-

ково-технічного потенціалу останнього деся-

тиліття. За період з 1990 по 1998 рр. кількість 

прикладних науково-дослідних робіт зменши-

лася з 34,09 до 10‚7 тис. од. (у 3‚2 раза), в тому 

числі НДР, які знаходяться вище рівня кращих 

світових аналогів, з 2,05 до 0,46 тис. од. (у 4,6 

раза), що відповідно вплинуло і на інноваційні 

процеси
 

[див. 11]. Питома вага витрат на 
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науково-технічні роботи скоротилася з 3,03 до 

1,5 % по відношенню до ВВП, в тому числі за 

рахунок держбюджету – до 0,4 відсотка. 

Впровадження інновацій за період з 1991 по 

1998 рр. зменшилося з 24,4 до 12,5 тис. од. (в 

1,95 раза). Частка підприємств, що виконували 

роботи, направлені на підвищення технічного 

рівня виробництва нових видів продукції‚ у 

1999 р. зменшилася до 15,1 % проти 26 % у 

1994 році.  

Таблиця 2 

Динаміка тривалості стадій науково-технічного циклу 

Показник 1990 р. 1993 р. 1995 р. 1997 р. 1999 р. 2000 р. 

Створення зразків нових типів машин, 

устаткування, апаратів (років) 2,68 1,95 2,38 1,97 1‚9 1,78 

Освоєння промислового виробництва 

зразків нових типів машин, 

устаткування, апаратів, (років)  1,88 1,43 1,53 1,52 1,0 0,8 

Оновлення продукції 

машинобудування,  %‚ всього  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

у тому числі:        

освоєно вперше у звітному році  5,5 9,1 3,6 3,8 4,3  4,1 

за останні 3 роки 20,6 21,9 22,8 9,4 10,2 10,4 

принципово нової 2,4 4,9 1,8 2,1 3,3 3,1 

 

З 1999 р. намітилась деяка стабілізація – 

кількість прикладних НДР збільшилася до 

10,7, а в 2000 р. – до 11,3 тис. од., хоча обсяг 

держбюджетного фінансування науки змен-

шився до 0,35 %, а чисельність фахівців, які 

виконують дослідження і розробки‚ лише про-

тягом 1999–2000 рр. зменшилася з 134,4 до 

120,8 тис. осіб, що свідчить про ряд проблем, 

які необхідно вирішувати в науково-інно-

ваційній сфері. 

Незважаючи на зменшення обсягів фінан-

сування науково-технічних робіт, кількість ро-

біт по виготовленню дослідних зразків 

(партій) виробів (продукції) за період з 1990 до 

1993–1994 рр. знаходилося в середньому на 

рівні 593–600 виробів в рік, а з 1995 р. почався 

спад до 268 виробів у 1998 році. Ця тенденція 

свідчить, що напрацьований у попередні роки 

науково-технічний потенціал реалізовувався в 

промисловості протягом 4–5 років на сталому 

рівні‚ і лише в останні роки руйнація наукової 

діяльності почала впливати на результатив-

ність впровадження нових технологій. Питома 

вага НДР вище рівня світових аналогів‚ з 1990 

по 1999 рр. зменшилася з 6,1 до 3,8 %‚ що 

відповідає зниженню світового рівня – з 51 до 

47,2 відсотка. У 2000 р. стан справ у цій сфері 

діяльності не покращився. 

Слід відзначити, що результативність ви-

користання витрат на науково-технічні роботи 

в промисловості протягом досліджуваного 

періоду залишається досить високою. За 1990–

1999 рр. строк окупності витрат, направлених 

на підвищення технічного рівня виробництва‚ 

зменшився в середньому з 2,1 до 1,2 року. Та-

кий вагомий чинник високої економічної ефек-

тивності науково-дослідних робіт і всієї нау-

ково-інноваційної діяльності свідчить про 

необхідність максимального застосування в 

народному господарстві країни такого потуж-

ного резерву як створення державою сприят-

ливого середовища для пріоритетного розвит-

ку зазначеної сфери діяльності. 

Індекс обсягу продукції промисловості за 

період з 1990 по 1993 зменшився на 18 %, до 

1998 р. – на 52 %, а по галузі машинобуду-

вання – на 69,7 %, де поряд з іншими факто-

рами особливо руйнівного впливу завдавав 

непослідовний і обтяжливий податковий тягар. 

Питома вага збиткових підприємств у промис-

ловості зросла з 2–4 % в 1990–1993 рр. до 12–

30 % у 1995–1996 рр.‚ а потім до 55 % у 1998 

році. З 1999 р. в промисловості України запо-

чатковано відновлювані процеси – індекс 

обсягу промислової продукції збільшився на 

4,3, а в 2000 р. – на 12,9 відсотка. 
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Таким чином можемо зробити висновок, 

що період активності реалізації науково-

технічного потенціалу (період випередження) 

становить 4–5 років з подальшим затуханням 

цього процесу. Це свідчить проте, що дія нау-

ково-технічних пріоритетів і реалізація інно-

вацій впливають на оновлення продукції про-

мисловості з часовим лагом 4–5 років. Тобто, 

визначення нових науково-технічних пріори-

тетів і пріоритетів наступного покоління необ-

хідно планувати заздалегідь, враховуючи інер-

ційність економічної системи і час для куму-

ляції критичної маси інновацій, що зможуть 

вплинути на підвищення техніко-економічного 

рівня галузі промисловості. У цьому відно-

шенні особливу роль мають відігравати інди-

кативні плани науково-технічного розвитку 

України, довгострокові прогнози структурних 

змін, темпів і масштабів розвитку науково-

технічного потенціалу.  

Пріоритети розвитку економіки України 

в 1991–2000 роках. Пошук шляхів реформу-

вання економіки України призвів до великих 

втрат у виробничому комплексі та взагалі для 

населення. Запровадження моделі “шокової 

терапії” в перші роки реформування без чіт-

кого передбачення наслідків прийнятих рішень 

призвело до глибокої економічної кризи, зане-

паду практично всіх галузей промисловості і 

сільського господарства. Валовий внутрішній 

продукт за 1991–1999 рр. скоротився на 

59,3 %, обсяг промислової продукції – на 

52 %‚ капітальні вкладення в 1997 р. змен-

шились більше ніж на 70 %‚ проте з 1998 р. 

намітилася тенденція до їхнього збільшення – 

на 4,8 % [12]. Пожвавлення економічної 

діяльності, розпочате в 1999 р., в 2000 р. набу-

ло стійкої динаміки – реальний ріст ВВП 

становив 6,0 відсотків. Це свідчило про поча-

ток нових якісних змін в економіці країни. 

Однак‚на жаль, економіка України, ставши 

“заручником” раніше невірно вибраних пріо-

ритетів, ще й дотепер перебуває в невиз-

наченому стані. Як свідчить аналіз динаміки 

галузевої структури промисловості України, за 

період з 1990 по 2000 рр. основними пріо-

ритетними напрямами (при крайньому де-

фіциті інвестиційних ресурсів) були три галузі 

– електроенергетика, паливна промисловість 

та чорна металургія; їхня питома вага збільши-

лася з 19,9 до 53,1 відсотка. По інших галузях 

питома вага виробництва продукції скороти-

лася, у тому числі по такій наукомісткій 

галузі‚ як машинобудування і металообробка – 

з 30,7 до 12,5 відсотка. Така тенденція збері-

гається і в структурі капітальних вкладень, де 

питома вага виробництва продукції по зазна-

чених трьох галузях перевищує 70 %; питома 

вага в машинобудуванні скоротилася майже у 

5 разів. У 2000 р. питома вага машинобуду-

вання підвищилась. Тому нагальним для вихо-

ду із економічної кризи і забезпечення сталого 

розвитку економіки України є науково обґрун-

товане визначення пріоритетів загальнодер-

жавного, галузевого і регіонального рівнів і 

розробка механізмів їх реалізації через 

систему науково-технічних програм і 

нормативно-правових актів. Уточнені в 

подальшому пріоритети повинні орієнтувати 

на інвестування виробництва і реалізацію 

кінцевої продукції переробної промисловості 

(а не тільки видобувної) як на 

макроекономічному рівні, так і на рівні 

окремих галузей. 

Визначення науково-технічних пріоритетів 

в країні залежить від основних загально-

державних (національних) цілей – досягнення 

стратегічної переваги, прискореного економіч-

ного зростання, забезпечення економічної без-

пеки, забезпечення зайнятості, завоювання 

зовнішніх ринків та інші. Для України, з 

огляду на її складний економічний стан, 

основною метою на 20–30-річний перспек-

тивний період, на нашу думку‚ це може бути 

досягнення якісно вищого рівня промислово-

торговельного аспекту розвитку економіки – 

до рівня ВВП на душу населення розвинутих 

країн Західної Європи. Реалізація такої довго-

строкової цілі, прискорення реформ та виве-

дення економіки з кризи можливі на основі 

науково-технічних досягнень, впровадження 
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інновацій у виробництво, що є основним стра-

тегічним пріоритетом. Разом з тим‚ проблема 

полягає в тому, що в Україні інвестиції на 

наукові розробки в інновації продовжують 

скорочуватися. Із світової практики відомо, що 

для забезпечення зростання обсягів вироб-

ництва обсяги інвестицій в наукові розробки, 

інновації повинні знаходитися на відповідному 

рівні. Очікувалося‚ що передбачене Законом 

України ”Про наукову і науково-технічну 

діяльність” від 1 грудня 1998 р. нарощення 

частки ВВП, що виділяється в Державному 

бюджеті на науку до 1,7 %‚ у 2001–2002 рр. 

покращить вирішення цієї проблеми. Однак і в 

2000 р. обсяг фінансування науки в Держав-

ному бюджеті поки що залишився на рівні 

1999 р., тобто становив 0,35 % ВВП. 

Реалізація науково-технічних пріоритетів 

може бути здійснена через пріоритети інвес-

тиційної діяльності промислового виробницт-

ва. Найбільшу увагу в цьому відношенні слід 

приділяти забезпеченню випереджаючого роз-

витку наукомістких промислових галузей, на-

самперед машинобудуванню. Основними прі-

оритетними напрямами в машинобудуванні 

визнано [13]: 

- створення власної ракетно-космічної га-

лузі із замкненим циклом виробництва, що по-

зитивно впливатиме також на вирішення проб-

лем метеорології, екології, сільського госпо-

дарства, оброни; 

- розвиток космічного зв’язку, космічних 

систем природокористування, зондування землі; 

- розробка нових авіакосмічних ком-

плексів для запуску супутників; 

- в авіаційній промисловості: виробницт-

во нових типів літаків та автодвигунів, кон-

курентноспроможних на світовому ринку; 

- у радіопромисловості – забезпечення пот-

реб у засобах радіотехнічного вимірювання, ви-

робництво інтегральних схем великого ступеня 

інтеграції, складної побутової техніки; 

- у приладобудуванні – виробництво авто-

матизованих систем управління технологіч-

ними процесами, наукових приладів, складної 

медичної техніки, побутових лічильників, 

навігаційного обладнання для повітряних і 

морських суден; 

- в автомобілебудуванні – виробництво 

нових типів конкурентноспроможних вітчиз-

няних автомобілів: 

- у сільськогосподарському машинобуду-

ванні – створення спеціалізованих технологіч-

них комплексів для окремих підгалузей 

рослинництва, тваринництва, кормовиробницт-

ва, систем машин для фермерських господарств; 

- у суднобудуванні – спорудження суден 

танкерного, суховантажного, рибопромисло-

вого флоту, пасажирських суден на підводних 

крилах для потреб країни і на експорт; 

- у верстатобудуванні – впровадження 

лазерної, електроіскрової технології; 

- у машинобудуванні для харчової та 

легкої промисловості – технологічного устат-

кування для глибокої безвідходної переробки 

продукції агропромислового комплексу 

(АПК), міні-заводів в місцях її виробництва, 

обладнання для інфраструктурного забезпе-

чення переробних галузей АПК (зберігання, 

транспортування, вантажно-розвантажуваль-

них, таропакуючих операцій); 

- у військовому машинобудуванні – висо-

котехнологічних видів зброї, засобів повітряно-

космічної оборони, радіоелектронної розвідки, 

високоточної ракетної зброї, авіації. 

Важливим макроекономічним пріоритетом 

є соціальна орієнтація виробництва по галузях 

легкої і харчової промисловості, які вироб-

ляють продукцію кінцевого споживчого попи-

ту і обумовлюють швидкий обіг капіталу. 

В легкій промисловості важливими пріори-

тетами є такі: зниження її залежності від 

імпортної сировини (нітронових волокон, син-

тетичних барвників та ін.), виготовлення 

поліефірної сировини – ниток і волокон та ін.; 

в трикотажній промисловості – зменшення 

залежності від поставок сировини за рахунок 

поєднання її потужностей з прядильним 

виробництвом; – у харчовій промисловості – 

створення провідного експортного потенціалу 

через техніко-технологічне оновлення вироб-

ництва та розвиток інфраструктури. 
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Одним із важливих макроекономічних 

пріоритетів для здійснення інвестицій є 

реструктуризація нежиттєздатних виробництв. 

Ця проблема загострилася особливо в останні 

роки – питома вага збиткових підприємств в 

промисловості у 1999 р. становила 55 %‚ у 

2000 р. вона зменшилася до 48 відсотків. 

До пріоритетних напрямів в матеріалови-

робничому комплексі належать: випереджую-

чий розвиток хімічної, нафтохімічної промис-

ловості для виробництва прогресивних видів 

матеріалів, промисловості будівельних мате-

ріалів, лісової, деревообробної та целюлозно-

паперової промисловості при уповільненні 

розвитку чорної металургії. 

Пріоритетними напрямами в сільському 

господарстві є такі: відновлення родючості 

ґрунтів, освоєння ґрунтозахисних систем зем-

леробства, захист ґрунту від ерозії, підви-

щення частки зрошуваних земель, модерні-

зація діючих меліоративних систем, засто-

сування інтенсивних технологій, а також від-

новлення поголів’я худоби та птиці, вико-

ристання найкращих порід і сортів сільсь-

когосподарських культур. 

Важливим пріоритетним напрямом також є 

розвиток житлового будівництва. За своєю со-

ціальною гостротою житлова проблема посідає 

друге місце для населення взагалі, і перше – 

для молоді України. Як свідчить світовий 

досвід, пожвавлення економічної ситуації в 

країні завжди починається з активізації жит-

лового будівництва, коли широко залучаються 

нетрадиційні джерела фінансування, збіль-

шується зайнятість працездатного населення, 

зменшується соціальна напруга в суспільстві. 

Ряд авторів [14] до основних економічних 

пріоритетів відносять: 

 створення надійної системи економічної 

безпеки України; 

 створення самодостатньої конкуренто-

спроможної соціально орієнтованої економіки; 

 забезпечення альтернативних джерел 

надходження нафти і газу; 

 створення потужного воєнно-промис-

лового комплексу; 

 збереження та розвиток інтелектуального 

й науково-технічного потенціалу України; 

 вирішення державою соціальних проблем; 

 побудова економічних відносин з ін-

шими країнами на засадах рівноправності та 

взаємовигідності. 

Кабінетом Міністрів України в програмних 

документах визначено наступні пріоритетні 

галузі економіки [15]: паливно-енергетичний 

комплекс; сільськогосподарське машинобуду-

вання; літако- та суднобудування; легка та 

харчова промисловість; тваринництво та 

птахівництво; структурна перебудова 

вугільної промисловості. 

Забезпечення розвитку пріоритетних галу-

зей економіки має здійснюватися шляхом 

розробки і впровадження державних цільових 

програм, які, як правило, охоплюють весь 

науково-виробничий цикл. Найближчим часом 

намічено реалізувати: 

 Програму використання відходів вироб-

ництва і споживання на період до 2005 р. 

 Комплексну державну програму енер-

гозбереження України; 

 Міжгалузеву науково-технічну 

програму “Вирішальні технології 

інформатизації України”; “Національну 

програму інформатизації”, яка включає 

державні програми з інформатизації, галузеві, 

регіональні, місцеві програми і проекти з 

питань інформатизації; 

 Національну програму розвитку медич-

ної промисловості; 

 Цільову комплексну програму розвитку 

транспортного комплексу України “Транс-

порт” та інші. 

Аналіз вищенаведених загальнодержавних 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техні-

ки, а також галузевих пріоритетів розвитку 

виробництва показує, що це є дійсно перс-

пективні напрями діяльності, проте при сучас-

ному стані економіки України їх одночасне 

забезпечення нереально. З огляду на незначні 

інвестиційні можливості країни, спроба одно-

часно забезпечити всі ці напрями діяльності 

призведе до розпорошення інвестиційних ре-
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сурсів і жоден із пріоритетних напрямів не 

досягне намічених цілей. У сучасний період 

інвестувати слід ті напрями, які забезпечують 

швидку окупність на міжнародному ринку. 

Досвід тих країн‚ які мають великі інвес-

тиційні можливості, свідчить‚ що вони виз-

начають пріоритети науково-технічного роз-

витку не зі всього спектра, а з обмеженого 

кола проблем, вирішення яких дозволить 

згодом підняти на новий технологічний рівень 

і інші галузі. Як зазначалося вище, загаль-

ноприйняті світові пріоритети налічують 5 по-

зицій, а в Україні пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки проголошено 8 на-

прямів, що також свідчить про їх нереальність. 

