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Аналіз технологічного рівня розвитку в Україні показує, що технологічна багатоукладність 

виробництва стає однією з головних структурних проблем української економіки, що перешко-
джає її ефективному інноваційному розвитку. За даними Держкомстату України, наукоміст-
кість промислового виробництва України не перевищує 0,3 %, що в 10...20 разів нижче загаль-
ноприйнятого світового рівня. Частка вітчизняної наукомісткої продукції на світовому ринку 
високотехнологічної продукції складає тільки 0,1 %, проти 36 % у США, 30  у Японії, 17  у
Німеччині і 6 %  у Китаї [1]. 

Згідно з даними Інституту економічного прогнозування НАН України, майже 60 % обсягу 
промислової продукції припадає на третій технологічний уклад, 38 %  на четвертий уклад. 95
% всіх інвестицій вкладається в третій та четвертий технологічні уклади (75 % і 20 % відповід-
но), і тільки 4,5 % інвестицій  в п`ятий технологічний уклад. У технологічній частині капіта-
льних вкладень (технічне переозброєння і модернізація) на 83 % домінує третій технологічний 
уклад і лише 10 %  на четвертий [1, 2].  

Відмінності структури національного експорту від світового свідчать про неефективність 
використання науково-технологічного потенціалу національної економіки, про закріплення за 
Україною статусу країни-експортера сировинних та низькотехнологічних товарів. Так, якщо у
структурі світового експорту в 2004 р. переважали технологічномісткі товари, зокрема інформа-
ційні технології та їх складові (16,3 %), загальні машини та обладнання (14,0 %), електрооблад-
нання (13,8 %), транспортне обладнання (12,0 %), вироби хімічної промисловості (8,9 %), то для 
України у 2005 р. характерним було переважання в експорті недорогоцінних металів та виробів з
них (41,0 %), мінеральних продуктів (13,7 %). Частка середньо- та високотехнологічної продукції 
хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості становила 8,7 %, механічного та електрично-
го обладнання — 8,3 %, транспортних засобів та шляхового обладнання — 4,8 % [2, 3]. 

Поглиблення деформацій у структурі промисловості, а саме швидший розвиток її низько-
технологічних галузей, призвело до того, що на сировинну продукцію в загальному обсязі реа-
лізованої продукції добувної та обробної промисловості у 2005 р. припадало 66,7 %, у той час 
як на інвестиційну продукцію — 13,3 %, а на товари тривалого користування — лише 1,3 %. 
При цьому на металургію та оброблення металу припадало 25,2 % обсягу реалізованої промис-
лової продукції, харчову промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів — 
15,7 %, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води — 13,4 %, добувну промис-
ловість — 9,1 %, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення — 9,3 %, хімічну та наф-
тохімічну промисловість — 6,7 % [3, 4].  
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Слід зазначити, що іноземні інвестори недостатньо активні щодо модернізації економічно-
го комплексу країни. Так, аналіз динаміки і структури імпорту товарів інноваційного характеру 
свідчить, що на сектор низьких технологій у 2004...2005 рр. припадає близько 49 % обсягу ім-
порту, на сектор середніх технологій  27 %, а на сектор високих технологій  лише 11 %. 
Що стосується п’ятого технологічного укладу, то на його частку припадає тільки близько 3...5% 
у загальній структурі національної економіки. Така негативна тенденція не покращується, так,
на початок 2006 р. найбільші обсяги інвестицій було зосереджено в металургії та обробленні 
металу (11,1 %), харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів 
(10,5 %), на машинобудування припадає лише 6,3 %. Наведені показники вказують на неактив-
не внесення іноземними інвесторами технологічних інновацій на вітчизняні підприємства.

Розроблено ряд законодавчих актів, спрямованих на зміну структури промисловості, але 
всі вони не мають конкретних заходів щодо покращення існуючого положення. Так, у Законі 
“Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукомістких технологій” ска-
зано, що реалізація цієї програми повинна змінити структуру промислового комплексу по тех-
нологічним укладам таким чином, що до 2013 р. обсяги виробництва п’ятого укладу повинні 
вирости до 12 %, а шостого укладу  до 3 %. У “Стратегії соціально-економічного розвитку до 
2015 року” пропонується три етапи структурного реформування промисловості. Перший етап 
(2004...2005 рр.)  підготовчий, який передбачає формування необхідних умов для здійснення 
масштабних перетворень на другому етапі. На другому етапі (2006...2009 рр.) передбачається 
реалізація стратегії “інноваційного прориву”  тобто створення виробництв, що реалізують 
високі технології нового технологічного укладу. Третій етап (2010...2015 рр.) передбачає 
активну інтеграцію вітчизняного виробництва в європейську систему на нових інноваційно-
технологічних і інформаційних підходах, що відповідають стадії постіндустріального розвитку 
[5].  

Проаналізувавши законодавче забезпечення трансформації промисловості, можна зробити 
висновок, що розробка погодженої позиції у виборі пріоритетів інноваційної політики є одне з
принципових питань, що вимагає свого вирішення не тільки на загальнодержавному, але і на 
регіональному рівнях.

