
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

109

ВСТУП
Ринкова економіка і сучасний науково"технологіч"

ний прогрес в усіх сферах виробничої та невиробничої
діяльності суспільства докорінно змінюють соціальні,
економічні, техніко"технологічні, організаційні та еко"
логічні умови цього процесу, з одного боку, і визнача"
ють зрештою стабільність, конкурентоспроможність та
ефективність національної економіки, життєвий рівень
населення країни, його соціальне й духовне обличчя —
з іншого. Водночас глобалізаційні процеси, що приско"
рюють темпи науково"технологічного та інноваційного
прогресу і розширюють масштаби використання його
результатів, як і формування загальносвітового конку"
рентного середовища, функціонування транснаціональ"
них компаній та корпорацій, також справляють дедалі
зростаючий вплив на стан, структуру й ефективність
національного господарства та окремих його галузей,
міжгалузевих комплексів і підкомплексів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
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Обгрунтовано науковотехнологічну та інноваційну політику для підвищення продуктивності

праці й конкурентоспроможності виробництва в усіх галузях і сферах національного АПК. Виз

начено екологічність і екологобезпечність щодо різних природноекологічних та організацій

ноекономічних умов ведення агропромислового виробництва.

A scientificallytechnological and innovative policy is grounded for the increase of labour and

competitiveness of production productivity in all industries and spheres of national agroindustrial

complex. The ecological and ecological unconcern is certain in relation to different naturally

ecological and organizationallyeconomic terms of conduct of agroindustrial production.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— обгрунтувати науково"технологічну та іннова"

ційну політику для підвищення продуктивності праці й
конкурентоспроможності виробництва в усіх галузях і
сферах національного АПК;

— визначити екологічність і екологобезпечність
щодо різних природно"екологічних та організаційно"
економічних умов ведення агропромислового вироб"
ництва.

РЕЗУЛЬТАТИ
Прискорений економічний розвиток, структурні,

техніко"технологічні та організаційно"економічні зміни,
які відбуваються у виробничій діяльності, є наслідком
не стільки глобалізаційних процесів, скільки результа"
том реалізації науково"технічних та інноваційних роз"
робок, що уособлюють у собі новітні знання в усіх га"
лузях науки. До речі, в розвинутих країнах, які входять
до Організації економічного співробітництва і розвит"
ку, понад половина валового внутрішнього продукту
створюється в інтелектуально місткому виробництві.
Нинішнє постіндустріальне суспільство являє собою
суспільство знання у подвійному розумінні: по"перше,
джерелом інновацій дедалі більшою мірою стають дос"
лідження та розробки; по"друге, прогрес суспільства,
який вимірюється зростанням ВВП і зайнятості населен"
ня, тепер однозначно залежить від успіхів у сфері знань,
тобто від прискореного розвитку науки та освіти, їх якіс"
ної модернізації [4, с. 145].

Тому цілком зрозуміло, що в цих умовах роль і зна"
чення науково"технологічного потенціалу держави, його
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цілеспрямованого й ефективного розвитку та всебічно"
го удосконалення організації і системи управління нау"
ково"дослідною діяльністю невпинно посилюються.
Адже тільки на основі цілеспрямованого використання
досягнень науково"технологічного процесу та іннова"
ційних розробок можна забезпечити стабільний і конку"
рентний розвиток національної економіки, прогресивні
структурні, техніко"технологічні та організаційні зміни
в ній, а також переведення її на модель сталого, еколо"
гічно безпечного і соціально спрямованого функціону"
вання у довгостроковій перспективі. Відтак, виробниц"
тво конкурентоспроможної продукції та інноваційну
діяльність на сучасному етапі розвитку суспільства слід
розглядати як органічно взаємозв'язані складові еле"
менти єдиного процесу, а безпосереднє виробництво —
як процес створення якісно нових інноваційних товарів,
що користуються попитом на ринку.

До рішучого переходу до моделі сталого розвитку, яка
може бути реалізована лише за допомогою прискорення
темпів екологоспрямованого науково"технологічного про"
гресу й широкомасштабного застосування екоінновацій в
усіх галузях і сферах національної економіки, спонукають
загострення глобальних екологічних проблем, з одного
боку, та вичерпання, збідніння і деградація багатьох при"
родних ресурсів, насамперед вичерпання невідновлюва"
них енергетичних — з іншого. Зважаючи на той незапе"
речний факт, що майбутнє людської цивілізації прямо та
безпосередньо залежить від стану навколишнього сере"
довища й наявності природних ресурсів, а обсяги викори"
стання останніх і негативний вплив суспільства на приро"
ду, по суті, вже перевищують відтворювальні, відновлю"
вальні та асиміляційні можливості земної біосфери, про"
блеми ресурсоекологічної безпеки людської життєдіяль"
ності, розвитку екологічних і ресурсозберігаючих напрямів
науково"технічного прогресу набувають першорядного
значення. Те ж саме слід сказати й про необхідність пере"
ходу до принципово нових моделей, способів і методів ре"
сурсоспоживання та охорони навколишнього середови"
ща, відтворення його ресурсів і збереження в ньому дина"
мічної екологічної рівноваги.