Для приведення у відповідність проголошених 

пріоритетних напрямів з інноваційними мож-

ливостями країни, на нашу думку необхідно 

проаналізувати і оцінити їх з реалістичних 

позицій, ранжувати в часовому просторі на 20-

річний термін з вводом в дію кожного залежно 

від економічних можливостей країни. 

 

Критерії визначення та політика реа-

лізації науково-технічних пріоритетів. Попе-

редній методичний досвід прогнозування, 

заснований переважно на методах екстра-

поляції тенденцій та розрахунково-експертних 

оцінках, може бути використаний сьогодні 

тільки частково при вирішенні аналогічних 

задач, де особливу увагу слід приділити прог-

нозуванню якісних змін розвитку економіки. 

Метод колективної експертної оцінки‚ реко-

мендований сьогодні рядом спеціалістів‚ по-

требує залучення великої кількості експертів і 

тривалого часу, специфічних форм організації 

їх праці. Тому паралельно з розробкою самих 

прогнозів необхідно звернути особливу увагу 

на розробку відповідної методичної бази, яка б 

надавала можливість оцінювати вплив різних 

технологічних напрямів на якісні зміни в 

економіці країни. Основою такого підходу мо-

же стати програмно-цільовий підхід до ви-

рішення стратегічних і тактичних задач щодо 

виходу України із економічної кризи. 

Світовий і вітчизняний методичний досвід 

свідчить, що різними авторами і методиками 

напрацьований і використовується приблизно 

єдиний за змістом загальний набір критеріїв‚ 

які відрізняються за термінологічним визна-

ченням та засобами формалізації, збору і об-

робки інформації. Для оцінки пріоритетів в 

науці та технології використовується номенк-

латура критеріїв в якій виділено зовнішні та 

внутрішні критерії [16, 17]. 

Зовнішні критерії: наукова, технологічна, 

соціальна вагомість при впровадженні резуль-

татів у діяльність; можливість застосування 

результатів роботі більше ніж в одній сфері – 

критерій на “загальність” ідеї; можливість роз-

робки і використання проекту; відношення до 

освіти, доречність; науково-дослідницький 

потенціал та вартість розробки; можливості 

використання дослідницького потенціалу кра-

їн, вірогідність; здатність промисловості 

реагувати на нововведення. 

Внутрішні критерії: відношення проекту 

до сфери, готової для дослідження; наявність 

професійного дослідницького колективу; своє-

часність; майбутні набутки; поширеність; 

переваги; потенційні економічні та соціальні 

набутки; можливості країни досягти цих на-

бутків; привабливість проекту. 

Авторами проекту програми прогнозуван-

ня розвитку технологій в Україні [18] запро-

поновано враховувати шість основних крите-

ріїв: економічні або соціальні набутки, що 

можливо одержати від запровадження нової 

технології; наукові дослідження чи розробки, 

що дають змогу розвивати нові технології; 

відносно сильні чи слабкі сторони про-

мисловості, що впливатимуть на здатність 

України скористатися новими можливостями 

раніше інших країн; сильні чи слабкі сторони в 

науці та технології, що забезпечать конкурен-

тоспроможність продукції на світових ринках; 

вартість реалізації цих можливостей; час, 

необхідний для усвідомлення та впровадження 

цих можливостей. 

Основними недоліками застосування наве-

дених вище критеріїв при визначенні пріо-
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ритетів є їхня статична природа та складність 

враховувати динамічні процеси. Більшість цих 

підходів ґрунтується на використанні методу 

колективної експертної оцінки, методу “Дель-

фи”, застосування якого вимагає великих 

часових витрат, залучення великої кількості 

спеціалістів різних галузей науки і техніки, 

специфічних форм організації їхньої праці. 

При визначенні критеріїв оцінки пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки, на нашу 

думку, необхідно враховувати такі вимоги та 

принципи: номенклатура критеріїв та їх фор-

мулювання мають бути чіткими, сприйнятли-

вими для однозначного їх розуміння; критерії 

повинні надавати можливість кількісної оцінки 

на основі загальнодоступної інформації‚ бути 

придатними для аналізу та оцінки динаміки 

процесу; мають технологічно вписуватися в 

логічну структуру прийнятої методики їх 

систематизації; методика оцінки і ранжування 

критеріїв повинна бути відносно простою в ко-

ристуванні і забезпечувати достатню об’єктив-

ність оцінок; результати оцінок за прийнятою 

методикою мають надавати можливість логіч-

ного аналізу, зіставлення з іншими оцінками і 

коригування (тобто мати зворотні зв’язки). 

З урахуванням цих вимог нами запро-

поновано новий методичний підхід щодо 

визначення пріоритетів розвитку науки і 

техніки, а також напрямів технологічного роз-

витку для науково-технічних програм. В осно-

ву методики визначення пріоритетів 

покладено принципи системності, 

узгоджуваності, варіантності, неперервності 

прогнозування. Передбачається системна 

взаємоув’язка і підпорядкованість основній 

меті критеріїв загальнодержавного рівня, 

критеріїв оцінки окремих напрямів розвитку 

технологій і оцінок значущості технологій 

згідно з кожним із критеріїв. 

Забезпечується узгодженість цільового 

(нормативного) підходу визначення пріорите-

тів з пошуковими прогнозами розвитку тех-

нологій, що визначаються із залученням різних 

джерел науково-технічної інформації. 

Методикою передбачається варіантність 

визначення пріоритетів за рахунок залучення 

як більш широкого кола пріоритетів різних 

рівнів, так і варіантів часової реалізації нових 

технологій. 

Необхідність неперервності прогнозування 

визначається об’єктивним неперервним проце-

сом появи нових даних науково-технічної 

діяльності, уточнення і змін з часом загально-

державних або галузевих пріоритетів. 

Методологічною основою дослідження 

прийнятий програмно-цільовий підхід, який 

дає можливість виявити і оцінити інформацій-

ний науково-технічний потенціал в перспек-

тивному періоді з урахуванням вимог підсис-

тем загальнодержавного рівня. Запропонована 

схема визначення пріоритетів науково-тех-

нічної і інноваційної діяльності, як зазначалося 

вище, ґрунтується на використанні методів 

морфологічного аналізу, прогнозного сцена-

рію‚ “дерева цілей”.  

Аналіз тенденцій соціально-економічного 

розвитку України за останні роки, варіантів 

урядових програм, політичних, економічних, 

науково-технічних акцентів дозволив узагаль-

нити і систематизувати головні цілі і індика-

тори розвитку економіки країни, розробити 

структурну схему цільової моделі і “дерева 

цілей” оцінки пріоритетних напрямів науково-

технічної діяльності. 

“Дерево цілей” включає систему критеріїв 

загальнодержавного і галузевого значення з 

використанням 5 рівнів оцінок: 

І рівень – основна загальнонаціональна 

мета; 

ІІ рівень – критерії оцінки часових пріо-

ритетів промислового виробництва на базі 

нових технологій; 

ІІІ рівень – критерії оцінки пріоритетів 

науково-технічної діяльності загальнодержав-

ного рівня; 

на ІV–V рівнях проводиться аналіз, оцінка 

і відбір пріоритетних напрямів розвитку нових 

технологій; 
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VІ рівень критерії оцінки пріоритетів 

напрямів інноваційної діяльності галузевого 

рівня; 

VІІ рівень – узагальнюючі критерії пріо-

ритетності і вірогідності реалізації технологій;  

на VIII–IХ рівнях проводиться аналіз, 

оцінка і відбір нових технологій у складі 

науково-технічних програм, інших інновацій-

них пропозицій; 

на Х рівні проводиться перелік перспек-

тивних НДР для подальшої розробки нових 

технологій наступного покоління. 

Критерії II рівня визначають міру впливу 

широкомасштабної реалізації нових техно-

логій на якісні зміни в економіці України в 

часовому просторі: у довгостроковій перспек-

тиві протягом 11–20 років; в середньостро-

ковій перспективі протягом 5–10 років; в 

короткостроковій перспективі протягом 1–4 

років. 

Критерії III рівня визначають міру впливу 

нових технологій на суспільно-політичний і 

економічний стан країни по напрямах: розши-

рення чи формування нового сектора зовніш-

нього ринку збуту продукції та послуг; роз-

ширення чи формування нового сектора 

внутрішнього ринку збуту продукції та послуг; 

суспільно-політична та економічна стабіль-

ність в країні; екологічна безпека. 

Критерії VI рівня визначають міру впливу 

нових технологій при досягненні якісних змін 

за основними галузями та секторами еконо-

міки по напрямах: економічні набутки; со-

ціальні набутки; науково-фундаментальні на-

бутки; можливість сприйняття промисловістю 

нових технологій та їхньої реалізації; ство-

рення нового промислового потенціалу для 

реалізації нових технологій; науково-тех-

нічний рівень та термін впровадження нових 

технологій. 

Критерії VII рівня визначають міру при-

вабливості та вірогідності реалізації нових тех-

нологій і зміну співвідношення цих категорій. 

Співвідношення числових значень критеріїв 

(їхня вагомість) по кожному рівню визначені 

на основі узагальнення соціально-політичних і 

економічних процесів, що відбуваються в 

Україні останнім часом. Передбачено три 

варіанти співвідношень значень критеріїв, що 

відповідає можливим змінам впливу умов і 

факторів відповідно до динаміки оцінки 

критеріїв протягом 20-річного періоду. Три 

варіанти співвідношення числових значень 

критеріїв визначають зміну пріоритетів про-

тягом короткотермінового періоду прогно-

зування (1–4 роки), середньострокового (5–10 

років) і довгострокового періоду технологіч-

ного прогнозування (11–20 років).  

З метою підвищення об’єктивності оцінок, 

оперативності і зменшення навантаження на 

експертні групи, суттєвого зменшення їх кіль-

кісного складу (порівняно з методом “Дель-

фи”) зазначені вище критерії II–VII рівнів 

ранжуються за їхньою значущостю при досяг-

ненні основної мети (або відповідністю вище-

стоящих критеріїв і цілей). Ранжування крите-

ріїв кожного рівня проводиться на основі рей-

тингової оцінки‚ за якою визначаються віднос-

ні числові значення критеріїв кожного рівня та 

їхня вагомість в межах одиниці (вагомість 

кожного критерію може змінюватися в межах 

від 0 до 1 при сумарному значенні всіх кри-

теріїв одного рівня в межах одиниці). 

Пріоритетні напрями розвитку технологій 

визначаються по результатах експертної оцін-

ки експертною групою по критеріях I–III і VI–

VII рівнів. 

Коефіцієнт пріоритетності технологій 

(Рпр.т.) визначається за результатами екс-

пертних оцінок по кожному рівню в три етапи. 

На першому етапі визначається значу-

щість технології по відповідних характерис-

тичних таблицях, оцінюється міра можливого 

впливу технології в досягненні максимального 

результату по кожному критерію загальнодер-

жавного і галузевого рівнів. Характеристичні 

таблиці дають змогу різні суспільно-політичні 

і економічні процеси, що не мають чіткого 

кількісного виразу і носять переважно якісний 

характер (або процес відображується великою 

кількістю різновекторних показників), визна-

чити за допомогою шкали значущості техно-
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логій оцінки пріоритетів в інтервалі від нуля 

до одиниці. Це дає змогу числової уніфіко-

ваної оцінки різних за змістом технологій і 

визначення загального коефіцієнта пріори-

тетності технологій (Рпр.т.), який визначає 

привабливість і вірогідність реалізації тех-

нологій і створює відповідну базу для відбору 

перспективних проектів і прийняття в подаль-

шому об’єктивних рішень. 

На другому етапі за результатами оцінок 

І–ІІІ рівнів відбір пріоритетних напрямів роз-

витку технологій, науково-технічних програм 

проводиться за шкалою оцінок (табл. 3). 

На третьому етапі за результатами оцін-

ки VІ–VІІ рівнів відбір пріоритетних нових 

технологій проводиться згідно зі шкалою 

оцінок‚ наведено у (табл. 4). 

При оцінці запропонованих технологій од-

ночасно по критеріях І–VІІ рівнів відбір пріо-

ритетних напрямків проводиться за шкалою 

оцінок‚ представленою у табл. 5. 

У випадку, коли запропоновані технології 

не набирають мінімально необхідних значень 

коефіцієнтів, наведених у табл. 3–5, пріори-

тетні напрями технологій визначаються по 

числових значеннях цих коефіцієнтів у 

рейтинговому розташуванні. 

Таблиця 3 

Оцінка пріоритетних напрямів І–ІІІ рівнів 

Значення коефіцієнта пріоритетності напрямів розвитку 

технологій Р пр.т. (I–III рівень) 
Пропозиції експертної групи по відбору перспективних 

технологій 

0,51–1,0 

0 ,31–0,5  

0,00–0,30 

Підтримується 

Розглядається і оцінюється повторно 

Відхиляється 

 

Таблиця 4 

Оцінка пріоритетних напрямів УІ–УІІ рівнів 

Значення коефіцієнта пріоритетності напрямів розвитку 

технологій Р пр.т.  (УІ–УII рівень) 

Пропозиції експертної групи по відбору перспективних 

технологій 

0,71–1,00 

0,51–0,70 

0,00–0,50 

Підтримується 

Розглядається і оцінюється повторно 

Відхиляється 

 
Таблиця 5 

Оцінка пріоритетних напрямів І–УІІ рівнів 

Значення коефіцієнта пріоритетності напрямів розвитку 

технологій Р пр.т.  (I–УII рівень) 

Пропозиції експертної групи по відбору перспективних 

технологій 

0,36–1,00 

0,16–0,35 

0,00–0,15 

Підтримується 

Розглядається і оцінюється повторно 

Відхиляється 
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Числові значення критеріїв (
ij

K ) пріори-

тетності напрямів технологій на кожному ( j -

му) рівні повинні відповідати обмеженню: 

1

1

KK m

n

i
ij

.  (1) 

де i=1..n – кількість критеріїв j -го рівня; 

mj ...1  –  кількість рівнів оцінок. 

Коефіцієнт пріоритетності технології 
e
jP  

кожного рівня визначається за формулою: 

,

1

e
ij

n

i
ij

e
j PKP   (2) 

де 
e
ij
P  – оцінка значущості технології, 

визначених за відповідною характеристичною 

таблицею; ijK  – рейтингове числове значення 

i -го критерію j -го рівня. 

Загальний коефіцієнт пріоритетності 

технології по m рівнях визначається за 

формулою 

,....
2.. mj

e PPPP
ТПР

 (3) 

де 2P  – коефіцієнт пріоритетності II рівня; 

mP  – коефіцієнт пріоритетності останнього 

оціночного; e  – порядковий номер технологій, 

прийнятих для розгляду і оцінки. 

Оптимальним співвідношенням оцінок по 

критеріях VІІ рівня привабливості і 

вірогідності реалізації технологій прийнято : 

0,5 : 0,5. 

Для технологій, що “Підтримуються”‚ 

зміна цього співвідношення може становити + 

20 %, тобто: 0,4 : 0,6 або 0,6 : 0,4. Якщо це 

співвідношення не витримується, технології 

що “Підтримуються”‚ направляються на 

повторний розгляд для уточнення. 

Технології‚ що “Розглядаються і оціню-

ються повторно”, оцінюються повторно при 

різних варіантах співвідношень критеріїв 

привабливості і вірогідності : 0,5 : 0,5; 0,6 : 0,4; 

0,4 : 0,6. 

 Якщо і при повторному розгляді техно-

логії не набирають мінімального значення 

71,0
..

e
ТПР

P , вони знімаються з подальшого 

розгляду і повертаються авторам на доопра-

цювання. 

Можливим є варіант розгляду і оцінки 

запропонованих технологій у два етапи 

одночасно по І–VІІ рівнях. Це проводиться у 

випадку, коли запропоновані технології не є 

складовою частиною науково-технічних 

програм, або при повторному розгляді техно-

логій ІІ етапу, що “Розглядаються і оціню-

ються повторно”. 

На основі викладеного методичного під-

ходу проведена рейтингова оцінка восьми 

пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки в Україні. Значення коефіцієнтів пріо-

ритетності восьми напрямів по загальнодер-

жавних критеріях (I–III рівень) знаходяться на 

рівні 0,57–1,0, а з урахуванням впливу галузе-

вих критеріїв – на рівні 0,33–0,73 (I–VI рівень), 

що свідчить про високу загальнонаціональну і 

науково-технічну значущість цих напрямів 

розвитку (табл. 6). 

Як свідчать дані табл. 6‚ нижчі оцінки 

отримали напрями – “Здоров’я людини” і 

“Охорона навколишнього середовища”, які в 

короткостроковій перспективі щодо визначе-

ної головної мети економічного зростання не 

мають вирішального впливу, і можуть розгля-

датися як технологічні пріоритети наступного 

етапу розвитку економіки України. Найвищі 

рейтингові оцінки мають такі напрями:  

ІV. Екологічно чиста енергетика та ресур-

созберігаючі технології.  

V. Перспективні інформаційні технології, 

прилади комплексної автоматизації, системи 

зв’язку.  

VІ. Нові речовини і матеріали.  

ІІІ. Виробництво, переробка, збереження 

сільськогосподарської продукції.  