Досвід країн, що досягли найвищого розвитку, демонструє, що основа конкурентноздатності 
країни лежить на регіональному рівні, а рівень добробуту й економічного зростання окремих те-
риторій залежить від наявності на них територіальних центрів економічного розвитку — класте-
рів. Спеціалізація учасників кластера дає можливість поглибити поділ праці і підвищити ефекти-
вність виробництва. Приклади успішного розвитку кластерів інноваційного типу можна знайти в
економіках багатьох високорозвинутих країн. Так, нещодавно уряд Франції оголосив про початок 
програми підвищення конкурентноздатності країни шляхом створення інноваційних кластерів, у
рамках яких підприємствам надаються податкові пільги і скорочуються соціальні внески. Реалі-
зація кластерної моделі також передбачає всіляку підтримку і розвиток науки як основного ін-
струмента формування конкурентних переваг, інтеграцію науки з бізнесом [6, 7].  

Пріоритетними напрямками розвитку промислового виробництва Одеської області на най-
ближчу перспективу мають бути: розвиток високотехнологічного і наукомісткого виробництва;
впровадження високих технологій в медицині, зв'язку та телекомунікаціях; технологічне відно-
влення паливно-енергетичного комплексу; перебудова і модернізація транспортної інфраструк-
тури. Також треба активізувати розвиток логістики, галузі зв'язку і телекомунікацій; розробити 
заходи щодо реформування житлово-комунального господарства, водопостачання і впрова-
дження ресурсо- і енергозберігаючих технологій.

Виняткове значення в процесах кластеризації повинна зіграти регіональна влада, оскільки 
тільки вона здатна врахувати інтереси всіх сторін, формуючи кластер як неспонтанну коопера-
цію учасників і технологій, гармонізуючи комерційні і соціальні завдання, досягаючи тим са-
мим регіонального консенсусу.

Одним з основних напрямків реалізації регіональної науково-технічної політики повинне 
стати стимулювання актуальних для регіону високотехнологічних розробок в галузі енерго- і
ресурсозбереження, екології, землевпорядження, будівельного й агропромислового комплексів.
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Таким чином, саме комплексний підхід до підтримки різних стадій інноваційного процесу 
є найбільш ефективним. До найважливіших стадій розвитку інноваційного процесу на регіона-
льному рівні відносяться:

 зниження державного патентного мита для індивідуальних винахідників;
 фінансова допомога будівельним організаціям, що облаштовують науково-дослідні або 

науково-промислові центри, технопарки та інкубатори бізнесу;
 місцеві позики для інноваційного промислового розвитку;
 установка передового устаткування з метою підвищення екологічної безпеки підпри-

ємств;
 активізація розвитку лізингу та венчурних фірм;
 розвиток регіонального фондового ринку;
 створення інноваційного консорціуму, що поєднує місцеві навчальні заклади, науково-

дослідні організації й організації сприяння бізнесу;.  
 у рамках інтеграції фундаментальної і вузівської науки доцільне створення об’єднань,

що будуть сприяти залученню до наукової праці великої кількості молодих людей  таланови-
тих студентів і аспірантів.

Для проведення соціально значимої та ефективної регіональної політики необхідно забез-
печити:

 децентралізацію системи влади за принципом зосередження на кожному рівні управлін-
ської ієрархії функцій, що найкраще виконуються саме на цьому рівні;

 розширення можливостей регіону при формуванні власного бюджету з правом пріори-
тетного інвестування у соціально-економічні програми і проекти;

 стимулювання припливу інвестицій у виробництво п’ятого та шостого технологічних 
укладів за допомогою спрощеного оподатковування;

 сприяння формуванню в регіоні кластерних систем — об’єднань родинних підприємств,
виробництв, організацій  з метою системного підвищення їхньої сукупної ефективності;

 розвиток місцевих фінансових інститутів з метою збільшення витратної частини бю-
джетів регіонів на фінансування новітніх технологій.

 використання природної та історичної спадщини Одеського регіону для розвитку між-
народного і внутрішнього туризму, рекреаційної сфери;

 розвиток інфраструктури інноваційної діяльності — сприяння створенню інституційних 
інвесторів та їх залученню до фінансування інноваційних проектів, формування інформаційно-
комунікаційної інфраструктури для розширення доступу суб’єктів господарювання до інфор-
мації щодо інноваційних розробок, сприяння інтеграції науки, освіти, фінансів і виробництва з
метою випереджального розвитку науково-технологічної сфери, забезпечення повного циклу 
формування і реалізації науково-технічних рішень.

Досвід таких країн, як Китай, Індія, Сінгапур, Тайвань показує, що держава може підви-
щити свій інноваційний рівень і ввійти в число технічно розвинутих держав, як правило, у фа-
зах зростання чергового технологічного укладу [7…9]. Для цього в період зміни технологічного 
укладу і структурної перебудови світової економіки необхідно створити в національній еконо-
міці конкурентноздатні виробництва нового укладу і підсилити свої позиції на світовому ринку.

