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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Розвиток науки і техніки є визначальним фактором

прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів,
їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумов-
лена необхідність пріоритетної державної підтримки роз-
витку науки як джерела економічного зростання і не-
від'ємної складової національної культури та освіти, ство-
рення умов для реалізації інтелектуального потенціалу гро-
мадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності,
цілеспрямованої політики у забезпеченні використання
досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задо-
волення соціальних, економічних, культурних та інших
потреб [1].

Сучасна економічна література містить широке коло
визначень державної науково-технічної політики, її скла-
дових елементів [2], розкриває загальні оціночні позиції
науково-технічного потенціалу України [3], наводить безліч
найважливіших напрямів наукових досліджень та розро-
бок [4].

В Україні, не дивлячись на достатню глибину опраць-
овування теоретичних питань реалізації науково-технічної
політики, не створений дієвий механізм її практичного
втілення в реальну діяльність господарюючих суб'єктів, що
не сприяє інтеграції науки і виробництва, інвестицій і інно-
вацій, фондоозброєності й продуктивності праці.

Як наслідок, виникла гостра потреба в розробці стра-
тегії, тактики науково-технічного та економічного розвит-
ку країни та визначення на їх основі пріоритетних напрямів
єдиної Державної науково-технічної політики, що скоор-
диновані та взаємоузгодженні з інвестиційною та інновац-
ійною складовою розвитку країни.

Значний внесок у розв'язання проблем управління на-
уково-технічним та інноваційним розвитком зробили праці
вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків, таких як В.П.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Стаття присвячена пошуку шляхів удосконалення існу-

ючої системи державного управління в науково-технічній
сфері; визначення ключових елементів єдиної державної
науково-технічної політики країни на макро- та мікрорів-
нях для забезпечення динамічного розвитку інноваційних
процесів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Науково-технічна й інноваційна діяльність розгляда-

ються в теперішній час як головна умова модернізації еко-
номіки. Це пов'язано з тим, що традиційні галузі вироб-
ництва багато в чому вичерпали як екстенсивні, так і інтен-
сивні можливості свого розвитку.

Варто відзначити, що глобальна фінансова криза знач-
но загострила ситуацію саме в галузях, що впродовж ос-
танніх років отримували надприбутки, але не спрямовува-
ли їх на модернізацію існуючої техніко-технологічної бази.
Як наслідок, нинішня криза, як і всі попередні, призвела, з
одного боку, до рецесії та відмирання неконкурентоспро-
можних галузей, з іншого — до реструктуризації еконо-
міки та розвитку галузей з інноваційним потенціалом. Тому
в багатьох країнах висуваються на перший план вже не ті
галузі, котрі ще недавно визначали "обличчя" економіки,
а зовсім інші, засновані на використанні новітніх техно-
логій.

Гострота проявів сучасної світової фінансово-еконо-



МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

91

мічної кризи в Україні значною мірою є результатом її сут-
тєвого відставання у процесах структурного перетворен-
ня та технічної модернізації економіки.

Держава опинилась у дуже складній ситуації, яка заг-
рожує розвитком технологічної відсталості та деградації
до становища економічно відсталих держав світу. Україна
сьогодні має найменший у Європі показник ВВП на душу
населення та найменший індекс конкурентоспроможності
економіки, що негативно характеризує економічний рівень
держави [5].

На сьогодні відсталість технологічної структури, низь-
кий технічний рівень виробничої бази промисловості, слаб-
ке фінансування з боку держави науково-дослідних робіт,
брак фінансових ресурсів не дають можливості економіці
країни розвиватися на власній науково-технічній основі,
коли наукові та дослідно-конструкторські розробки пере-
творюються на базовий елемент виробництва.

Завданням, що вітчизняна наука має вирішувати
спільно з органами державної влади, є нейтралізація заз-
начених негативних тенденцій, обгрунтування і реалізація
дієвої науково-технічної, інноваційної політики, спрямова-
ної на підвищення конкурентоспроможності України, на-
ближення її до рівня економічно і соціально розвинутих
країн світу. При цьому необхідно враховувати, що еконо-
міка України значною мірою зорієнтована на зовнішній
ринок. Можливості України брати участь у світових еконо-
мічних обмінах на старій структурній основі та ціновій кон-
курентоспроможності фактично вичерпані. Місце України
на світовому ринку в першу чергу буде залежати від того,
наскільки ефективно розв'язуватиметься у найближчий час
питання підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
економіки на основі інновацій.