VІІІ. Біотехнологія. 

 



Данько М.С. 

 

56 

Таблиця 6 

Оцінка перспективності основних науково-технічних напрямів  

 

Основні науково-технічні пріоритети 

 

Значення коефіцієнтів пріоритетності напрямів на 

рівнях 

Рейтингова 

оцінка 

РІІ Р ІІІ РІ-ІІІ РVІ РІ-VІ Р1-VІ 

Здоров’я людини  0,52 0,5 0,26 0,37 0,1 8 

Охорона навколишнього середовища 0,52 0,55 0,286 0,37 0,11 7 

Виробництво, переробка, збереження 

сільськогосподарської продукції 0,97 0,90 0,873 0,78 0,681 3 

Екологічно чиста енергетика та 

ресурсозберігаючі технології 1,00 1‚00 1,00 0,73 0,73 1 

Перспективні іформаційні технології, 

прилади комплексної автоматизації, 

системи зв’язку 1,00 0,95 0,95 0‚76 0,722 2 

Нові речовини і матеріали 1,00 0,875 0‚875 0,68 0,595 4 

Наукові проблеми  розбудови державності 

України 0,91 0,65 0,592 0,56 0,332 6 

Біотехнологія 0,79 0,73 0,57 0,68 0,49 5 

 

Слід зауважити, що більшість науково-

технічних програм, що націлені на реалізацію 

пріоритетів розвитку науки і техніки, перед-

бачають науково-дослідні роботи і створення 

зразків нових видів техніки і технології, тобто 

охоплюють лише перші три стадії науково-

виробничого циклу – сферу науково-техніч-

ного прогресу. Широкомасштабне впровад-

ження цих розробок у промислове виробницт-

во повинно забезпечуватися цільовими дер-

жавними, галузевими і регіональними програ-

мами з відповідними обсягами інвестицій, що 

є предметом окремого дослідження. 

На нашу думку, із восьми вищезазначених 

пріоритетних напрямів розвитку науки і тех-

ніки в першу чергу необхідно сконцентрувати 

зусилля і інвестиційні ресурси держави на 

перших трьох-чотирьох напрямах, широко-

масштабна реалізація яких дозволить згодом 

більш предметно підійти до вирішення проб-

лем інших напрямів. Масштабну реалізацію 

інших пріоритетних напрямів, які є також ду-

же важливими і актуальними, можливо буде 

забезпечити після виходу України з еконо-

мічної кризи і досягнення стійкого економіч-

ного зростання, тобто через 3–6 років. Від-

повідно до цього необхідно скоригувати і 

галузеві пріоритети розвитку виробництва. 

Слід при цьому зауважити: якщо 

загальнодержавні пріоритети будуть 

забезпечуватися переважно за рахунок 

бюджетного фінансування і нормативно-

законодавчого стимулювання інноваційних 

технологічних змін, то галузеві пріоритетні 

напрями повинні забезпечуватися значною 

мірою також із залученням різних джерел 

фінансування, відповідних кредитно-фінансо-

вих механізмів. У зв’язку з цим перелік, зміст і 

черговість реалізації галузевих пріоритетів 

повинні бути оцінені з позицій реальних 

виробничо-фінансових і організаційних мож-

ливостей кожної галузі. Це необхідно врахову-

вати і при підготовці пропозицій до переліку і 

змісту загальнодержавних науково-технічних 

програм на 2002–2003 рр., що відповідає 

вимогам інноваційного алгоритму неперерв-

ного пошуку нових шляхів і напрямів розвитку 

економіки шляхом активізації фундаменталь-

них і прикладних досліджень. 

За останні 4–6 років було запропоновано 

десятки державних науково-технічних програм 

по розробці і впровадженню нових технологій, 

оголошено цілий ряд пріоритетних напрямів 

технологічного оновлення промисловості 

(літакобудування, суднобудування, автомобі-

лебудування, розвиток енергетики тощо). Про-

те економічний стан країни сьогодні не дає 

можливості одночасно профінансувати і реалі-
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зувати всі ці напрями діяльності. Необхідно 

сконцентрувати зусилля на обмеженому колі 

дійсно пріоритетних на поточний момент для 

України технологічних напрямах, реалізація 

яких за наявних ресурсів дозволить найближ-

чим часом отримати вагомі позитивні зру-

шення в економіці країни. 

Фінансування державних науково-техніч-

них програм у 1995–1999 рр. складало 5–7 % 

від загальних обсягів бюджетного фінансуван-

ня науки‚ що і не відповідало потребам реалі-

зації проголошених пріоритетів. Протягом 

1997–1999 рр. Міністерство освіти та науки 

України було зроблено спробу сконцентрувати 

матеріальні та фінансові ресурси на звуженому 

колі науково-технічних програм. У 1997 р. із 

53 програм, що були задіяні в попередні роки, 

30 програм було скориговано і зменшено їхню 

кількість. Порівняно з 1995–1996 рр. зменшено 

також у 4 рази кількість відібраних проектів 

для забезпечення нових науково-технічних 

програм 1997 року. Роботу в цьому напрямі 

було продовжено і в 1999 та 2000 рр.; у 2001 р. 

фінансування науково-технічних програм про-

довжує скорочуватися. 

В умовах дефіциту інвестиційних ресурсів 

необхідно розробити чітку і реальну Концеп-

цію технологічного оновлення промисловості, 

визначити соціально-економічні орієнтири 

розвитку економіки України, і відповідно до 

цього пріоритети науково-технічного розвитку 

на поточний момент і подальшу перспективу, 

реалізація яких надасть можливість у визна-

чений термін досягти позитивних результатів. 

Необхідно розробити надійну методичну 

базу об’єктивного обґрунтування визначення 

технологічних пріоритетів і оцінки їх впливу 

на ключові “точки росту” економіки, методич-

ну базу економічного і науково-технічного 

прогнозування. 

Слід провести “інвентаризацію” всіх дер-

жавних науково-технічних програм, конкурс-

них технологічних пропозицій і визначити 

“критичні” для України технології, що змо-

жуть сприяти значному підвищенню науково-

технічного рівня промислового виробництва і 

структурній перебудові. 

Пріоритетні напрями науково-технічного і 

інноваційного розвитку мають відображатися 

в перспективному індикативному плані нау-

ково-технічного розвитку і Державній програ-

мі економічного і соціального розвитку Украї-

ни з визначеними обсягами ресурсного забез-

печення, терміном реалізації і очікуваними 

результатами. 

З метою своєчасного виявлення страте-

гічних цілей і відповідного коригування курсу 

економічних реформ слід організувати систе-

матичну розробку економічних і технологіч-

них прогнозів на довгостроковий період. 

Згідно з визначеними пріоритетами нау-

ково-технічного розвитку‚ на нашу думку‚ не-

обхідно забезпечити системну загальнодер-

жавну підтримку інноваційної політики, яка 

включала б такі складові: 

- розробку відповідної законодавчої і нор-

мативної бази; 

- розробку державних науково-технічних 

програм ; 

- державне забезпечення науково-техніч-

ної діяльності пріоритетних напрямів техноло-

гічного розвитку; 

- передпроектне бюджетне фінансування 

інноваційних розробок, що пройшли конкурс-

ний відбір і відповідають пріоритетам галузе-

вих і регіональних програм; 

- відновлення порушених зв’язків між ви-

робничими і науковими структурами; 

- оптимізація системи оподаткування e 

сфері інноваційної діяльності; 

- створення пріоритетного середовища і від-

повідних механізмів для кредитних організацій, 

що проводять активну інвестиційну політику; 

- забезпечення стимулюючої амортизацій-

ної політики; 

- забезпечення державної охорони прав 

інтелектуальної (промислової) власності; 

- стимулювання якості виробництва про-

дукції через систему державної сертифікації; 

- державна підтримка малого інвестицій-

ного бізнесу; 



Данько М.С. 

 

 

58 

- розширення мережі регіональних цент-

рів маркетингових досліджень; 

- створення клімату сприяння інновацій-

ної діяльності з боку місцевих органів влади; 

- інформаційне забезпечення інноваційної 

політики. 

Для забезпечення довгострокових техноло-

гічних прогнозів особливу увагу слід звернути 

на підготовку вихідної інформаційної бази, 

коригування системи класифікації науково-

технічної і статистичної інформації, краще 

пристосованої до специфіки аналітичних прог-

нозних розрахунків. Потребує уточнення поря-

док формування, реалізації і контролю за 

виконанням державних програм, а також мето-

дичний підхід до визначення економічної 

ефективності витрат на наукові дослідження і 

розробки та їхнє впровадження. 

З метою підвищення надійності та опера-

тивності прогнозів, необхідно об’єднати зусил-

ля наукових і навчальних закладів і дослід-

ницьких центрів України, що проводять прог-

нозно-аналітичні дослідження, скоординувати 

їхні дії згідно із загальною погодженою про-

відними дослідницькими організаціями мето-

дологічною основою, адекватною системі уп-

равління економікою країни. 

Роботи по створенню відповідної мето-

дичної бази прогнозування слід провести не-

відкладно, що надасть можливість органі-

зувати систематичну розробку економічних і 

технологічних прогнозів, своєчасне виявлення 

стратегічних цілей і відповідне коригування 

курсу економічних реформ. 
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Інститут економічного прогнозування НАН України  

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ  

ПРІОРИТЕТНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ПРИКЛАДІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

На прикладі Австрії та Німеччини розглянуто досвід ефективного впровадження заходів з 
енергозбереження на рівні державних програм та можливість його використання в умовах 
української економіки. Наводяться приклади матеріального заохочення підприємств та 
населення за допомогою методів державного регулювання при реалізації окремих етапів 
програми енергозбереження, передбачених в ході проведення енергоаудиту. Визначено 
принципові підходи до відбору інноваційних проектів з енергозбереження в Україні та 
запропоновано етапи реалізації державної програми з цього напрямку.  

Одним із найважливіших державних ін-

новаційних пріоритетів України є енергозбе-

реження. В умовах високої енергоємності 

економіки, обмеженості енергетичних ресурсів 

і постійного зростання їхньої вартості енерго-

збереження стало першочерговою проблемою 

держави. Ця проблема може бути вирішена, 

зокрема‚ шляхом впровадження системи облі-

ку споживання і втрат різних видів ресурсів, 

оскільки значна частина енергії, що вироблена, 

втрачається в тепло- і енергомережах, а також 

на місцях споживання за рахунок так званих 

непродуктивних втрат. 

Входження України в світову економіку, 

впровадження політики відкритих дверей для 

прогресивних технологій дають можливість 

використовувати досвід провідних країн світу 

в області політики ресурсо- і енергозбережен-

ня. Це стосується не тільки виробничої сфери, 

але й сфери споживання. В цій статті будуть 

розглянуті деякі підходи до державної полі-

тики енергозбереження, що мають цінність як 

передовий досвід для України. 

В Австрії, де проблема енергозабезпечення 

стоїть досить гостро, було прийнято програму 

[1], згідно якої збільшення виробництва на 20–

30 % повинно бути досягнуте без збільшення 

споживання енергії. Крім того, підприємства 

націлені на максимально можливе використан-

ня матеріальних ресурсів шляхом 

забезпечення їх кругообігу (переробка відходів 

і зведення до мінімуму втрат матеріалів у 

вигляді неповернених відходів). Австрійські 

науковці підрахували також, що в ХХІ столітті 

20 % енергії, що споживається в розвинених 

капіталістичних країнах, буде енергія сонця. 

На розробку технологій використання 

сонячної енергії виділяються в Австрії великі 

державні кошти. 

У Німеччині в 1996–2000 рр. була запро-

ваджена державна програма економії енергії, 

яка охоплювала різні напрямки [2]. Через за-

гально прийняті інструменти державного регу-

лювання економічної діяльності – податки, 

пільги, відкриття кредитних ліній, надання 

вигідних інвестицій тощо, – держава сприяла 

вирішенню проблеми енергозабезпечення краї-

ни в цілому і її окремих регіонів. 

Важливою складовою частиною даної про-

грами був контроль над використанням вже 

виробленої енергії. З цією метою проводилося 

Ще раз про пріоритети 

інноваційного розвитку 
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багато різних заходів, і, зокрема, так звана 

“санація старих будівель” (як житлового, так і 

службового призначення).  

Згідно з цією програмою‚ експерти, що 

призначаються муніципальними (в Німеччині 

–земельними) органами влади, обстежують 

водо-, тепло- і газомережі будинків, систему 

ущільнення вікон і дверей, їхню якість, стан 

дахів і підвальних приміщень, наявність лі-

чильників споживання води, газу, енергії то-

що. За результатами обстеження вони скла-

дають експертний висновок на будинок (по 

пунктах спеціальної анкети, яка повинна бути 

заведена на кожен об’єкт забудівель). У разі 

невідповідності деяких параметрів встановле-

ним нормативам, володарю будинку пропону-

ється провести реновацію (відновлення) при-

міщень або їхню модернізацію – замінити 

вікна, двері, дах на сучасні, які відповідали б 

вимогам енергоспоживання.  

При проведенні санації приміщень в Ні-

меччині все частіше використовують комп’ю-

терну термографію: весь будинок в процесі 

обстеження відображається на екрані комп’ю-

тера в різних кольорах, які свідчать про втрати 

теплоенергії різними частинами будинку. 

Червоне – це втрати поза нормами, що допус-

каються; зелене – в межах норм; жовте – 

критичні перехідні дані. Комп’ютер підказує 

володарям будинку, на що треба звернути ува-

гу першочергово – чи на дах, чи на вікна, чи на 

двері. Комп’ютерна термографія коштує до-

сить дорого, але володарі житла самі досить 

часто замовляють її, оскільки вони заохочені 

до цього системою оподаткування.  

У процесі проведення санації будівель 

багатьом володарям пропонується на пільго-

вих умовах замінити вікна або двері на більш 

сучасні. Доведено, що дерев’яні рами значно 

програють рамам з штучних матеріалів і алю-

мінію. Вікна з цих матеріалів при їх пре-

красних ізолюючих властивостях більш 

довговічні, естетичніші і не дуже сильно від-

різняються за ціною. Так, вартість квадратного 

метру вікна з рамами з штучних матеріалів 

складає 900 німецьких марок, а вікна з рамами 

з дерева – 790 марок. Алюмінієве вікно 

дорожче (1650 марок за квадратний метр), але 

і теплоізолюючі властивості таких вікон 

суттєво перевищують всі інші. 

Слід зауважити, що в системі оподат-

кування, яка діє в Німеччині, передбачено, що 

всі витрати, які робить володар будинку у 

зв’язку з його ремонтом або реновацією, змен-

шують суму податків з його доходів за поточ-

ний період або в майбутньому, оскільки ці 

витрати укріплюють економіку країни в ціло-

му, збільшують національне багатство через 

покращання житлового фонду, якості служ-

бових приміщень. 

Крім того, на проведення реновації або мо-

дернізації будинків їх володарі одержують 

пільгові кредити, знижки на оптове придбання 

будівельних матеріалів і конструкцій. У разі 

відмови від проведення запропонованих захо-

дів до них застосовуються штрафні санкції і 

підвищені тарифи сплати за енергетичні, водні 

та інші ресурси. Проте, фактів відмови майже 

не зустрічається, оскільки власники будинків 

самі зацікавлені в їх нормальному стані. А 

заходи держави в цьому напрямку тільки при-

скорюють модернізацію старого житлово-ко-

мунального фонду. 

Лише за один рік в Німеччині було запла-

новано витратити на утеплення і модернізацію 

приміщень близько 200 млн. німецьких марок 

у вигляді пільгових кредитів населенню. Особ-

ливу увагу приділяють при наданні кредитів 

на реновацію житлового фонду в східних 

областях країни, де стан будівель значно 

гірший, ніж у так званих “старих землях”. 

Для забезпечення кожної сім’ї власним 

житлом здійснюється програма державної під-

тримки. Кожен громадянин один раз у житті 

може протягом восьми років одержувати піль-

ги з оподаткування щорічно не більше 2500 ні-

мецьких марок на дорослого і 1500 німецьких 

марок на дитину, однак не більше ніж 22500 

німецьких марок в сумі на родину. Передба-

чається, що будується або купується сучасне 

житло, що задовольняє всі вимоги енергозбе-

реження і екології. 
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У межах державної програми енергозбе-

реження, яка реалізовувалась в 1995–1999 рр., 

дуже популярним був проект “Здорові будівлі 

і житло-екологічні будівлі”. З метою реалізації 

даного проекту багато власників житла впро-

вадили сонячний обігрів будинків і води в 

системі водопостачання‚ а державні і місцеві 

органи влади допомагали в будівництві відпо-

відних споруд для цього. Однак при прийнятті 

рішень про можливість використання сонячної 

енергії виходять перш за все із місця розта-

шування житлових споруд. Підраховано, що 

використання сонячної енергії в населених 

пунктах, де кількість сонячних днів упродовж 

року недостатня, невигідне через високу вар-

тість такого енергозабезпечення (наприклад, 

на північ від Кольну, де сонце сяє тільки 1300–

1400 годин на рік). При кількості сонячних го-

дин 1800–1900 на рік вартість сонячного енер-

гозабезпечення значно знижується. 

Важливу роль при цьому відіграє опти-

мальне розташування кімнат в будинку, а та-

кож наявність приміщень, які можливо вико-

ристовувати під сонячні батареї. 