Незважаючи на розвиток більш високих технологій, у найближчі 10 років в економіці 
України буде домінувати четвертий технологічний уклад (до 2015…2025 р.), що ще має потен-
ціал для розвитку й удосконалення на рівні свого укладу (традиційні галузі машинобудування 
 енергетичне й електротехнічне машинобудування, верстатобудування, приладобудування,
хімічне і нафтове машинобудування).  

Для розвитку високотехнологічних галузей промисловості України інноваційна політика 
держави повинна мати селективний характер і бути спрямованою на завоювання перспективних 
ніш на світових ринках. Для цього необхідно розвивати такі галузі, що базуються на викорис-
танні мікроелектронних компонентів, інформаційних технологій, а саме електронну промисло-
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вість, обчислювальну техніку, програмне забезпечення, телекомунікації, виробництво і переро-
бку газу, інформаційні послуги.

Протягом найближчих 10...15 років в розвинутих країнах буде здійснюватися перехід до 
шостого технологічного укладу, основою якого буде не стільки мікроелектроніка, скільки на-
ноелектроніка, фотоніка і фотоінформатика. Тому необхідно орієнтуватися не на те, щоб дога-
няти розвинуті країни в технологіях п’ятого укладу, а на розробку ключових напрямків шосто-
го технологічного укладу.

Наприклад, у Росії вже прийняте рішення почати фінансування програми розвитку наноте-
хнологій, у федеральному бюджеті на 2007 р. закладено кошти в розмірі 3,9 мільярди рублів.
Уряд планує досягти лідерства в цій високотехнологічній галузі і розробив проект національної 
програми “Розвиток нанотехнологій у Росії” [8].  

У США під програму розвитку водневої енергетики державою виділяються мільярди до-
ларів щорічно. Після впровадження високотехнологічних розробок на ринок до фінансування 
активно підключається приватний капітал, і держава повертає свої витрати за допомогою пода-
тків.

Досвід фінансування наукових досліджень у Євросоюзі переконливо продемонстрував 
ефективність використаних механізмів: формування пріоритетних наукових програм, тендер-
ний принцип добору проектів, консорціуми партнерів з наукових організацій, що представля-
ють різні країни, у т.ч. країни СНД. У цьому зв’язку істотні зміни повинні відбутися і у нас — в
принципах фінансування науки в державі [9,10].  

Сьогодні Україні необхідні диференційований підхід і селективна інноваційна політика за 
пріоритетами. Лише на цій основі може бути здійснено поставлене стратегічне завдання  за-
безпечити перехід України до інноваційного шляху розвитку на основі обраних пріоритетів.

Основним інструментом державної науково-технічної політики мають виступати державні 
програми й інноваційні проекти з реалізації найважливіших соціально-економічних проблем 
регіонів. В умовах обмеженості коштів на проведення наукових досліджень пріоритетними на-
прямками державної підтримки інноваційної діяльності повинні стати: розробка і випуск кон-
курентоздатної продукції; розвиток ресурсо-, енергозберігаючих наукомістких виробництв і
технологій; залучення власних коштів замовників для виконання наукових досліджень і розро-
бок та практичне впровадження інновацій. Адже відомо, що в конкурентній боротьбі виграє 
той, хто не тільки швидше і якісніше отримує нові знання і технології, але і швидше втілює їх у
конкретний продукт і виходить з ним на ринок.

Таким чином, розвиток промисловості високотехнологічного сектора є одним із ключових 
чинників розвитку країни в цілому. Спрямованість державних і муніципальних органів влади 
на розвиток наукомістких галузей народного господарства є одним з важливих стратегічних 
завдань регіонального і загальнодержавного значення.

Література 

1. Петрина М. Базовые условия создания инновационной модели развития экономики Украины // 
Экономика Украины.  2006.  № 8.  С. 35  40. 

2. Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення // Економіст. — 2005. — 
№ 6. — С. 28 — 32. 

3. Мельник Д. На распутье. Работа без страховки // Компаньон.  2006.  № 43.  С. 24  28. 
4. Голяк Ю.Б. Інноваційні перетворення української економіки в контексті міжнародної конкурен-

ції // Актуал. проблеми економіки.  2006.  № 7 (61).  С. 43  55. 
5. Варналій З. Регіональний розвиток України: проблеми та пріоритети // Економіст. — 2005. — №

6. — С. 24 — 27.  
6. Марчак В. В поисках ниши // ИнвестГазета.  2006.  № 42.  С. 25. 
7. Ганущак Л.М. Шляхи використання зарубіжного досвіду управління інноваційним потенціалом 

підприємств в Україні // Актуал. проблеми економіки.  2006.  № 4 (58).  С. 135  142. 
8. Никифоров А. Національна інноваційна система: вибір України // Економіст.  2005.  № 12. 
 С. 35  41. 



Труды Одесского политехнического университета, 2004, вып. 2(22)  5

9. Федулова Л.І. Перспективи інноваційного розвитку промисловості України // Економіка і про-
гнозування.  2006.  № 2.  С. 58  76. 

10. Космидайло І.В. Інноваційна спрямованість як засіб економічного росту // Актуал. проблеми 
економіки.  2006.  № 6 (60).  С. 112  118. 

Надійшла до редакції 6 вересня 2006 р.