За визнанням спеціалістів, вітчизняне законодавство
у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності є, в
цілому, сформованим, однак існуюча структура управлін-
ня науково-технологічною та інноваційною діяльністю в
Україні переобтяжена великою кількістю нескоординова-
них органів, функціонуючих без належної взаємодії, ком-
плексного і системного розподілу повноважень, ієрархії
підпорядкування.

Як ефективний інструмент і важіль у руках держави
для вирішення поставленої задачі можна розглядати єдину
державну науково-технічну політику.

 Відомі різні варіанти визначення сутності єдиної дер-
жавної науково-технічної політики, хоча всі визнають її зна-
чущість і необхідність. Так, наприклад, у словнику науко-
во-технічного прогресу [6] дається таке визначення сут-
ності єдиної науково-технічної політики: єдина науково-
технічна політика — система цілеспрямованих заходів, що
забезпечують комплексний розвиток науки і техніки і впро-
вадження їх результатів у народному господарстві. На її
основі досягається прискорення НТП — головного важе-
ля підвищення ефективності суспільного виробництва, що
зумовлює процес удосконалення засобів, предметів, тех-
нічних методів і форм організації праці й виробництва на
основі широкого використання досягнень науки; процес на-
копичення знань, кількісного та якісного розвитку продук-
тивних сил.

Таке визначення, в цілому, розкриває суть єдиної нау-
ково-технічної політики політики, але воно має, на наш по-
гляд, надмірно загальний характер.

Законом України "Про основи державної політики у
сфері науки і науково-технічної діяльності" [1] визначено,
що державна науково-технічна політика — це складова
соціально-економічної політики держави, яка визначає ос-
новні цілі, напрями, принципи, форми і методи діяльності
держави в науково-технічній сфері.

Слід зазначити, однак, що напрями економічної по-

літики — такі як, зокрема, структурно-галузева, інвестиц-
ійна, інноваційна тощо — є безпосереднім чином взаємо-
пов'язаними і зумовлюють один одного. Більш того, на-
звані напрями економічної політики можуть бути представ-
лені як складна ієрархічна система, в якій виникають власні
внутрішні ефекти функціонування.

Основними цілями державної науково-технічної пол-
ітики є розвиток, раціональне розміщення і ефективне ви-
користання науково-технічного потенціалу; примноження
національного багатства на основі використання наукових
та науково-технічних досягнень; створення умов для до-
сягнення високого рівня життя кожного громадянина, його
фізичного, духовного та інтелектуального розвитку через
використання сучасних досягнень науки і техніки; зміцнен-
ня національної безпеки на основі використання наукових
та науково-технічних досягнень; забезпечення вільного
розвитку наукової та науково-технічної творчості.

Тому, на наш погляд, під єдиною науково-технічною
політикою необхідно розуміти комплекс організаційних,
економічних, правових й інших заходів держави, що за-
безпечують розвиток науки і техніки на необхідному рівні
й впровадження їх результатів у всі галузі народного гос-
подарства.

З перших же років незалежності України багато уваги
приділяється пріоритетним напрямам розвитку наукової та
науково-технологічної діяльності, підходи та норми до яких
містяться у Законі України "Про пріоритетні напрями на-
уки і техніки"(2001р.). У цьому Законі були визначені пріо-
ритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2006
р. (стаття 17). Пізніше Міністерством освіти і науки Украї-
ни розроблено Державну програму прогнозування науко-
во-технологічного та інноваційного розвитку на 2004—
2009 р. Але розвиток науково-технологічної та інновацій-
ної діяльності в Україні суттєво стримується в результаті
хронічного недофінансування цієї галузі економіки.

Так, законами про Державний бюджет України протя-
гом останніх років постійно блокуються норми законів Ук-
раїни стосовно рівня фінансового забезпечення наукової,
науково-технологічної сфери, а також створення пільго-
вих умов для розвитку інноваційної діяльності. Фактичне
фінансування науково-технічної діяльності з державного
бюджету протягом останніх 5 років не перевищує 0,42%
ВВП при визначених статтею 34 Закону України "Про нау-
кову та науково-технічну діяльність" 1,7%. Питома вага
програмно-цільового фінансування наукових досліджень
не перевищує 10% загальних витрат на науку при законо-
давчо встановлених 30%.

Для порівняння можна навести такі дані. У 2008 р. по-
казник бюджетного фінансування наукової та науково-тех-
нічної діяльності в Україні становив 0,41% ВВП, тоді як у
1990р. він становив 2,3%. Протягом останніх десяти років
питома вага загальних асигнувань на наукову діяльність у
ВВП мала негативну тенденцію; у 2008р. цей показник
склав 0,90% (у 2007 р. -0,93%, у 2006 р. — 0,98%), у тому
числі коштів державного бюджету — 0,41% (у 2007 р. —
0,39%, у 2006 р. — 0,37 %) [7].