На проведення енергозберігаючих і еколо-

гічних заходів у своєму житлі (встановлення 

сонячних батарей, приладів для нагріву води, 

інших опалювальних приладів) кожна родина 

могла одержати додатково протягом восьми 

років пільги в розмірі до 500 німецьких марок 

щорічно. Єдиною умовою при цьому було те, 

що дані заходи повинні були бути проведені 

до 2000 року (з можливим подальшим відшко-

дуванням зроблених витрат). 

Державна програма енергозбереження в 

Німеччині охоплювала також проблему еко-

номії води. Підраховано, що найбільш нееко-

номно витрачається вода при змиві в туалетах, 

оскільки в середньому при одноразовому змиві 

витрачається 6 літрів питної води. 

Споживачам пропонується впроваджувати 

змивні бачки нової модифікації, які дозволять 

економити одноразово 3 літри води. Це дасть 

економію приблизно 24 літрів води на одну 

особу за добу. При 80-ти мільйонному 

населенні Німеччини економія питної води 

становила 1,6 млрд. літрів щодобово і швидко 

окупила витрати на заміну бачків. Виходячи з 

того, що вартість водопостачання в Німеччині 

в бюджеті сімейних витрат є чи не 

найбільшою з усіх комунальних витрат, дані 

інноваційні впровадження були безперечно 

прийняті населенням. 

Можна підрахувати, якої економії можна 

досягти за рахунок подібних заходів в Україні 

при її 50-ти – мільйонному населенні, але в 

нашій державі економії води не приділяється 

увага на сучасному етапі. Облік витрат води в 

Україні на виробничі або комунальні потреби 

взагалі відсутній: при всій своїй бідності наша 

держава вважає себе багатою водними і енер-

гетичними ресурсами. Сьогодні ці проблеми є 

внутрішніми для підприємств відповідної 

сфери діяльності (наприклад, системи водо-

каналу), оскільки їх теж стосуються криза 

неплатежів, податкові проблеми тощо. Але в 

деяких областях України населення вже від-

давна користується водою за розкладом. Особ-

ливо відчуваються проблеми з водопостачан-

ням в східних областях України та місті 

Львові. Тому чим скоріше проблема економії 

буде вирішуватись на рівні держави, тим біль-

ше буде зекономлено державних ресурсів. 

Отже, всі природні ресурси можуть бути 

вичерпані. В розвинених країнах це вже давно 

зрозуміли, і при встановленні вартості 

ресурсів досить суворо дотримуються норм їх 

витрат. З метою точного підрахунку реальних 

витрат ресурсів (водних та енергетичних) у 

побуті обов’язковим є використання 

відповідних лічильників. За цим слідкують 

експерти. Відсутність лічильників веде до 

адміністративного покарання. 

Як відомо, існуюча в Україні система роз-

рахунків за користування різними видами ре-

сурсів, в основу якої покладено залежність об-

сягів споживання від розмірів житлової площі, 

кількості проживаючих, наявності лічильників, 

не відображає фактичних витрат ресурсів у 

побуті. Згідно з Постановою Кабінету Мініст-

рів України від 3 липня 1995 р. “Про впровад-

ження засобів обліку витрачання і приладів 
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регулювання споживання води та теплової 

енергії в побуті”, була розроблена “Програма 

поетапного оснащення наявного житлового 

фонду засобами обліку та регулювання води та 

теплової енергії на 1996–2000 роки”, в результаті 

реалізації якої щорічна економія ресурсів 

повинна була становити: води – 570 млн. куб. м, 

теплової енергії – 16,3 млн. Гкал, природного 

газу – 1,2 млн. куб. метрів. Однак і сьогодні ця 

програма ще не реалізована. 

Як відомо, дешевше проблему передбачи-

ти, ніж потім її вирішувати. В Німеччині проб-

лемами енергозбереження займаються держав-

ні науково-дослідні інститути, державні уста-

нови. Велика увага приділяється розробці 

будівельних матеріалів і конструкцій, що задо-

вольняють сучасним вимогам, а також 

впровадженню механізмів заохочення 

населення до їх використання. Зокрема, 

Інститут будівельних досліджень в Ганновері 

займається проблемами вдосконалення вікон 

приміщень, оскільки вікна виконують 

ізолюючу функцію і суттєво впливають на 

вирішення проблеми енергозбереження.  

При новому будівництві в Німеччині з 

1995 р. прийнято, що теплозахист вікна повинен 

бути доведений як мінімум до 1,8 Ваат/м
2
К. Це 

означає міру теплозахисту одного квадратного 

метра вікна, або скільки теплової енергії (Ватт) 

пропускає вікно з приміщення на вулицю при 

різниці температур. Цей показник має складати 

від 0,3 і до 1,8 Ватт/м
2
К. 

Зазвичай одна сім’я втрачає за опалюваль-

ний період при площі вікон 25 м – і звичайному 

склі при k: 5,8 Ватт/м
2
К 17400 кВт/год тепла, що 

еквівалентно енергії 1740 л нафти. При дове-

денні даного показника до 1,8 Ватт/м
2
К втрати в 

перерахунку на нафту будуть знижені до 520 літ-

рів. При використанні спеціального ізолюючого 

скла виникає ще ряд позитивних ефектів, зокре-

ма, – стабільна температура скла (приблизно 

16 ºС), коли температура в приміщенні 

становить 20 ºС, а на вулиці – 0 ºС.  

Аналізуючи інноваційну діяльність з енер-

гозбереження в провідних країнах світу, мож-

на зробити деякі висновки щодо принципів 

підходу держави до фінансування або органі-

заційної підтримки даних заходів. 

По-перше, всі заходи з ресурсозбереження 

підрозділяються на заходи громадського кон-

тролю (ревізія і санація приміщень, організація 

позитивної громадської думки щодо впровад-

ження новітніх досягнень тощо), організаційні 

(більша увага приділяється обслуговуванню 

вже впровадженого, а не виробництву нового; 

реклама вже впроваджених досягнень) і тех-

нічні (розробка нових конструкцій, технологій, 

освоєння виробництва нової продукції тощо).  

Перші з них знаходять більш широке за-

стосування, оскільки вони вимагають менших 

витрат матеріальних ресурсів і дають суттєвий 

ефект в досить короткий термін. 

По-друге, всі інноваційні проекти націлені 

на вирішення регіональних проблем приклад-

ного характеру, розв’язання яких майже від-

разу дає віддачу у вигляді ефекту, а не на гло-

бальні проблеми економіки в невизначені тер-

міни. Тільки під такі жорстко детерміновані 

проекти держава виділяє пільгове фінансу-

вання, обмежуючи і контролюючи термін реа-

лізації проекту. 

По-третє, результати від впровадження 

ресурсозберігаючих проектів наочні і зрозу-

мілі. Вони охоплюють велику кількість людей 

і знаходять підтримку серед широких мас на-

селення. Це положення є особливо важливим 

за умов, що організатором багатьох таких за-

ходів є держава. 

По-четверте, всі вони націлені на покра-

щання умов життя і побуту населення, тобто 

мають великий соціальний ефект.  

По-п’яте, результатами від впровадження 

даних проектів населення і, відповідно, дер-

жава будуть користуватися тривалий час, 

відчуваючи взаємну вигоду. Тому держава 

особливо контролює якісні характеристики за-

ходів, які вона фінансує або впроваджує. 

По-шосте, всі інноваційні проекти повинні 

бути сучасними, тобто націленими в завтраш-

ній день. Держава економить свої кошти і не 

хоче розпорошувати їх на фінансування мо-

рально застарілих заходів. 
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По-сьоме, вони повинні бути екологіч-

ними, – спрямованими на економію енергії і 

ресурсів у всіх сферах використання, по 

можливості – безвідходними або з можливим 

повторним використанням. 

Крім цього, велика увага при вирішенні 

долі певних інноваційних проектів приділяєть-

ся фактору “інтелігентності” – “intelligent 

buildings”. Цей фактор охоплює всі функціо-

нальні можливості проекту і перевіряється за 

допомогою комп’ютеру або спеціальних при-

ладів. Наприклад, – реакція на надмірне соняч-

не світло або тепло (можливість самозахисту 

від сонячного світла), вплив на фізичний стан 

людини (стомлення зору, шкідливі випроміню-

вання), на оточуючі предмети. Для забезпе-

чення реалізації цього фактору майже всі інно-

ваційні продукти відносно довготривалого ви-

користання оснащуються комп’ютерними сис-

темами саморегуляції (наприклад, електроопа-

лювальні прилади включаються на найбільшу 

потужність тоді, коли тарифи на електроенер-

гію найнижчі; кондиціонер починає працюва-

ти, коли температура повітря досягла певних 

параметрів; світло вимикається тоді, коли лю-

дина ймовірно пройшла через дану кімнату; 

вода в ванні припиняє набиратися, якщо досяг-

ла певного рівня). Дані системи відносно недо-

рогі, але дають при використанні суттєвий 

економічний ефект у вигляді економії електро-

енергії, економії води тощо. Крім того, вони 

забезпечують у приміщеннях необхідний мік-

роклімат, який добре впливає на здоров’я 

людини. 

Особливо важливу роль відіграє фактор 

“інтелігентності”, коли вирішується популярна 

в Німеччині проблема “екологічності” буді-

вель з точки зору їх можливого впливу на ото-

чуюче середовище – ландшафт, клімат, транс-

портні комунікації тощо. В даній ситуації 

вибір освітлення будинку, системи його опа-

лення, інших функціональних особливостей 

здійснюється виключно із застосуванням пріо-

ритетності даного фактору.  

В умовах обмеженості енергетичних ре-

сурсів і постійного зростання їхньої вартості 

проблема енергозбереження стала значущою 

також і для України.  

Зменшення обсягів промислового вироб-

ництва в Україні та регіонах майже не відби-

лося на використанні палива та енергії. Енер-

гоємність вітчизняної продукції в 2,0–2,5 рази 

більша в порівнянні з аналогічною продукцією 

розвинених країн світу. Неефективність вико-

ристання високовартісних енергетичних ресур-

сів зумовлює високі ціни на промислову 

продукцію, що знижує її конкурентоспромож-

ність як на зовнішньому, так і на внут-

рішньому ринках. 

Виходячи з того, що стан енергетики має 

пріоритетне значення в порівнянні з іншими 

факторами економічного розвитку, держава 

повинна очолити стабілізаційну енергетичну 

політику. Слід створити дієву систему держав-

ного регулювання та адміністративного конт-

ролю за використанням енергії, застосовуючи 

економічні методи впливу на суб’єктів госпо-

дарювання: пряме і непряме фінансування, 

стимулювання, ціноутворення та оподат-

кування. 

Сьогодні впровадження інноваційних 

проектів, що спрямовані на збереження енер-

гії, з економічної точки зору є найбільш 

обґрунтованим. 

Надмірно високі ставки сплати за енергію 

в Україні залежать від двох факторів: відсут-

ності повного обліку спожитої електроенергії 

підприємствами і громадянами та монополь-

ного становища енергетичних компаній. 

Згідно із статистикою, промисловість Ук-

раїни споживає приблизно 60–65 % електрич-

ної енергії та 50 % – теплової. В 

промисловості необхідно перейти на 

диференційовані тарифи на електроенергію, а 

також зобов’язати всі підприємства оснастити 

виробництво лічильниками електричної, 

теплової енергії, води та газу, а також 

регулюючими пристроями. Причому 

інвестиційні витрати необхідно дозволити 

включати одноразово у собівартість продукції 

(як це робиться в Німеччині). 



Лапко О.О. 

 64 

Слід також передбачити необхідність тех-

нічного переоснащення паливно-енергетич-

ного комплексу, залучення іноземних інвести-

цій для цього та створення відповідного 

інвестиційного клімату. Крім того, перегляд 

системи тарифів на різні види енергії в першу 

чергу стосується підприємств паливно-енерге-

тичного комплексу. 

Реалізацію програми енергозбереження в 

промисловому та житлово-комунальному сек-

торах необхідно проводити в два етапи. 

Перший етап (тривалістю до 3-х років) 

передбачає перехід промислових підприємств 

на диференційовані тарифи та реалізацію про-

грами 100-процентного забезпечення лічиль-

никами води, газу, електроенергії всіх сімей, 

підприємств; лічильниками теплоенергії – всіх 

будинків (розподіл кількості спожитої тепло-

енергії між квартирами в багатоквартирних 

будинках та різними організаціями, що займа-

ють один і той же будинок, проводиться по 

обсягу зайнятих площ). На цьому ж етапі 

уточнюються енергетичні тарифи. Як свідчать 

попередні розрахунки компаній, що займа-

ються розробкою та встановленням лічильни-

ків, витрати на встановлення теплових лічиль-

ників в місцях інтенсивного теплоспоживання 

(школах, дитячих садках) окупаються протя-

гом декількох місяців. Витрати на переведення 

підприємств на диференційовані тарифи оку-

паються протягом одного року. За рахунок 

цього заходу підприємства економлять до 

40 % витрат на електроенергію. 

На другому етапі запроваджується енерге-

тичний аудит будівель (житла та підприємств). 

При його проведенні можливі варіанти: 1) по-

чинаючи з того житлового та виробничого 

фонду, що побудований ще в минулому сто-

річчі, потім – до другої світової війни, потім – 

після; 2) по районах області та районах міста. 

Для його проведення необхідно забезпечити 

кожну енергетичну аудиторську компанію (за 

рахунок кредитних ресурсів) комп’ютерним 

термографом. Крім того, треба підготувати 

енергоаудиторів з числа студентів або ви-

пускників енергетичних спеціальностей тех-

нічних університетів із здачею відповідних 

екзаменів на сертифікат; проліцензувати від-

повідні енергетичні аудиторські компанії; роз-

робити та прийняти відповідні нормативні акти 

(стандарти) стосовно енерго-тепло-водоспожи-

вання. Ці підготовчі заходи можна проводити 

ще на першому етапі реалізації програми. 

В процесі проведення енергетичного ауди-

ту перевіряється наявність всіх необхідних 

лічильників та їх робочий стан (100 % забез-

печення лічильниками необхідно забезпечити 

ще на 1-му етапі); методом комп’ютерної 

термографії виявляються втрати енергії та її 

нераціональне використання. Акт аудиторської 

перевірки включає рекомендації стосовно 

можливого покращання енерговикористання. 

Він є підставою для можливого пільгового 

отримання кредиту на проведення всіх необ-

хідних заходів і на пільги в системі оподатку-

вання через прибутковий податок з громадян 

та для включення витрат на реалізацію енерго-

зберігаючих заходів в собівартість продукції. 

В разі відмови від проведення рекомендованих 

заходів володар будинку або підприємство 

штрафується, і по відношенню до нього, крім 

цього, на певний час встановлюються дискри-

мінаційні тарифи при сплаті за енергоносії. 

Для реалізації запропонованих заходів в 

першу чергу необхідно розробити економіч-

ний механізм підтримки і реалізації програми 

енергозбереження, оскільки проблема фінансу-

вання сьогодні лишається основною. Як в 

населення, так і в підприємств відсутні вільні 

фінансові ресурси, що можуть бути 

спрямовані на її реалізацію. Тому актуальним 

питання стає розробка фінансово-

економічного механізму реалізації програми 

енергозбереження. 

В умовах кризової ситуації в інвестиційній 

сфері, проблема фінансування інноваційної 

діяльності в області енергозбереження стає 

особливо нагальною. За наявності перманент-

ного бюджетного дефіциту розраховувати на 

державне фінансування неможливо. Реформу-

вання податкової системи може призвести до 

скорочення відрахувань на галузеві і міжгалу-
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зеві науково-дослідні роботи за рахунок собі-

вартості продукції. Саме це джерело фінан-

сування наукових досліджень використо-

вується в Україні як основне на підприємствах 

державної форми власності. Аналогічна ситуа-

ція склалася в Росії: підприємства, що підпо-

рядковані певним міністерствам, відраховують 

за рахунок собівартості 1,5 % від обсягу 

виконаних робіт до галузевих фондів наукових 

досліджень. Ці кошти використовуються для 

фінансування галузевих і міжгалузевих науко-

містких досліджень, а також інноваційних 

проектів на безповоротній основі. Всі інші 

підприємства фінансують дані види діяльності 

за рахунок прибутку.  

Спеціальних державних фондів для фінан-

сування інноваційної діяльності в країнах світу 

немає. І це зрозуміло, адже їх фінансово-

кредитна система дозволяє використовувати 

на будь-які цілі кредити банків. Кредити на 

розробки в області енергозбереження і на їх 

впровадження видаються, як бачимо, на піль-

гових умовах. 

Із зазначеного вище випливає висновок‚ 

що для українських підприємств важливим 

джерелом фінансування енергозбереження на 

регіональному рівні повинні бути кошти вен-

чурних фондів, створених із залученням кош-

тів регіональних бюджетів, зацікавлених під-

приємств та Державної інноваційної компанії‚ 

оскільки проблема енергозбереження є пріо-

ритетною на державному рівні. 
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Інститут економічного прогнозування НАН України  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК 

РЕЗУЛЬТАТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Визначено терміни та етапи оцінки конкурентоспроможності продукції, а також 
результати відповідного аналізу продукції України, розглянуто значення та зміст мікро- та 
макроекономічного управління конкурентоспроможністю продукції. 