У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність пе"
реорієнтації всієї науково"дослідної та інноваційної
діяльності в Україні на вирішення завдань, які відпові"
дають національним інтересам держави, її економічно"
го зростання і прискореного розвитку соціогуманітар"
ної сфери з урахуванням особливостей трансформа"
ційних процесів, демократизації суспільного життя та
екологізації світових цивілізаційних тенденцій. На жаль,
в існуючій системі зазначеної діяльності, незважаючи
на глибокі перетворення в українському суспільстві,
здійснені за останні 10—12 років, мають місце старі
підходи і стереотипи в організації, стимулюванні та уп"
равлінні науково"дослідними роботами й установами.
Тут справи практично мало змінилися на краще.

До цього часу у вітчизняній практиці застосовуєть"
ся соціалістичний метод планування і розвитку науки
(правда, в його гіршому варіанті). Крім того, не роз"
роблено і не запроваджено адекватних ринковим відно"
синам ефективних економічних механізмів взаємної за"
цікавленості та відповідальності науки і потенціальних
споживачів її продукції, техніко"технологічних й органі"
заційно"економічних розробок тощо. Відсутня також

дієва, незалежна та об'єктивна експертиза науково"тех"
нічних програм і технологічних розробок. Це призво"
дить не лише до формування й організації виконання
науково"дослідних робіт на застарілій основі, до про"
довження досліджень у напрямах, розпочатих десятки
років тому і здебільшого слабо пов'язаних із сучасни"
ми пріоритетами соціально"економічного розвитку дер"
жави, структурної перебудови національного господар"
ства тощо, але й до нераціонального, неефективного
витрачання обмежених бюджетних коштів, які держава
виділяє на фінансування науково"дослідних установ.

Зазначені недоліки, безперечно, негативно відбива"
ються на ефективному використанні і якісному нарощу"
ванні вітчизняного науково"технологічного потенціалу, а
відтак, на прогресивному техніко"технологічному розвит"
кові, темпах модернізації та структурної перебудови на"
ціональної економіки, підвищенні її конкурентоспромож"
ності на внутрішньому і світовому ринках. Зрештою Ук"
раїна дедалі більшою мірою відставатиме від розвинутих
країн світу в усіх відношеннях. Глобалізація, образно ка"
жучи, "виштовхує" на периферію цивілізаційного розвит"
ку, насамперед, ті держави, які не спроможні ні раціональ"
но використовувати найсучасніші досягнення НТП та інно"
ваційні розробки, ні структурно перебудовувати та конст"
руктивно зміцнити власний науково"дослідний потенціал.

Щодо поняття "інновація", то воно нині має чимало
визначень, детальний аналіз яких не є метою цієї статті.
Загалом же інновації, або нововведення, означають
розроблення та використання нових техніко"технологі"
чних засобів, методів і способів оптимізації виробничої
діяльності та випуск нових, якісніших товарів, що зреш"
тою підвищує ефективність виробництва в будь"якій га"
лузі та сфері економіки й життєвий рівень населення,
поліпшує умови праці, економить виробничі ресурси,
зменшує негативні соціальні та екологічні наслідки гос"
подарської діяльності тощо. Іншими словами, інновації,
або нововведення — це застосування у господарсько"
виробничій діяльності нових техніко"технологічних, ор"
ганізаційних і ефективних рішень.

У зв'язку з цим не можна не погодитися з думкою
В.М. Яценка, що інновації є "якісними змінами у вироб"
ництві" [5, с. 70], як і з твердженням М.І. Кисіля, що інно"
вація — це "результат створення та освоєння принци"
пово нового чи модернізованого засобу (нововведен"
ня), який задовольняє конкретні потреби" [3, с. 96]. До
речі, вчені й фахівці США розглядають інновації як
складну виробничу та організаційно"економічну систе"
му, що дає можливість перетворити науково"технічну
ідею або винахід саме на комерційну реальність і
підприємницьку діяльність. Нововведення — це не що
інше, як комерціалізація винаходу з метою виробницт"
ва корисного продукту, процесу або блага [1, с. 14].

Теоретично розвиток інновацій та широкомасштаб"
не використання інноваційних розробок повинні
здійснюватися насамперед у тих галузях і сферах еко"
номіки, які виробляють споживчі товари або надають
виробничі та невиробничі послуги. Проте практично все
залежить, з одного боку, від економічної та інвестицій"
ної політики держави й поведінки суб'єктів господарсь"
кої діяльності, обсягів і структури інвестицій, можли"
вості концентрувати останні на найбільш пріоритетних
та ефективних напрямах, з іншого — від стабільності
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політичної, соціально"економічної ситуації та сприятли"
вого інвестиційного клімату в державі. Що ж до націо"
нального АПК, то, незважаючи на його пріоритетне со"
ціально"економічне, стратегічне значення для суспіль"
ства, саме вкрай складне фінансово"економічне і соці"
альне становище аграрної сфери цього комплексу не
стимулює суб'єктів підприємницької діяльності інвесту"
вати кошти в її інноваційний розвиток.