У цьому контексті слід підкреслити, що у високороз-
винених країнах світу фінансування науки та інноваційної
діяльності передбачається не менше 3,5% від ВВП.

Недоліки в організації та управлінні науково-іннова-
ційними процесами, скорочення обсягів фінансування не
дали можливості досягти поставлених цілей у реалізації на-
уково-технологічного потенціалу.

Сучасна практика нормативно-правового регулюван-
ня науково-технологічного розвитку економіки України на-
лічує декілька законодавчо затверджених державних пріо-
ритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної
діяльності та технологій, що характеризуються нерівном-
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ірною динамікою прийняття, а також ча-
совою та сутнісною неузгодженістю
структурних елементів, що, у свою чер-
гу, свідчить про недосконалість механіз-
му перегляду цих технологічних пріори-
тетів відповідно до економічних резуль-
татів їх реалізації, а отже, про відсутність
узгодженої на державному рівні проце-
дури моніторингу їх розбудови. Фактич-
не розширення системи технологічних
результатів відображає спробу законо-
давчої та виконавчої гілок влади макси-
мально охопити можливий перелік тех-
нологічних напрямів, найактуальніших на
сучасному етапі світового техніко-еконо-
мічного розвитку, не зосереджуючи при
цьому увагу на співвідношенні поставле-
них цілей з ресурсними можливостями
країни та ретельному аналізі недоліків
розбудови попередніх технологічних
пріоритетів.

Таким чином, можна відзначити, що,
з одного боку, завдання єдиної науково-
технічної політики не завжди належним
чином узгоджуються із завданнями еко-
номічної політики, а з іншого боку, по ок-
ремих напрямах єдиної науково-техніч-
ної політики відсутній взаємозв'язок і
ефективний механізм розширення сфе-
ри застосування результатів досліджень
і розробок, а також залучення продуктів
інтелектуальної праці в господарський оборот реального
сектора економіки. У зв'язку з відміченим, на наш погляд,
необхідні відповідні корективи Закону України "Про ос-
нови державної політики у сфері науки і науково-техніч-
ної діяльності", "Про пріоритетні напрями розвитку науки
і техніки" та інших законодавчих і нормативних актів у ча-
стині розробки механізмів посилення взаємодії фундамен-
тальної і прикладної науки з реальними секторами еконо-
міки та інтенсифікації в них інноваційних процесів. Важ-
лива також інтеграція академічного і вузівського секторів
науки з виробництвом для створення конкурентоздатної
наукоємкої продукції.

На наш погляд, єдина науково-технічна політика на
макрорівні повинна складатися з наступних елементів (рис.
1).

Держава повинна не тільки розробляти єдину держав-
ну науково-технічну політику, але й контролювати хід її ре-
алізації.

Контроль за ходом реалізації науково-технічної полі-
тики, а також в цілому за процесом розвитку науки і техн-
іки в країні держава може здійснювати на основі мо-
ніторингу, тобто на основі виявлення динаміки і зіставлення
найважливіших показників, що характеризують тенденції
уповільнення або прискорення НТП. До таких показників
можна віднести:

— частку бюджетних асигнувань на фундаментальні
дослідження і програми сприяння науково-технічному про-
гресу в загальних витратах державного бюджету;

— чисельність працівників, що виконують дослідження
і розробки;

— відсоток реалізації науково-технічних програм і про-
ектів, включених до плану економічного і соціального роз-
витку;

— ступінь реалізації визначених пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки;

— кількість реалізованих в країні патентів і ліцензій;
— динаміку індексів фізичного і морального зносу ак-

тивної частини основних виробничих фондів народного
господарства країни та її галузей;

— динаміку частки продукції прогресивних галузей
промисловості в загальному обсязі виробництва;

 — динаміку частки наукоємкої продукції в загально-
му обсязі експорту;

— динаміку частки конкурентоздатної вітчизняної про-
дукції на зовнішньому ринку та інші.

Ці показники є найважливішими індикаторами стану і
розвитку науки і техніки в країні. Зміна показників у ди-
наміці дозволяє встановлювати тенденції і, виходячи з цьо-
го, корегувати єдину науково-технічну політику в необхід-
ному напрямі.