Визначення та структура оцінювання 

конкурентоспроможності продукції. Найваж-

ливішою проблемою розвитку економіки Ук-

раїни є підвищення росту та ефективності сус-

пільного виробництва за рахунок випуску кон-

курентноспроможної продукції на базі науко-

во-технічних інновацій. У ринковій системі 

господарювання ця категорія є однією з голов-

них через те, що в ній концентровано 

відображаються економічні, науково-технічні, 

виробничі, організаційно-управлінські, марке-

тингові та інші можливості не лише окремого 

підприємства, а й у цілому економіки країни. 

Ці можливості реалізуються у товарах і 

послугах, що протистоять суперницьким 

аналогам як на внутрішньому‚ так і на 

зовнішньому ринках. Проте це одна, видима, 

сторона феномену конкурентоспроможності. 

За нею стоять інші, більш значущі фактори, які 

включають саму систему державного і 

суспільного устрою країни, міру її 

спроможності забезпечити стійкий динамічний 

розвиток національної економіки і пов’язаний 

з цим добробут членів суспільства. 

Проблема економічного розвитку країни 

шляхом підвищення конкурентоспроможності 

її продукції в усій різноманітності своїх 

аспектів відображає практично усі сторони 

життя суспільства‚ і тому незмінно перебуває 

у центрі уваги державних діячів та ділових кіл 

в усіх країнах світу. Загострення конкурентної 

боротьби за збут своєї продукції, за місце на 

світовому ринку примушує всі країни шукати 

шляхи створення більш економічних товарів 

підвищеного рівня якості. Особливе значення 

приділяється цій проблемі в індустріально 

розвинутих державах. Так‚ при президенті 

США створено відповідну спеціальну раду, а в 

1988 р. Конгресом США прийнято “Комплек-

сний закон про торгівлю й конкурентоспро-

можність”. В Японії технічна політика 

орієнтована на забезпечення економічної 

безпеки країни шляхом вирішення насамперед 

структурних і інституційних проблем 

створення конкурентноспроможних цивільних 

галузей господарства. Південна Корея, яка 

досягла порівняно високих темпів 

економічного розвитку, взяла курс на 

прискорену індустріалізацію країни шляхом 

розвитку експортно орієнтованих галузей 

промисловості. Структурна перебудова 

економіки Франції спрямована на сти-

мулювання розвитку передових пріоритетних 

галузей, розширення експорту. 

В Україні проблеми конкурентоспромож-

ності вітчизняної продукції та національної 

економіки набагато гостріші‚ ніж у розвинутих 

країнах світу. Неконкурентоспроможність ба-

Оцінка 
конкурентоспроможності 

продукції 
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гатьох вітчизняних технологій, продукції, пос-

луг не дає змоги ефективно включитися у 

систему світових господарських зв’язків [1‚2]. 

Перевага у загальному експорті країни сиро-

вини та напівфабрикатів і надто мала частка 

наукомісткої продукції зумовлюють низькі 

темпи економічного зростання і значну залеж-

ність експорту країни від кон’юнктури товар-

ного ринку. Проте будь-яких спеціальних за-

ходів принципового характеру щодо підви-

щення конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки поки що не вжито. Тим часом навіть 

в умовах економічної кризи і наявності інших 

несприятливих факторів добробут країни має 

зростати за рахунок експорту товарів і послуг, 

тому державні органи України і безпосередньо 

її господарюючі суб’єкти стоять перед необ-

хідністю вирішення проблеми конкуренто-

спроможності. 

Отже, конкурентоспроможність вітчиз-

няної продукції та послуг – обов’язкова умова 

експорту, а її забезпечення – національна 

потреба країни. Це означає, що вирішуватися 

проблеми конкурентоспроможності повинні у 

всіх сферах діяльності, на всіх управлінських 

рівнях, з використанням усіх можливих шляхів 

і важелів господарського механізму. 

Одним із найбільш значущих критеріаль-

них показників при формуванні пріоритетних 

напрямів НТП в сучасних економічних умовах 

слід вважати конкурентоспроможність продук-

ції та послуг. При цьому врахування цього кри-

терію є важливим для всіх ієрархічних рівнів 

формування пріоритетних напрямів НТП, у то-

му числі: національних; галузевих; міжгалу-

зевих; регіональних; міжрегіональних; регіо-

нально-галузевих; пріоритетів підприємства. 

Під конкурентоспроможністю продукції 

слід розуміти таку її характеристику, яка відо-

бражає її відмінність від товару-конкуренту як 

за ступенем відповідності конкретній сус-

пільній потребі, так і за витратами на її 

задоволення [3]. Показник, що відображає таку 

відмінність, визначає рівень конкурентоспро-

можності продукції, що аналізується, в порів-

нянні з товаром-конкурентом. Отже‚ для оцін-

ки конкурентоспроможності продукції необ-

хідно зіставляти параметри виробу, що аналі-

зується, і товару-конкуренту з рівнем, який 

задається потребами покупця, а потім порів-

нювати одержані показники. 

Питанню визначення поняття конкуренто-

спроможності і методам її розрахунку присвя-

чено ряд розробок і економічних досліджень 

[4–7]. За їх результатами головними складови-

ми конкурентоспроможності товару на зовніш-

ньому ринку є технічний рівень і рівень якості 

його виготовлення; відповідність товару вимо-

гам і стандартам країн-імпортерів, фірм-покуп-

ців; наявність патентної чистоти та інше. В еко-

номічній літературі [8] мають місце пропозиції 

щодо визначення конкурентоспроможності то-

вару шляхом зіставлення виручки від експорту і 

витрат країни-виробника по його виробництву 

й реалізації на зовнішньому ринку. Зустрі-

чаються пропозиції [див. 4] щодо розрахунків 

конкурентоспроможності шляхом віднесення 

корисного ефекту виробу до його продажної 

ціни. Цілком очевидно, що перший із запропо-

нованих показників відображає ефективність 

експорту і за його допомогою скоріше можна 

одержати уяву не про конкурентоспроможність 

виробу, що експортується, а про можливості ви-

робника забезпечити цю конкурентоспромож-

ність з прибутком для себе, тобто про кон-

курентоспроможність самого виробника. 

Ближче до визначення конкурентоспро-

можності можна підійти, якщо використовува-

ти відношення сумарного корисного ефекту 

від застосування товару до його ціни на кон-

кретному ринку. Проте, для покупця важливо 

знати не тільки витрати, пов’язані з прид-

банням товару, а й витрати, пов’язані з його 

споживанням, які по багатьох видах виробів 

суттєво перевищують продажну ціну. Розра-

хунки показують, що в ціні споживання, 

наприклад, холодильника продажна ціна скла-

дає лише близько 10 %, для вантажних авто-

мобілів – у середньому 15 %, для тракторів – 

19 % і т. ін. [4–5]. 

Треба підкреслити, що зведення ціни до 

одного з параметрів товару не знижує її важ-
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ливість для результатів вибору на ринку, але 

цю важливість не слід переоцінювати. Для то-

варів, що вже реалізуються протягом трива-

лого часу, зафіксовані продажні ціни певною 

мірою відображають погляд на них спожива-

чів. Проте поряд із цим ціни товарів відобра-

жають також відношення покупців до поста-

чальників, їх престиж, здатність організувати 

ефективну систему збуту та обслуговування, 

тобто фактори, що лежать поза товару і не за-

лежать від його властивостей. 

Крім того, для продукції, яка вперше вихо-

дить на ринок, оцінка її конкурентоспромож-

ності за таким методом практично неможлива, 

тому що її продажна ціна відсутня, а є лише ціна 

пропозиції, яка у процесі ринкового відбору мо-

же суттєво змінитися. Оскільки при розрахунках 

ціни пропозиції необхідно знати розмір витрат 

щодо експлуатації товару як один з основних 

факторів його конкурентоспроможності, не має 

сенсу, визначивши ці затрати, виключати їх із 

розрахунків в подальшому. 

Вимога базувати розрахунки конкуренто-

спроможності товару не тільки на продажній 

ціні, а й на ціні споживання пов’язана також із 

задачею управління. Зокрема, підвищення кон-

курентоспроможності технічної продукції 

тільки за допомогою однієї продажної ціни 

має обмежені можливості і в ряді випадків не 

може дати очікуваного ефекту, оскільки її 

вплив на розмір загальних витрат часто 

несуттєвий. 

Для оцінки конкурентоспроможності про-

дукції пропонується блок-схема, згідно з якою 

проводиться оцінка конкурентоспроможності. 

На основі вивчення ринку та вимог покупців 

визначається перелік технічних та економіч-

них параметрів, що підлягають дослідженню; 

проводиться зіставлення по кожній із груп 

параметрів; мета такого порівняння – виявити, 

наскільки кожний параметр товару близький 

до параметру потреби; інструментом порів-

няння тут є одиничний показник – відношення 

розміру параметра товару, що аналізується, до 

розміру параметра, який потребує покупець; 

- на основі одиничних проводиться підра-

хування групових показників, які в кількісній 

формі відображають відмінність (різницю) між 

товаром, що аналізується, і потребою, тобто 

дозволяють скласти уявлення про сутність її 

задоволення; 

- інтегральний показник являє собою 

чисельну характеристику конкурентоспромож-

ності товару, що аналізується, по всіх групах 

параметрів. 

Основні моменти аналізу конкурентоспро-

можності продукції пов’язані з постійним вив-

ченням ринку, – як до початку програми 

створення виробу, так і в ході його реалізації. 

Головна задача такого дослідження – виді-

лення й аналіз тієї групи факторів, які впли-

вають на формування попиту в окресленому 

сегменті. Результатом аналізу є визначення 

необхідних техніко-економічних даних товару, 

його ринкового потенціалу [ див. 6‚7]. 

Будь-який виріб має комплекс власти-

востей, що визначають його придатність для 

використання в конкретних умовах. Для того 

щоб об’єктивно оцінити конкурентоспромож-

ність свого товару, постачальникові слід у 

процесі аналізу використовувати ті ж критерії, 

якими оперує споживач. Тільки в такому ви-

падку можна чекати, що оцінка, надана товару 

постачальником, збігається з поглядом по-

купця. Отже, спочатку необхідно вирішити 

задачу визначення переліку параметрів, що 

підлягають аналізу, суттєвих з точки зору 

споживача. Проте для виробника це питання 

стоїть дещо ширше. Перш за все він повинен 

оцінити принципову можливість реалізації 

свого товару на ринку, що розглядається, 

тобто рівень нормативних параметрів [9].  

Визначення можливості реалізації почи-

нається з оцінки патентної чистоти, яка відо-

бражає сутність втілення у виробі технічних 

рішень, що не підпадають під дію патентів, 

виданих в країні споживача. Проте такий 

параметр дозволяє судити лише про наявність 

або відсутність перешкод для реалізації товару 

і не визначає рівня його споживчих влас-

тивостей з точки зору покупця. Якщо в об’єкті 
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аналізу мають місце складові частини, які не 

мають патентної чистоти, то подальший аналіз 

конкурентоспроможності доцільно проводити 

лише після розробки заходів, орієнтованих на 

її забезпечення. 

Потім виявляється відповідність парамет-

рів товару, що аналізується, обов’язковим 

стандартам і нормам. У разі невідповідності їм 

товар не може використовуватися для задо-

волення існуючої потреби. Отже, якщо хоча б 

один із нормативних параметрів виробу не від-

повідає рівню, запропонованому діючими нор-

мами і стандартами, то товар є неконкуренто-

спроможним незалежно від результатів порів-

няння за іншими параметрами. 
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Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності та її оптимізації  

з урахуванням витрат 
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параметри 

Формування вимог до виробу 

Блок-схема оцінки конкурентоспроможності продукції 
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Методично [10] врахування нормативних 

параметрів при оцінці конкурентоспромож-

ності забезпечується впровадженням показ-

ника, який може мати лише два значення: 

одиниця або нуль. Якщо товар відповідає нор-

мам, то цей показник дорівнює одиниці; якщо 

не відповідає, то він дорівнює нулю. Груповий 

показник по всій сукупності нормативних 

параметрів являє собою добуток одиничних 

показників по кожному з них, тобто 

nі

qI
n

i

інпн

...‚2‚1

1

...

‚   (1) 

де: ..пнI  – груповий показник за нормативними 

параметрами; інq .  – одиничний показник за і-м 

нормативним параметром; n  – кількість нор-

мативних параметрів, що підлягає оцінці. 

З технічними параметрами пов’язаний пер-

ший крок споживача до покупки товару. Він 

полягає у відборі виробу як потенційного 

“кандидата” на придбання. Цей крок може 

здійснитись, якщо аналіз параметрів товару 

показує, що він задовольняє існуючу потребу і 

може принести необхідний корисний ефект. 

Якщо не всі параметри виробу відповідають 

вимогам покупця, це означає його неконку-

рентоспроможність. Якщо споживач не знайде 

на ринку товар, який повністю відповідав би 

потребі, він буде вимушений скоригувати свої 

потреби з урахуванням існуючої пропозиції. 

Природно, що при цьому споживач перш за 

все відкине найбільш, з його точки зору, 

незначні вимоги і буде коригувати їх доти, 

поки вони не матимуть збігу з набором техніч-

них параметрів у крайньому разі у одного з 

товарів, що пропонується. 

З такого спрощеного описання процедури 

відбору на ринку випливає, що у структурі 

потреб різні елементи мають неоднакову зна-

чущість. Для того, щоб задовольнити певну 

потребу, товар повинен мати набір власти-

востей, кожна з яких виконує функцію задово-

лення одного з елементів потреби. За величи-

ною технічного параметра споживач оцінює, 

наскільки властивість запропонованого товару 

задовольняє відповідний елемент потреби. Це 

можна виразити як відношення розміру техніч-

ного параметру товару до розміру того ж пара-

метру, при якому елемент потреби задовольня-

ється повністю. Таке відношення називається 

одиничним параметричним показником: 

100
)100(

i

i
i

P

P
q ‚  (2) 

де: iq  – одиничний параметричний показник 

по i -му параметру; iP  – розмір і -го пара-

метру для виробу, що аналізується; 
)100(

iP  – 

розмір i -го параметру, при якому потреба 

задовольняється повністю‚ тобто на 100 від-

сотків. 

Таким методом можна провести розрахунки 

по всіх технічних параметрах і одержати в ре-

зультаті повний набір показників, що харак-

теризують відхилення властивостей виробу, що 

аналізується, від вимог споживача. При цьому 

значущість властивості в загальній структурі 

властивостей товару повинна збігатися із зна-

чущістю відповідного елемента потреби. 

Для одержання на базі одиничних групо-

вого показника, що характеризує відповідність 

виробу потребі, необхідно їх об’єднати з ура-

хуванням значущості кожного одиничного по-

казника в їх наборі:  

i

n

i

iпт aqI
1

.. ‚  (3) 

,...,2,1i  n ‚ 

де: ..птI  – груповий показник за технічними 

параметрами; iq – одиничний показник за і-м 

технічним параметром; 
ia  – вага (значущість) 

i -го параметру в загальному наборі (визна-

чається методами експертної оцінки); n  – кіль-

кість параметрів, що беруть участь в оцінці. 
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Отриманий показник ..птI по суті характе-

ризує ступінь відповідності даного товару іс-

нуючій потребі по всій сукупності технічних 

параметрів. Чим вище його розмір, тим пов-

ніше задовольняються попити споживача. У 

цьому аспекті груповий показник моделює в 

кількісній формі відбір товарів, за якого спо-

живач прагне отримати виріб із максимальним 

споживчим ефектом. 

Проте, зазначені вище одиничний і групо-

вий показники, відображаючи ступінь задово-

лення потреби, ще не дають можливості оці-

нити конкурентоспроможність товару. З цією 

метою необхідно порівняти показники для 

товару, що аналізується, і для його конкурента 

і виявити, який із них більшою мірою відпо-

відає потребі [11]. Зазначене зіставлення й 

дозволяє визначити рівень конкурентоспромо-

жності даного товару в порівнянні з товаром-

конкурентом по відношенню до конкретної 

потреби. Тоді 

)2(

..

)1(

..

. пт

пт

І

I
К  ‚  (4) 

де: К  – показник конкурентоспроможності i -го 

товару по відношенню до конкурента по 

технічних параметрах; 
)1(

..птІ  ‚ 
)2(

..птІ  – групові 

показники по технічних параметрах для i -го 

товару і товару-конкурента. 

Пояснимо це на умовному прикладі. 

Припустимо, товар, що аналізується, відповідає 

певній потребі на 90 %, тобто груповий показник 

)1(

..птІ =90 %, а аналогічний показник для товару-

конкурента 
)2(

..птІ =75  відсотків. Тоді показник 

конкурентоспроможності .2,175/90K   

Незважаючи на очевидну простоту зазна-

ченого вище показника, його використання на 

практиці в ряді випадків ускладнюється. Його 

можна використовувати, коли детально відомі 

потреба, виробнича функція, яку повинен 

виконувати товар і конкретні умови її 

здійснення. У більшості випадків для цього 

необхідні різноманітна й точна інформація про 

потреби покупців, трудомісткі й дорогі ринкові 

дослідження. Тому часто доцільніше оцінювати 

конкурентоспроможність скісним (непрямим) 

методом – за допомогою товару-зразку. У цьому 

випадку за основу аналізу приймається не 

потреба, а товар-зразок, який вже користується 

попитом і певною мірою близький до суспільних 

потреб. Зразок, таким чином, виконує роль 

матеріалізованих вимог, які повинен 

задовольняти товар, що претендує на ту або 

іншу частину попиту. Він моделює потребу і дає 

змогу вести порівняння його параметрів з 

параметрами об’єкту, що підпадає оцінці‚ що 

спрощує й здешевлює процес аналізу. 