Виняткове, вирішальне значення ефективна науково"
технологічна та інноваційна політика має для істотного
підвищення продуктивності праці й конкурентоспромож"
ності виробництва в усіх галузях і сферах національного
АПК. Він характеризується нині як надто високою ресур"
сомісткістю та природозалежністю, так і — через низь"
ку продуктивність праці та віддачу сільськогосподарсь"
ких земель і величезну техніко"технологічну відсталість
— збитковістю виробництва, насамперед аграрних
підприємств практично всіх організаційно"правових форм
ведення господарської діяльності. Як результат — низь"
ка платоспроможність сільськогосподарських товарови"
робників, що не дає їм можливості радикально удоско"
налювати техніко"технологічну складову аграрного ре"
сурсного потенціалу, добиватися підвищення рівнів ме"
ханізації та автоматизації виробничих процесів в АПК.

Виробничий потенціал сільськогосподарських
підприємств, який визначає рівень розвитку АПК в су"
часних умовах, великою мірою залежить не лише від
насичення технікою у фізичних одиницях, а й від науко"
місткості цієї техніки, використання "ноу"хау" при її кон"
струюванні та експлуатації, а також від її енергоеконо"
мічних показників [2, с. 15].

Створення таких видів техніки і технологій, які відпо"
відають кращим зарубіжним зразкам, освоєння альтер"
нативних джерел енергії, перехід до прогресивних сис"
тем ведення землеробства й тваринництва, нових спо"
собів переробки аграрної сировини і зберігання про"
дуктів харчування — це пріоритетні напрями інновацій"
но"інвестиційного розвитку АПК, основні чинники за"
безпечення конкурентоспроможності вітчизняного аг"
ропромислового виробництва.

Слід зазначити, що існує декілька загальних, а для
кожної сфери АПК — специфічних (галузевих) прин"
ципів, якими необхідно керуватися при розробленні на"
прямів, способів, методів і механізмів модернізації та
відтворення технічних і технологічних засобів агропро"
мислового виробництва. До найважливіших з них, які
можна назвати техноеколого"економічними, нині необ"
хідно віднести такі:

— екологічність і екологобезпечність щодо різних
природно"екологічних та організаційно"економічних
умов ведення виробництва;

— технологічність, надійність, універсальність і ком"
фортність технічних засобів за високих продуктивних
та експлуатаційних показників;

— економічність і енергоекономність з урахуванням
функціонування багатоукладної економіки в аграрній
сфері та різних форм господарювання в АПК;

— відповідність застосовуваних нових техніко"тех"
нологічних засобів вимогам комплексної механізації,
автоматизації та комп'ютеризації виробничих процесів
у всіх сферах АПК як основи підвищення продуктивності
праці та істотного зниження ресурсомісткості, в тому

числі й енергомісткості, агропродовольчої продукції.
Значення науки і техніки для підвищення соціаль"

но"економічної та екологічної ефективності сільського
господарства, а також інших сфер і галузей АПК нині
важко переоцінити. Тут фундаментальні наукові пошу"
ки, техніко"технологічні та інноваційні розробки мають
бути спрямовані, насамперед, на розв'язання таких ак"
туальних завдань: 1) оптимальне й екологічно та соц"
іально зрівноважене забезпечення сільського господар"
ства найважливішими виробничими ресурсами (землею,
водою, працею, технікою, добривами та засобами за"
хисту рослин); 2) істотне підвищення рівнів урожайності
культур і продуктивності тварин, культури землеробства
та тваринництва як головних передумов виробництва
конкурентоспроможної аграрної продукції; 3) розроб"
лення принципово нових методів, способів і технологій
зберігання сільськогосподарської продукції в процесі
виробництва, переробки та доведення до споживача, а
також забезпечення екологічної чистоти і високої якості
продуктів харчування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, необхідність широкомасштабної реалі"

зації науково"технологічних та інноваційних розробок у
національному АПК, насамперед у сільському госпо"
дарстві, зумовлюється не лише його надто великою техн"
іко"технологічною відсталістю, використанням переваж"
но застарілих ресурсо"енергомістких технологій, а й тех"
нологічними особливостями агропромислового виробниц"
тва, передусім аграрного. Практично в найближчі 2—3
роки повністю буде використано й амортизовано наявну
сільськогосподарську техніку, оновлення і заміна якої про"
тягом останніх 12—13 років провадилися вкрай низькими
темпами. Це призвело до катастрофічного падіння техніч"
ної та енергетичної оснащеності аграрного виробництва.
Так, за рівнем технічної оснащеності вітчизняне сільське
господарство відстає нині від сільського господарства
країн"членів ЄС у середньому в 8—10 разів.
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