Під галузевою науково-технічною політикою пропо-
нуємо визначати комплекс заходів, що здійснюються га-
лузевим міністерством, з активізації, підтримки розвитку
науки і техніки в галузі та визначення пріоритетів.

Галузева науково-технічна політика повинна бути на-
правлена на досягнення наступної мети:

— підвищення технологічного рівня виробництва в га-
лузі;

— забезпечення конкурентоспроможності продукції
на внутрішньому і зовнішньому ринку;

— підвищення експортного потенціалу галузі;
— впровадження принципово нової техніки і техно-

логії;
— зниження витрат на виробництво і реалізацію про-

дукції;
— випуск принципово нової продукції та інші.
Ступінь реалізації цих цілей свідчить про ефективність

та скоординованість галузевої науково-технічної політики,
що проводиться.

Науково-технічна політика на макрорівні є основою і
орієнтиром для розробки науково-технічної політики на
мікрорівні.

Під науково-технічною політикою на мікрорівні нами
розуміється комплекс економічно обгрунтованих заходів

Рис. 1. Основні елементи єдиної державної науково-

технічної політики
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щодо проведення цілеспрямованих наукових досліджень,
націлених на реалізацію середньострокової і довгостро-
кової стратегії підприємства, впровадження нової техніки
і технології, вдосконалення організації виробництва і праці,
випуск конкурентоздатної продукції.

Необхідно мати на увазі, що науково-технічна політи-
ка є складовою частиною соціально-економічної політики
підприємства, і вона повинна бути націлена на її реаліза-
цію.

При розробці науково-технічної політики на підпри-
ємстві необхідно дотримуватися наступних принципів:

— розробка науково-технічної політики на підпри-
ємстві повинна базуватися на глибокому технічному й еко-
номічному аналізі;

— науково-технічна політика підприємства повинна
розроблятися на основі прогнозування розвитку науки і
техніки в галузі;

— глибока наукова і економічна обгрунтованість нау-
ково-технічної політики;

— націленість науково-технічної політики на реаліза-
цію соціально — економічної політики і стратегічних зав-
дань підприємства;

— забезпеченість реалізації науково-технічної полі-
тики матеріальними, фінансовими і іншими ресурсами;

— виділення пріоритетів у розвитку науки і техніки.
На наш погляд, науково-технічна політика на мікрорівні

повинна складатися з наступних елементів (рис. 2).
Розроблена на мікрорівні науково-технічна політика

є основою для складання довгострокових, середньо-
строкових і річних планів НТП.

Науково-технічна політика на підприємстві повинна
бути направлена, перш за все, на рішення наступних за-
дач:

— підвищення технічного рівня виробництва;
— удосконалення організації виробництва і праці;
— забезпечення конкурентоспроможності продукції і

підприємства;
— раціональне використання всіх наявних ресурсів;
— підвищення ефективності виробництва;
— забезпечення стабільного фінансового стану

підприємства в поточній ситуації і в перспективі.
 Вплив науково-технічної політики на технологічний

стан підприємства характеризують наступні показники:

— частка конкурентоздатної продукції
в загальному обсязі її випуску;

— рівень механізації і автоматизації
робіт і праці;

— частка продукції, що випускається
на основі прогресивних технологій у загаль-
ному обсязі виробництва;

— рівень фізичного і морального зно-
су активної частини виробничих фондів;

— динаміка капітальних вкладень на ре-
конструкцію, технічне переозброєння ви-
робництва та модернізацію устаткування;

— рівень організації виробництва і праці.
Основною метою розробки і реалізації

науково-технічної політики є отримання
максимального прибутку і збільшення вар-
тості фірми на основі впровадження нової
техніки і технології, вдосконалення ор-
ганізації виробництва і праці, підвищення
ефективності виробництва.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у статті доведена необ-

хідність зосередження зусиль держави на
визначенні шляхів і механізмів швидкого

здійснення структурних перетворень, вирішенні наукових
проблем забезпечення прискорення економічного і науко-
во-технічного розвитку України на основі новітніх науко-
ємних технологій, досягнення високого рівня управління,
застосування принципово нових підходів до формування і
реалізації економічної, науково-технічної, інноваційної
політики, метою яких має стати якнайшвидше виведення
держави на шляхи динамічного інноваційно-інвестиційно-
го піднесення. Запропонована система кількісних та якіс-
них показників, що найбільш об'єктивно характеризують
рівень ефективності науково-технічної політики держави
на макро- і мікрорівнях та визначають ступінь впливу нау-
ково-технічної складової на індикатори розвитку еконо-
міки країни.
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Рис. 2. Основні елементи науково-технічної політики на
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