У випадку використання зразка як бази 

порівняння формулу (2) необхідно частково 

змінити: 

100
)0(

i

i
i

P

P
q  ‚   (5)  

100
)0(

i

i
i

P

P
q  ‚  (6) 

де: iq  – одиничний показник конкуренто-

спроможності по i -му параметру; iP  – розмір 

і-го параметру для товару, що аналізується; 

)0

iP  – розмір і-го параметру для зразка. 

При цьому із формул (5) і (6) береться та, в 

якій ріст показника відповідає поліпшенню 

параметра товару, що аналізується. Для 

визначення ..птI в цьому випадку спрацьовує 

формула (3). 

Отриманий в результаті показник ..птI  дає 

можливість вирішити лише одну частину 

проблеми – чи здатний даний товар (і якою 

мірою) задовольнити існуючу потребу. Проте 

він це стосується ще одного дуже важливого 

аспекту, що визначає вибір на ринку, – за 

якого рівня витрат потреба може бути задо-

вільнена. Необхідність відповіді на це питання 

переносить дослідження в область аналізу 

економічних параметрів. 

Проводячи оцінку товарів, запропонованих 

ринку, покупець поряд із порівнянням їх 

споживчих якостей не може абстрагуватися й 

від розміру витрат, які виникнуть у нього у 
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зв’язку з їх використанням, тобто від ціни 

споживання. Намагаючись досягти оптималь-

ного співвідношення рівня споживчих власти-

востей товарів і своїх витрат, покупець виби-

рає той виріб, по якому буде досягнутий 

максимальний корисний ефект на одиницю 

витрат. Таким чином, для визначення конку-

рентоспроможності товару необхідно провести 

зіставлення цін споживання. Саме в цьому і 

полягає задача порівняння виробів за 

економічними параметрами як одного з основ-

них етапів загальної оцінки конкурентоспро-

можності [12]. 

Рівень окремих витрат споживача залежить 

як від властивостей, притаманних саме товару і 

пов’язаних з його конструкцією і якістю 

виготовлення, так і від зовнішніх по відношен-

ню до нього факторів, які не визначаються 

конструктивними особливостями. Наприклад, 

витрати по ремонту й обслуговуванню техніч-

них засобів безпосередньо пов’язані як саме з 

їхніми властивостями (надійність, техноло-

гічність, ремонтопридатність тощо)‚ так і з 

вартістю запасних частин і матеріалів, що 

використовуються. 

Підхід до вирішення задачі оцінки еконо-

мічних параметрів товару багато в чому схо-

жий з аналізом за технічними параметрами. 

Його особливість полягає в тому, що порів-

няння усіх економічних параметрів відбу-

вається на вартісній основі. По суті, для визна-

чення рівня конкурентоспроможності за еко-

номічними параметрами необхідно провести 

зіставлення цін споживання товару, що ана-

лізується, та зразка [див. 1]‚тобто 

0

..
С

С
I пe ,    (7)  

де: ..пеI  – показник за економічними пара-

метрами (цінами споживання); С  – ціна спо-

живання товару, що аналізується; 0С  – ціна 

споживання товару-зразка. 

На основі групових показників за нор-

мативними, технічними і економічними 

параметрами будується інтегральний показник 

конкурентоспроможності  

..

..
..

пе

пт
пн

I

I
IK  ‚  (8) 

де: K  – інтегральний показник конкурен-

тоспроможності товару, що аналізується, 

по відношенню до зразка; .‚.птІ .‚.пеІ ..пнІ  – 

групові показники за технічними‚ еконо-

мічними та нормативними параметрами. 

За змістом цей показник відображає 

різницю між товарами, що порівнюються, у 

споживчому ефекті, який припадає на оди-

ницю витрат
1
 споживача на їх придбання й 

використання. 

Якщо 1K , виріб, що аналізується, 

поступається зразку; якщо 1K , то він 

перевищує зразок за конкурентоспроможніс-

тю; за однакової конкурентоспроможності 

1K .
2
 В окремих випадках у ролі ком-

плексного параметру, що застосовується для 

оцінки конкурентоспроможності, може вико-

ристовуватися питомий корисний ефект, що 

визначається як відношення сумарного корис-

ного ефекту в натуральних одиницях до роз-

міру витрат на придбання, експлуатацію або 

споживання товару. 

Цікаво розглянути також деякі критерії 

оцінки конкурентоспроможності, якими корис-

туються західні економісти. Експерти паризь-

кої торгово-промислової палати до числа 

найважливіших критеріїв конкурентоспромож-

ності відносять: ступінь новини товару, якість 

його виготовлення, наявність матеріальної 

бази щодо розповсюдження інформації про 

товар, заходи щодо стимулювання збуту, 

включаючи рекламу, можливості пристосуван-

ня товару до вимог конкретного ринку, фінан-

сові умови, динамізм збуту та здатність 

швидко реагувати на успіх ринку. 

                                                 
1 Тут при необхідності слід врахувати неодночасність витрат. 
2 Дії показників ..птI  та ..пеІ є різноспрямованими. При 

зростанні ..птІ  (тобто при удосконаленні технічних параметрів 

товару‚ що аналізується‚ в порівнянні із зразком) показник К  

зростає‚ відображаючи ріст конкурентоспроможності. При 

збільшенні ..пеІ  (тобто при зростанні витрат по даному товару) 

показник К  зменшується. 
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Англійські економісти розглядають конку-

рентоспроможність за ціновими показниками, 

зіставленою вартістю і зіставленою прибут-

ковістю. 

У разі цінової конкурентоспроможності про-

дукція вважається конкурентоспроможною, як-

що її продажна ціна, дизайн та якість не по-

ступаються аналогам, запропонованим на ринку. 

Конкурентоспроможність за зіставленою 

вартістю трактується як зіставлена вартість 

одиниці праці в обробній промисловості країн, 

що порівнюються, розрахована в одній валюті. 

Конкурентоспроможність за прибутковіс-

тю припускає, що чим більш високі прибутки 

має компанія від своїх експортних операцій, 

тим вище рівень конкурентоспроможності її 

продукції, тобто показником є норма прибутку 

компанії. 

Загострення боротьби за ринки збуту 

викликає до проблеми конкурентоспромож-

ності все більший інтерес. Останнім часом 

поняття “конкурентоспроможність” все часті-

ше розповсюджується не тільки на продукцію, 

а й на фірму і країну в цілому [13]. 

Відповідно до визначення, зробленого дос-

лідницькою організацією “Юропіен менедж-

мент форум” (ЮМФ) (м. Женева) “конку-

рентоспроможність – це реальна й потенційна 

спроможність в можливості компаній щодо 

проектування, виготовлення й збуту в тих умо-

вах, в яких їм доводиться діяти, товарів, які за 

ціновими та неціновими характеристиками у 

комплексі більш привабливі для споживачів, 

ніж товари їх конкурентів” [див. 13]. Це 

означає, що зрештою про рівень конкуренто-

спроможності можна судити тільки по реакції 

ринку, відображеної в конкретних запродажах 

товару. 

ЮМФ регулярно проводить дослідження 

конкурентоспроможності 22 країн-членів Ор-

ганізації економічного співробітництва й 

розвитку (ОЕСР) та 9 країн, що розвиваються. 

Конкурентоспроможність країни визначається 

нею на основі 10 факторів, кожен із яких у 

свою чергу оцінюється за декількома критерія-

ми (всього 340 критеріїв). З них 280 базуються 

на статистичних даних ООН, ОЕСР, Міжна-

родного валютного фонду (МВФ) та Міжна-

родного банку реконструкції й розвитку 

(МБРР), а 60 визначаються експертним 

шляхом при опитуванні 1,6 тис. економістів та 

експертів із 31 країни [14]: 

 Перший фактор – “динамізм економіки” 

– оцінюється за такими критеріями, як темпи 

економічного розвитку, стан національної ва-

люти, рівень промислового виробництва, обсяг 

виробництва найважливіших товарів в розра-

хунку на душу населення та інші. 

 Другий фактор – “ефективність промис-

лового виробництва” визначається шляхом 

розрахунку прямих та скісних витрат на опла-

ту робочої сили, включаючи витрати, пов’язані 

з матеріальним стимулюванням, плинністю 

кадрів та прогулами. 

 Третій фактор – “динамізм ринку”‚ за 

яким вважається‚ що конкурентоспроможність 

тим вище, чим активніше діяльність компаній, 

безпосередньо пов’язаних із збутом. Одним із 

критеріїв динамізму ринку є обсяг споживчих 

витрат на душу населення. До цієї ж групи 

входить ряд нецінових критеріїв, таких, як 

післяпродажне обслуговування, рівень якості, 

дизайн. 

 Четвертий фактор – “розвиток фінан-

сової системи” – оцінюється за такими кри-

теріями, як стан фінансової системи країни, 

діяльність комерційних банків, ринок цінних 

паперів. 

 П’ятий фактор – “людські ресурси” – 

визначається, виходячи з чисельності й темпів 

зростання населення й робочої сили, рівня без-

робіття, кваліфікації фахівців та деяких інших 

критеріїв. 

 Шостий фактор – “роль держави” – 

визначається шляхом дослідження рівня по-

даткообкладання, частки державного сектора у 

національному доході країни, змісту еконо-

мічної політики. 

 Сьомий фактор – “ресурси й інфра-

структура”. 

 Восьмий – характеризує готовність сти-

мулювати торговельну діяльність. 
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 Дев’ятий фактор – “політика країни від-

носно нововведень” оцінюється за такими кри-

теріями, як становище НДДКР, готовність 

уряду й керівництва фірм до реалізації нових 

ідей, освоюванню нових виробів і виробничих 

процесів. 

 Десятий фактор – “соціально-політичне 

становище” – характеризує, якою мірою полі-

тика держави і стратегія промислових компаній 

відображають думки й настрій суспільства. 

Критеріями для оцінки цього фактора є такі 

показники, як розмір доходу та його розподіл, 

трудові співвідношення у промисловості. 

Аналіз доводить, що конкурентоспромож-

ність – багатогранне поняття, на яке впливає 

велика кількість факторів. При цьому, якщо 

якість продукції в кожний окремий момент 

являє собою цілком визначену сукупність її 

властивостей, то конкурентоспроможність її 

може значно змінюватися залежно від зміни 

таких зовнішніх факторів, як умови реалізації, 

попит, пропозиції. Тобто для споживача якість 

товару є обов’язковою характеристикою, однак 

ще не гарантує придбання саме даного товару. 

Конкурентоспроможним виявляється той товар, 

який задовольняє потреби покупця опти-

мальним чином. І навіть за цієї умови він може 

бути нереалізованим, якщо ринок насичений.  

Щоб реалізувати конкурентоспроможний 

товар з вигодою для виробника, необхідна спе-

ціальна служба маркетингу, яка забезпечує 

просування товару на конкретні ринки (рин-

кові сегменти). 

Отже, достовірна оцінка конкурентоспро-

можності продукції потребує зіставлення її пара-

метрів з тим їх рівнем, який задається потребами 

покупця, а також оцінки відмінності даної 

продукції від товару-конкуренту як за ступенем 

відповідності конкретній потребі, так і за затра-

тами на її задоволення. Для такої оцінки потріб-

на об’єктивна інформація про технічний рівень, 

якість і ціну цієї продукції і її конкурентів, а 

також – про насиченість ринку товарами даного 

виду. Така інформація, як правило, відсутня, 

тому що її формування вимагає цілеспрямованих 

дій, значних витрат‚ які поки ще не 

регламентуються необхідними документами. 

Зазначені обставини, а також актуальність 

проблеми визначення конкурентоспроможнос-

ті продукції примушують економістів розроб-

ляти скісні, доступніші підходи до вирішення 

цієї задачі. 

З нашої точки зору, скісно характеризує 

конкурентоспроможність не тільки окремих 

видів продукції, а й товаровиробників у цілому 

інформація про технічний рівень продукції; її 

експортабельність; сертифікацію. 

Вибір саме цих аспектів продукції, які 

пропонуються нами щодо оцінки її конку-

рентоспроможності, обумовлений, перш за все, 

їх прямим безпосереднім зв’язком з якістю 

продукції, її відповідністю вимогам стандартів і 

навіть ціною, від якої щільно залежать мож-

ливості експорту. Другою‚ не менш важливою 

обставиною, що обумовила вибір саме цих 

трьох аспектів, є можливість інформаційного 

забезпечення даних для її оцінки формами 

статистичної звітності підприємств: № 5-нт 

(оновлення) “Звіт про оновлення продукції 

машинобудування”; № 5-нт (зразки) “Звіт про 

створені вперше на Україні зразки нових типів 

машин, устаткування, апаратів, приладів”. 

Основні недоліки зазначеного підходу 

щодо визначення конкурентоспроможності за 

допомогою інформації про технічний рівень 

продукції, її експортабельність та сертифі-

кацію пов’язані, перш за все, з тим, що перші 

дві з наведених вище форм статистичної звіт-

ності заповнюються лише підприємствами 

машинобудівного профілю і не для всіх видів 

продукції, а лише для створених зразків її 

нових типів. Другим недоліком запропоно-

ваного підходу до оцінки конкурентоспромож-

ності є обмеження, пов’язані з річною періо-

дичністю звітності за цими формами. Це 

зумовлює запізнення звітної інформації і 

неможливість її використання на ранніх етапах 

аналізу, зокрема на етапі розробки нової 

продукції. Проте, на етапі контролю цього 

аспекту результатів діяльності підприємств-
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товаровиробників запропонований підхід – 

цілком припустимий.  

Аналіз конкурентоспроможності продук-

ції України. Дані про річний експорт товарів 

України та їхню частку у річному світовому 

загальному експорті товарів відповідної групи 

свідчать про те, що за часткою України в 

обсязі світового експорту відповідних груп 

товарів у 1994–1998 рр. перше місце поділяли 

добрива (вироби) та продукція чорної мета-

лургії (чушковий чавун, зливки та профілі чор-

них металів і т. ін.). 

Друге місце за цим показником займали: 

неорганічні рослинні волокна (за винятком 

бавовни), джут‚ будівельні конструкції, рейки 

та інше. 

На третьому місці були кольорові небла-

городні метали.  

Четверте місце поділяли між собою такі гру-

пи товарів: універсальна листова сталь‚ шкури, 

залізний та сталевий дріт (за винятком дротової 

катанки)‚ вугілля, лігніт‚ руди благородних 

металів‚ крохмаль, інулін, клейковина‚ рослинні 

масла‚ брухт чорних металів‚ спирти, феноли. 

За таким показником, як частка відповідної 

групи товарів у загальному експорті України‚ 

місця розподілялися аналогічно. 

Тенденції, що склалися в торговій політиці 

країни у 1994–1998 рр., продовжувались і в 

наступні роки, про що свідчать дані табл. 1 про 

товарну структуру зовнішньої торгівлі України 

у 1999 році. З них випливає, що обсяг експорту 

неблагородних металів та виробів із них скла-

дав у 1999 р. 42‚0 % від загального експорту 

країни. Друге і теж значне місце (9,35 %) в 

обсязі експорту займала продукція хімічної та 

пов’язаних з нею галузей промисловості. 

Частка машин та устаткування дорівнювала 

5,1 %; електричних машин – 2,81 %; засобів 

наземного, повітряного та водного транспорту – 

3,58 %; приладів – 0,50 відсотка.  

Імпортує Україна в основному (47,28 % від 

загального імпорту) мінеральні продукти (при-

родний газ – 24,48 %, сиру нафту – 7,47 %). 

Значне місце (13,02 %) в загальному обсязі 

імпорту займають машини та устаткування; 

продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості (6,66 %). 

Наведена інформація свідчить, що Украї-

на‚ хоча й займає не надто низьке місце в 

загальній світовій торгівлі, проте забезпе-

чується воно переважно експортом сировинної 

продукції. Водночас промислово розвинуті 

країни активно прагнуть до максимальної 

“інтелектуалізації” свого експорту, про що 

свідчить загальносвітова тенденція до 

зростання питомої ваги продукції 

машинобудування у структурі міжнародної 

торгівлі (понад третина від загального обсягу).  

Мала частка машинотехнічної продукції у 

загальному обсязі експорту України і значна її 

частка у обсязі імпорту країни свідчать про те, 

що не тільки закордонні, а й вітчизняні спо-

живачі не надають переваги українській про-

дукції зазначеної групи, що скісно говорить 

про недостатній рівень її конкурентоспромож-

ності не тільки на світовому, а й на внутріш-

ньому ринках. 

У табл. 2 наведено дані за системою показ-

ників, які можна вважати статистичними 

індикаторами конкурентоспроможності маши-

нобудівної, а за окремими показниками – 

промислової продукції України за 1994–2000 

роки. Вважаємо, що вони значною мірою 

відображають причини низького рівня експор-

ту та конкурентоспроможності продукції Ук-

раїни‚ а саме:  

- мала частка створених зразків маши-

нобудівної продукції, технічний рівень якої 

перевищує світовий рівень (0,9 % у 2000 р.); 

- існування нових зразків, що за техніч-

ними якостями не відповідають світовому 

рівню (1,2 % у 2000 р.); 

- зменшення частки підприємств, зорієн-

тованих на експорт продукції (30, % у 2000 р. 

порівняно з 47,3 % у 1995 р.); 

- незначна частка випуску експортної 

продукції (34,1 % взагалі експортної і 14,8 % 

продукції, що реалізується за ВКВ у 2000 р.); 

- мала увага сертифікації продукції. 
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За даними Держкомстату‚ в Україні триває 

робота по сертифікації промислової продукції, 

яку було розпочато в 1993 році. У 1997 р. 

сертифіковану продукцію випускали 1177 

промислових підприємств, або кожне восьме. 

Ними було отримано 3051 сертифікатів відпо-

відності на продукцію, що відповідає норма-

тивним вимогам надійності та безпеки; 67,1 % 

від загального обсягу продукції сертифіко-

ваної в системі сертифікації УкрСЕПРО, 14 % 

– в інших системах сертифікації. Однак у 

1997 р. загальний обсяг сертифікованої про-

дукції становив всього 11 % від загального 

обсягу виробництва, хоча він і зріс у 2,2 раза 

порівняно з попереднім роком (переважно за 

рахунок обсягу випуску сертифікованої про-

дукції харчової промисловості, що склав 

31,8 % від загального обсягу). 

Таблиця 1 

Товарна структура зовнішньої торгівлі України  

у 1998–1999 роках 

Номер 

групи 
Група товарів 

Питома вага групи в загальному обсязі, % 

1998 р. 1999 р. 

експорту імпорту експорту імпорту 

 Всього 100,00 100,00 100,00 100,00 

I Живі тварини та продукція тваринництва 2,16 1,15 2,37 1,64 

ІІ Продукція рослинного походження 5,09 1,26 6,25 1,0 

ІІІ Жири і масла тваринного та рослинного 

походження 1,04 0,64 0,98 0,64 

ІV Продукція харчової промисловості 2,63 3,76 2,66 3,75 

V Мінеральні продукти – з них: 9,20 43,07 10,09 47,28 

 кам’яне вугілля 0,52 2,53 0,58 1,75 

 нафта сира  0,05 7,19 1,20 7,47 

 газ природній 0,38 24,01 0,56 27,48 

VІ Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості  10,12 6,78 9,35 6,66 

VІІ Пластмаси та каучук 2,50 4,60 1,63 4,31 

VІІІ  Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них 0,78 0,35 0,75 0,36 

ІХ Деревина та вироби з неї 0,79 0,51 1,39 0,45 

Х Паперова маса з деревини або інших волокон 1,09 2,71 1,33 2,91 

ХІ Текстиль та текстильні вироби 3,97 3,69 3,92 3,96 

ХІІ Взуття, головні убори, парасольки 0,49 0,27 0,52 0,31 

ХІІІ Вироби з каміння, гіпсу, цементу, скла, азбесту 0,86 1,10 0,68 1,09 

ХV Неблагородні метали та вироби з них‚ у тому 

числі: 42,22 4,28 42,08 3,45 

 72 Чорні метали  33,27 1,41 33,58 0,84 

 73 Вироби з чорних металів 5,10 0,97 3,49 0,72 

ХVІ Машини‚ устаткування та механізми; 

електротехнічне устаткування; 

звукозаписувальне та відтворювальна апаратура‚ 

телеапаратура 8,74 15,57 7,91 13,02 

 84 Машини та устаткування 6,02 11,0 5,10 8,45 

 85 Електричні машини  2,72 4,57 2,81 4,57 

ХVІІ Засоби наземного, повітряного та водного 

транспорту  4,88 6,05 3,58 4,53 

ХVІІІ Прилади і апарати оптичні‚ фотографічні‚ 

вимірювальні‚ медичні та хірургічні‚ годинники‚ 

музичні інструменти 0,51 1,65 0,50 1,51 

 90 Прилади 0,51 1,61 0,50 1,48 

 91 Годинники та їх частини 0,00 0,03 0,00 0,02 

 94 Меблі 0,30 0,69 0,27 0,46 

 



Конкурентоспроможність промислової продукції як результат інноваційного розвитку 

 77  

Таблиця 2 

Технічний рівень та експортабельність продукції в цілому по Україні з 1994 р.‚ % 

 

Показник 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

Створено зразків нових типів машин, 

устаткування, апаратів, технічний 

рівень яких перевищує світовий 

рівень 1,1 0,6 2,0 1‚8 2‚6 0‚8 0‚9 

Створено зразків нових типів машин, 

устаткування, апаратів, технічний 

рівень яких відповідає світовому 

рівню 62,6 63,5 62,9 64,8 63‚1 69‚9 70‚2 

Створено зразків нових типів машин, 

устаткування, апаратів, технічний 

рівень яких не відповідає світовому 

рівню  2,9 0,8 0,3 0,6 0‚7 0‚8 1‚2 

Створено зразків нових типів машин, 

устаткування, апаратів, технічний 

рівень яких не визначено 33,4 35,1 34,8 32,8 33‚6 28‚6 27‚8 

Частка підприємств, що випускають 

експортабельні машини, 

устаткування, апарати, прилади, 

засоби автоматизації та вироби 

машинобудування 44,9 47,3 43‚9 40,2 33‚3 29‚8 31‚0 

Частка підприємств, що випускають 

машини, устаткування, апарати, 

прилади, засоби автоматизації та 

вироби машинобудування, які 

реалізуються на ВКВ  16,6 24,5 24,0 24,0 20‚6 - - 

Частка випуску експортабельної 

продукції, 

34,3 30,7 31,3  25,9 23‚2 27‚4 34‚4 

Частка випуску продукції, яка 

реалізується на ВКВ 7,2 8,9 11,6 11,2 14‚8 - - 

 

Сертифікація в Україні діє як засіб захисту 

користувача від неякісної продукції, проте не 

забезпечує конкурентоспроможності її на сві-

товому ринку: із загального обсягу реалізації 

сертифікованої продукції тільки 29,2 % по-

ставлено на експорт (в 1996 р. – 45,9 %). В 

обсязі експорту третину займає продукція, що 

сертифікована в системі УкрСЕПРО. 

В обсягах поставки на експорт переважає 

продукція підприємств Мінпромполітики 

(76,4 % загального обсягу експортних поста-

вок), яка експортується до 70 країн світу. 

Найбільше поставлено сертифікованої продук-

ції на зовнішній ринок підприємствами Дні-

пропетровської (41,9 %), Донецької (12 %) та 

Київської (10,5 %) областей. 

У 1999 р. сертифікована продукція була 

експортована до 78 країн світу. Найбільшим 

попитом на зовнішньому ринку користува-

лися: шини для легкових та вантажних авто-

мобілів, гарячекатана арматурна сталь, прокат 

стальний, холодильники побутові, прилади 

електровимірювальні, посуд фарфоровий, сто-

матологічні матеріали, харчові продукти. 

У зв’язку з неспроможністю підприємств 

довести продукцію до обов’язкових вимог, 

сертифікація ще не набула значного поши-

рення. У 1999 р. із 1177 промислових підпри-

ємств, що проводили сертифікацію продукції, 

82,3 % здійснювали її згідно переліку, за-

твердженому Держстандартом України, і лише 

17,7 % – за власною ініціативою. 
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Негативний вплив на якість продукції, про-

дуктивність праці та ціни на вітчизняну про-

дукцію спричиняють моральне старіння та фі-

зичне зношення основних технологічних фон-

дів. У машинобудуванні, зокрема, чверть всьо-

го технологічного устаткування віком понад 

20 років. Знос виробничих фондів у промисло-

вості наблизився до 60 %, тобто до порогу, за 

яким починається фізичний розпад виробни-

чого потенціалу, виникає загроза руйнування 

виробничих сил країни. За використанням тех-

нологій високого рівня, зокрема за забезпече-

ністю автоматизованими комплексами‚ Украї-

на відстає від Японії у 8 разів, від Німеччини – 

у 6 разів [див. 8]. 

Реструктуризація та технологічне оновлен-

ня галузей промисловості з метою нарощуван-

ня виробництва конкурентоспроможної про-

дукції гальмується недостатністю інвестицій. 

Частка інвестицій у машинобудування, зокре-

ма, в загальному обсязі інвестицій у промис-

ловість України мала тенденцію до зменшен-

ня. Машинобудування та машинообробна про-

мисловість мали надто малі обсяги інвесту-

вання порівняно з електроенергетикою, палив-

ною промисловістю та чорною металургією.  

Основою досягнення й постійної підтрим-

ки конкурентоспроможності будь-якої продук-

ції та послуг є інновації‚ що стосуються всієї 

системи створення й реалізації продукції на 

внутрішньому та міжнародному ринках (тех-

нологій, конструкцій виробів, методів марке-

тингу тощо). Негативним наслідком неконку-

рентного високомонополізованого економіч-

ного середовища і основною причиною некон-

курентоспроможності вітчизняної продукції 

стало значне зниження інноваційної актив-

ності суб’єктів господарювання. Так, у 2000 р. 

лише 4,1 % промислових підприємств проти 

8,4 % у 1995 р. впроваджували нові техно-

логічні процеси. До 2000 р. щорічно зменшу-

валася частка промислових підприємств‚ що 

освоювали виробництво нових видів продук-

ції‚ а також тих‚ що впроваджували нові тех-

нологічні процеси і взагалі інновації. На під-

приємствах згорталася робота по створенню та 

освоєнню нових видів машин, устаткування, 

апаратів, приладів, матеріалів, виробів, про-

дуктів. У 2000 р. оновленням продукції 

займалися лише 13,7 % промислових під-

приємств, у 1995 – 20‚3 відсотка. Механізацію 

та автоматизацію виробничих процесів здій-

снювали лише 49 із 9,6 тис.‚ тобто 0,5 % про-

мислових підприємств. Кількість розробок, що 

виконувалася, щорічно скорочувалася на 5-10 

відсотків.  Причому, якщо в 1995 р. питома ва-

га розробок по створенню нових видів техніки 

та технологій становила 40,8 %, у 1996 р. – 

33,7 %; у 1997 р. – склала 26,9 %‚ то у 2000 – 

19‚5 відсотка. До 2000 р. знижувалася частка 

розробок, у яких використані принципово нові 

технічні рішення на рівні винаходу (див.[8]). 

Так, якщо у 1990 році вона складала 26 %, 

у 1991 році – 20 %, у 1996 році – 16 %‚ то у 

2000 р. – 24‚3 відсотка. У 1997 р. 6 % промис-

лових підприємств впроваджували 

прогресивні технологічні процеси, у 2000 р. – 

4‚1 відсотка. Частка підприємств‚ що 

освоювали виробництво нових видів продукції 

у 2000 р.‚ складала 13‚7 відсотка. Питома вага 

оновленої продукції машинобудування 

складала у 1997 р. лише 3,8 % загального 

обсягу виробництва, у 2000 р. – 4‚1 % (у тому 

числі принципово нової продукції – 2,1 % та 

3‚1 % відповідно у 1997 та 2000 роках). 

Негативними наслідками низької іннова-

ційної активності є зниження якості продукції, 

утримання низького технічного рівня вироб-

ництва, необґрунтоване завищення та скоси 

цін, скорочення обсягів виробництва та екс-

порту продукції. Так‚ у 2000 р. лише 0‚9 % 

створених зразків мали технічний рівень‚ ви-

щий за рівень кращих вітчизняних та зарубіж-

них аналогів. 

 

Мікро- та макроекономічне управління 

конкурентоспроможністю продукції. Вихід 

на ринок з новим або модифікованим конку-

рентноспроможним товаром – лише вихідний 

момент у роботі щодо завоювання ринку. Далі 
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має бути велика, кропітка, а головне – систе-

матична робота по управлінню конкуренто-

спроможністю товарів. Управління конкурен-

тоспроможністю на рівні підприємства – це 

сукупність заходів щодо систематичного удос-

коналення виробу, постійного пошуку нових 

каналів його збуту та поліпшення післяпро-

дажного сервісу. 

Тобто на підприємстві повинна бути 

розроблена відповідна стратегія щодо конку-

рентоспроможності, передбачені заходи щодо 

всього виробничо-господарського комплексу. 

Варіанти стратегії можуть відрізнятися цілями, 

параметрами часу, та іншими характеристика-

ми (залежно від конкретних і перспективних 

задач), однак у кожному разі їхня головна мета 

– забезпечення своїм товарам певних ринкових 

переваг перед товарами-конкурентами. (Це, 

наприклад, може бути стратегія створення 

унікальних виробів, які гарантують під-

приємству монопольне становище на ринку 

впродовж ряду років або випередження конку-

рентів у виході на ринок із “звичайними” 

новими виробами). 

Як засіб такого забезпечення, можна виді-

лити дві групи факторів: ті, що відображають 

“перевагу в умінні” і “перевагу в ресурсах” [16]. 

Перше пов’язане з ефективною роботою марке-

тологів, інженерного, адміністративного скла-

ду. Як приклад можна навести ”ноу-хау” в 

дослідженнях та проектуванні; вміле викорис-

тання маркетингу; досвід у керівництві проек-

том; вміння організувати роботу щодо стиму-

лювання збуту; ініціативна робота в усіх сферах 

виробничо-збутової діяльності підприємства.  

Різноманітними можуть бути також і ре-

сурси, що впливають на пошук переваг в кон-

куренції: доступ до сировини та енергії; фінан-

си; кадровий склад та його кваліфікація; мало-

затратні виробничі можливості; наявність роз-

винутої системи науково-технічного, виробни-

чого, комерційного співробітництва, тощо. 

Перевага над конкурентами за переліче-

ними та іншими параметрами дозволяє під-

приємству пропонувати на ринку товари вищої 

якості або за низькими цінами. Це в свою чер-

гу зміцнює його ринкові позиції, дозволяє 

отримувати прибуток, що перевищує середній 

рівень, позитивно впливає на фактори, що обу-

мовлюють переваги в конкуренції та еконо-

мічному зростанні. 

Ринковий успіх підприємств значною мі-

рою залежить від своєчасного і досить ефек-

тивного виконування маркетингу як найефек-

тивнішого засобу вирішення ринкових проб-

лем. Маркетинг у широкому розумінні – це 

система управління, яка оперативно досліджує 

вимоги ринку і відповідає ним. Ця система 

будується на таких основних принципах: 

1. Врахування потреб, стану та динаміки 

попиту, ринкових тенденцій та кон’юнктури в 

процесі приймання господарських рішень. 

Одна з головних задач маркетингу – зрозуміти, 

чого бажають споживачі. З цього випливає 

важливість дослідницько-аналітичної функції 

маркетингу. 

2.  Створення умов щодо максимального 

пристосування виробництва до вимог ринку, 

структури й характеру попиту, переслідуючи 

вигоду не цієї ж хвилини, а прагнучи до дов-

гострокової роботи. Сучасна концепція марке-

тингу базується на тому, що діяльність під-

приємства (проектно-конструкторська, вироб-

нича, в галузі капітальних вкладень, збуту, 

сервісу і тощо) заснована на вивченні спожив-

чого попиту і його змін у перспективі. При 

реалізації концепції маркетингу центр ваги 

прийняття рішень зміщується від виробничих 

ланок підприємства до ланок, які відчувають 

“пульс” ринку [16]. 

3. Активний вплив на ринок, та на покупця 

за допомогою широкого набору заходів‚ пере-

дусім – з метою створення сприятливіших 

умов для ринкової і в цілому господарської 

діяльності підприємства, зміни переваг покуп-

ця на користь його товарів [17]. 

Отже, маркетинг – це така організація 

управління діяльністю товаровиробників, за 

якої в основі прийняття господарських рішень 

лежать не можливості виробництва (істотно, 



Щедріна Т.І. 

 80 

дуже важливі), а вимоги ринку, існуючі й по-

тенційні запити споживачів. 

Основні функції маркетингу і їх зміст: 

- комплексне визначення поточного і про-

гнозування перспективного ринку і всього зов-

нішнього середовища підприємства; 

- об’єктивна і самокритична оцінка під-

приємством своїх можливостей, сильних і 

слабких сторін, виявлення вразливих місць; 

- обґрунтування в рамках моделі загаль-

ногосподарської діяльності підприємства рин-

кової стратегії з визначенням її цілей, задач і 

необхідних для їх досягнення ресурсів і ме-

ханізмів; 

- планування товарної політики, форму-

вання й управління товарним асортиментом, 

виходячи з вимог перспективного ринку та 

своїх можливостей; 

- розробка цінової політики, спрямованої 

на забезпечення прибутку від реалізації то-

варів з урахуванням очікуваних вимог спожи-

вачів до ціни та вартості споживання товарів і 

передбачуваного рівня цінової конкуренції; 

- формування попиту і заходи щодо сти-

мулювання збуту; 

- планування і здійснення збутових опе-

рацій; 

- управління самою маркетинговою діяль-

ністю [18]. 

Кожна з цих функцій важлива сама по собі, 

однак саме взяті у своїй єдності, у взаємозв’я-

зку та взаємообумовленості, а також у кон-

тексті загальної цільової спрямованості вони 

забезпечують необхідні умови для успішної 

господарської діяльності підприємства. 

Інакше кажучи, маркетинг, який розгля-

дається як генеральна господарська функція 

підприємства (фірми), – це системний підхід 

до виробничо-збутової діяльності з чітко по-

ставленою метою і задачами, що нею визна-

чаються, ретельно розробленими заходами 

щодо її досягнення, з відповідними організа-

ційно-управлінськими, фінансовими, матері-

альними, технологічними, кадровими та інши-

ми засобами для здійснення цих заходів. 

Варто підкреслити: оскільки маркетинг 

уявляє собою певну систему, вивчати і впро-

ваджувати його в практику необхідно лише як 

щось цілісне. Система маркетингу – це свого 

роду “управлінський алфавіт”. Не можна вико-

ристовувати алфавіт з цілями, для яких його 

призначено, усунувши з нього ті або інші 

літери – в ньому мають бути присутні вони всі 

– від “А” до “Я”[19]. 

Крім маркетингу‚ західними компаніями 

широко використовується планування, яке дає 

можливість передбачити виробництво такої 

продукції, яка зможе задовольняти вимоги 

майбутнього ринку. Найперспективнішим у 

цьому відношенні є програмно-цільовий ме-

тод, який дозволяє концентрувати в плановому 

порядку зусилля підприємства на вирішальних 

напрямках його діяльності і на найперспектив-

ніших з точки зору потреб ринку товарах. Сут-

ність програмно-цільового планування полягає 

в загальній орієнтації на головну кінцеву мету 

та в інтеграції окремих видів діяльності на її 

досягнення. Такого роду програми охоплюють 

усі етапи діяльності в їх логічній послідовності 

і взаємозв’язках, адаптують цілі до прогнозу 

ринків, сприяють формуванню у керуючого 

складу підприємства ринкової свідомості, тіс-

но сполучають цілі і задачі ринкової діяльності 

з дослідженнями та розробками, що викону-

ються, з виробничими та збутовими можливос-

тями підприємства. Програмно-цільовий метод 

лежить в основі сучасних маркетингових прог-

рам. В них відображається увесь комплекс 

проблем, які необхідно вирішити для досяг-

нення поставлених цілей як по етапах, так і по 

напрямах маркетингової діяльності. 

Зрозуміло, кризовий стан економіки, над-

звичайна нестійкість і слабка передбачуваність 

розвитку українського ринку дуже усклад-

нюють використання маркетингу‚ однак вико-

ристовувати його можливо і треба. Про це 

свідчить успішний досвід не лише дедалі 

зростаючої кількості українських підприємств, 

а й закордонних фірм, що працюють на ринку 

України. При цьому слід мати на увазі, що 
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метод “наскоку”, одноразової акції у вигляді 

адміністративного розпорядження про ство-

рення відділу (служби) маркетингу або про 

зміну назви відділу збуту у відділ маркетингу 

тут зовсім неприпустимі. Позитивних резуль-

татів від такого “революційного заходу”, як 

свідчить досвід, дочекатися неможливо. Послі-

довне і повномасштабне застосування марке-

тингу, яке передбачає докорінні зміни в харак-

тері роботи підприємства, вимагає великої 

підготовчої роботи, в яку залучається прак-

тично увесь колектив. Ця робота включає: 

а) усвідомлення усіма членами колективу 

підприємства маркетингу як філософії діло-

вого мислення, що зорієнтована на споживача, 

його потреби й запити (таким чином ство-

рюється єдиний тип мислення, що визначає 

загальну орієнтованість); 

б) чітке усвідомлення керівниками усіх 

рівнів того, що “може” маркетинг і за яких 

умов; 

в) усвідомлення найвищим керівництвом 

місця й ролі служби (відділу) маркетингу як 

засобу підвищення ефективності 

господарської діяльності підприємства взагалі 

і ринкової особливо. 

Тільки після завершення такого роду ана-

літико-виховної роботи доцільним є прийняття 

принципових практичних рішень. При цьому 

необхідно виходити з того, що чим повніше у 

задачах маркетингової служби будуть відобра-

жені її функції як інтегратора, тим ефективніше 

будуть застосовані можливості маркетингу. 

Отже‚ на рівні підприємств першочергови-

ми тактичними заходами щодо забезпечення 

проникнення вітчизняних виробів на світові 

ринки є проведення комплексних маркетин-

гових досліджень.  

Звичайно, у підвищенні конкурентоспро-

можності провідну роль відіграють підпри-

ємства. Проте без допомоги державних орга-

нів, їх регулюючої та управлінської ролі у 

вирішенні цієї актуальної проблеми немож-

ливо досягти великого успіху. Головна функ-

ція Уряду полягає у забезпеченні конку-

рентоспроможності – створення сприятливого 

для цього економічного середовища. 

Урядовими важелями впливу на якість 

продукції та послуг як складових конкурен-

тоспроможності‚ на нашу думку‚ можуть бути: 

- державні закупівлі, що здійснюються в 

умовах конкуренції і полегшують впровад-

ження нововведень; 

- регулюючі розпорядження, що стосу-

ються стандартів виробів і процесів, конку-

ренції, цін, власності; 

- система державного нагляду та конт-

ролю за дотриманням стандартів; 

- інформування покупців щодо товарів; 

- система розглядання скарг із залученням 

засобів масової інформації; 

- система захисту прав споживача. 

Дедалі зростаючого значення набувають 

кількість і якість інформації про нові 

досягнення, потреби і можливі загрози. Роль 

Уряду в інформаційному забезпеченні – 

встановлення регламентів і порядку розкриття 

даних, розповсюдження інформації, виділення 

її окремих питань і привертання до неї уваги 

фірм. 

У зв’язку з проблемами конкурентоспро-

можності особливої уваги заслуговують стадії 

використання продукції. Тут держава має 

сприяти організації фірмових центрів з ре-

монту та обслуговування продукції, яким до-

цільно бути ще й джерелом інформації про 

надійність товарів та їх відповідність потребам 

споживача. Така інформація вкрай необхідна 

для налагодження зворотного зв’язку між 

експлуатацією та удосконаленням продукції. 

Найважливішою перевагою, якою може во-

лодіти галузь, повинно стати розпізнавання на 

ранньому етапі потреб, зовнішніх сил та тен-

денцій, які для інших залишились непоміче-

ними, проте з часом набудуть важливого зна-

чення. Для цього‚ на нашу думку необхідно: 

розпізнавати й обслуговувати тих покупців, 

чиї потреби випереджують потреби інших; 
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 досліджувати усіх нових покупців або 

посередників з метою виявлення змін у кон-

куренції; 

 відшукувати місцевості, де жорстке ре-

гулювання споживчих якостей випереджує те, 

що пізніше буде введене в інших місцях; 

 виявляти тенденції у вартості вироб-

ничих факторів; 

 підтримувати стосунки з дослідниць-

кими центрами; 

 вивчати усіх конкурентів, особливо но-

вих і незвичайних з метою протистояння їм. 

Одна з найважливіших і традиційних задач 

Уряду, пов’язаних з економічним зростання 

шляхом досягнення конкурентних переваг, – 

створення в необхідних обсягах і підвищення 

якісного рівня факторів виробництва (кад-

рових та матеріально-технічних ресурсів, 

наукових знань та ін.). Для вирішення цієї 

задачі необхідні інституційні механізми, здатні 

постійно відтворювати і підвищувати якісний 

рівень факторів виробництва. Один із таких 

механізмів – система освіти і навчання (вироб-

ничого, технічного, спеціалізованого тощо). 

Уряд може позитивно або негативно впли-

вати також і на вартість виробничих факторів. 

Інструментами такого впливу можуть‚ на нашу 

думку‚ бути пряме надання субсидій, 

податкова і грошова політика, регулювання 

вартості факторів на ринках (інвестицій, валю-

ти, енергоносіїв, робочої сили та ін.). Пряме 

субсидування рідко веде до стійких конку-

рентних переваг, знижує інноваційні стимули, 

створює настрій залежності, уповільнює 

впровадження нововведень. Такий же негатив-

ний вплив спричиняє і штучне стримування 

росту вартості виробничих факторів, а також 

курсу обміну валют. 

Більш раціональним засобом стимулю-

вання інноваційної активності має бути звіль-

нення від податків частини прибутку, яка 

використовується на здійснення науково-тех-

нічних заходів. Цей шлях потребує встанов-

лення нижчих ставок податків за допомогою 

внесення відповідних змін до законів про опо-

даткування і валютні відрахування‚ зокрема: 

до Декрету Кабінету Міністрів України 

“Про податок на добавлену вартість”;  

до Закону України “Про оподаткування 

прибутку підприємств”; до Закону України 

“Про зовнішню діяльність”;  

до Декрету Кабінету Міністрів України 

раїни “Про систему валютного регулювання і 

валютного контролю” та інші. 

Основою росту конкурентоспроможності є 

постійне підвищення науково-технічного рівня 

технологій. Загальновизнана задача Уряду у 

цій справі – стимулювання досягнень науки і 

техніки. Шляхами її вирішення‚ на нашу 

думку‚ можуть бути: 

- надання податкових пільг фірмам, які 

вкладають кошти у НДДКР; 

- часткове фінансування спеціалізованих 

дослідницьких інститутів; 

- часткове субсидування контрактів на 

дослідження, що проводяться фірмами та 

дослідницькими організаціями; 

- надання підтримки освітянським закладам. 

Важлива умова досягнення конкуренто-

спроможності – наявність капіталу у необхід-

них розмірах і за доступною ціною, а також 

ефективне спрямування його у формі інвести-

цій через банківську систему і інші ринки 

капіталу. Низька вартість капіталу стимулює 

високі рівні капіталовкладень, необхідних для 

підвищення продуктивності і конкурентоспро-

можності, і сприяє постійному розвитку інвес-

тування. Роль Уряду в цій справі‚ на нашу 

думку‚ має полягати у впливі на масштаби і 

джерела надходження інвестицій, вартість 

капіталу, ринки, через які він розташовується. 

Канали впливу – темпи зростання особистих 

заощаджень, розмір позитивного сальдо або 

дефіциту державного бюджету, рух закор-

донного капіталу, податкова політика уряду. 

Удосконалення кредитної політики з цієї 

точки зору‚ повинно відбуватися у напрямах: 
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 зниження ставок щодо цільових іннова-

ційних кредитів; 

 введення пільгового кредитування ви-

робництв, зорієнтованих на експорт науко-

місткої та високотехнологічної продукції; 

 забезпечення спрямування іноземних 

кредитів, що надаються під гарантії Кабінету 

Міністрів України, насамперед на придбання 

новітніх технологій, “ноу-хау”, що підви-

щують конкурентоспроможність вітчизняної 

продукції та послуг. 

Нагальною задачею Уряду в галузі зовніш-

ньоторговельної політики є досягнення відкри-

того доступу вітчизняних товаровиробників на 

закордонні ринки, де країна має конкурентні 

переваги, усунення недобросовісної поведінки, 

бар’єрів, демпінгу. Урядовими важелями в цій 

справі мають стати митні збори, компенсаційні 

тарифи, обмеження в галузі капіталовкладень 

для фірм і країн-порушників. Кожен із засобів 

проти несправедливої торгівлі повинен бути 

тимчасовим і містити можливість для свого 

власного усунення. 

Дуже важливими‚ на нашу думку‚ є такі 

форми державної допомоги експорту науко-

місткої продукції: 

 дипломатична та зовнішньоекономічна 

підтримка (сприяння проведенню переговорів 

про поставку продукції‚ захист на державному 

рівні інтересів українських підприємств від 

тиску з боку конкуруючих країн, міжурядові 

угоди про взаємні поставки і забезпечення тех-

ніки, що поставляється, сервісом, запасними 

частинами і т. ін.), у формі надання державних 

гарантій, а в деяких випадках і міжнародних 

кредитів для закупівлі вітчизняної високотех-

нологічної продукції;  

 державне сприяння в формуванні суміс-

них із закордонними партнерами підприємств 

щодо організації збуту високотехнологічної 

продукції на зовнішніх ринках і забезпечення 

включення підприємств у технологічний процес 

по виробництву високотехнологічної продукції, 

наданню послуг у сфері високих технологій; 

 створення і організація функціонування 

державних та державноприватних лізингових 

фірм, які будуть займатися придбанням вітчиз-

няної високотехнологічної продукції (авіацій-

ної техніки, устаткування і т. ін.) та зда-

чею його в оренду;  

 формування і своєчасна оплата державного 

замовлення на високотехнологічну продукцію; 

державне сприяння створенню вертикаль-

но інтегрованих холдингових структур, до яких 

входять науково-дослідні, дослідно-конструктор-

ські, дослідні та серійні підприємства шляхом 

надання головній компанії холдингу пакетів ак-

цій, закріплених за державною власністю в обмін 

на закріплення за державною власністю паке-

тів акцій самої головної компанії. 

Підвищенню конкурентоспроможності віт-

чизняної продукції найбільше сприяють умови 

енергійного суперництва на внутрішньому 

ринку, про яке свідчить наявність трьох видів 

конкуренції: цінової‚ конкуренції якості і кон-

куренції сервісу. Активне суперництво в сере-

дині країни асоціюється з успіхом на міжна-

родному ринку. Фірми, яким не доводиться 

вести конкуренцію в себе “вдома”, рідко дося-

гають успіху за кордоном. Посиленню регулю-

ючого впливу держави на створення конку-

рентного середовища можуть сприяти такі дії 

Уряду: проведення активної антимонопольної 

політики; введення в дію функціональних ме-

ханізмів конструктивної конкуренції; 

сприяння виходу на ринок нових фірм. 

Регламентуючим інструментом цих дій є 

відповідні закони, зокрема Закон України 

“Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності”. 

Урядова політика справляє різноманітний 

вплив на те, як фірми створюються і управ-

ляються, на цілі їхньої діяльності і характер 

конкуренції між ними. Утворення нових фірм 

необхідне для заміни робочих місць, що звіль-

няються, для розвитку конкуренції. Правила й 

розпорядження Уряду щодо їх створення не 

повинні бути занадто важкими. Наявність еко-
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номічних умов для формування конкуренто-

спроможних наукомістких виробництв пов’я-

зана із заохоченням їх інвестиційної та іннова-

ційної активності шляхом звільнення підпри-

ємств від оплати мита на імпорт вимірюваль-

них приладів, знаряддя та устаткування, які не 

виробляються в Україні, але вкрай необхідні 

для розвитку нових технологій, що забезпечу-

ють конкурентоспроможність продукції. 

Отже‚ реалізація зазначених вище заходів 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможнос-

ті вітчизняної продукції і її перетворенню на 

дієвий фактор економічного зростання країни. 
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ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Рассмотрены концептуальные подходы процесса генезиса и развития инновационной теории экономического 
развития, обоснована необходимость применения этой теории для решения современных проблем экономики 
Украины, сформулированы концептуальные научно-методические основы и практические рекомендации по 
формированию инновационной политики как инструмента политики экономического роста. 

Александрова В.П., д-р экон. наук  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

Изложены теоретические предпосылки программирования научно-технической деятельности в условиях 
формирования рынка, особенности формирования государственных научно-технических программ (ГНТП) в 
ракурсе приоритетных направлений развития науки и техники в Украине. Предложен интегрированный 
методологический подход к процессу формирования ГНТП и их реализации, а также концептуальные 
особенности приоритетных направлений НТР, на основе которых формируются и отбираются программы. 
Освещены также рыночные основы обоснования и финансирования ГНТП и инноваций с учетом зарубежного 
опыта и практики отдельных министерств и ведомств Украины; сформулированы выводы и предложения 
относительно упорядочения системы договорных взаимоотношений между исполнителем и заказчиком научно-
технической продукции в области контроля за реализацией ГНТП. 

Данько М.С., канд. экон. наук 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ  
КАК СОСТАВНАЯ ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Рассматривается состояние научно-технической и инновационной деятельности и ее влияние на формирование 
промышленной политики в Украине. Выявлены закономерности долгосрочного эволюционного развития 
промышленности, проанализированы тенденции изменения продолжительности стадий научно-
производственного цикла. Предложены целевая модель, система критериев и рейтинговая оценка приоритетных 
направлений научно-технического развития страны. Приведены предложения относительно усовершенствования 
путей ускорения инновационного развития. 

Лапко Е.А., д-р экон. наук 

МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИОРИТЕТНОЙ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

На примере Австрии и Германии рассмотрен опыт эффективного внедрения мероприятий по энергосбережению 
на уровне государственных программ и возможность его использования в условиях украинской экономики. 
Приводятся примеры материального поощрения предприятий и населения посредством методов 
государственного регулирования при реализации отдельных этапов программы энергосбережения, 
предусмотренных в ходе проведения энергоаудита. Определены принципиальные подходы к отбору 
инновационных проектов по энергосбережению в Украине и предложены этапы реализации государственной 
программы по этому направлению.  

Щедрина Т.И., канд. экон. наук 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  
КАК РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Определены термины и этапы оценки конкурентоспособности продукции, а также результаты соответствующего 
анализа продукции Украины, рассмотрены значение и содержание микро- и макроэкономического управления 
конкурентоспособностью продукции. 
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