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Охарактеризовано найважливіші проблеми структурної трансформації національної економіки та обґрунтовано вплив
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ВСТУП
Економіка України вже понад 20 років перебуває в умовах структурної трансформації, про що
свідчать перебудовчі процеси у всіх сферах господарської діяльності, порушення відтворювальних пропорцій у промисловості, низька ефективність здійснюваної макроекономічної політики,
незавершений процес реформування інститутів влади, відсутність чітко окресленого зовнішньоекономічного вектора. Невисокий ступінь інтелектуалізації національної економіки, неналежне
використання наявного інтелектуального потенціалу та незалучення наукової еліти до процесів
державного управління зумовили гальмівні процеси щодо формування збалансованої структури
національної економіки та побудови інноваційної економіки.
Аксіомою є твердження, що високі темпи економічного розвитку неможливі без ефективного
використання нагромаджених в суспільстві знань, зокрема, спеціалізованих, вмінь, навичок, досвіду тощо. Позитивні трансформаційні зміни сприяють зростанню частки нематеріального виробництва, підвищенню продуктивності інтелектуальної праці, впровадженню сучасних інформаційних технологій, продукування високотехнологічної продукції. Усе це, на наш погляд, можливе за
умови нагромадження, розвитку та ефективного використання інтелектуального потенціалу.
Структурна трансформація, що у різні періоди охоплювала розвинуті нині країни світу, дала
поштовх до становлення нових ефективних методів ринкового господарювання та впровадження
новітніх інноваційних технологій. У сучасних динамічних умовах під дією деструктивних чинників порушується цілісність виробничо-господарських комплексів, що визначають стратегічні
пріоритети розвитку економіки. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність адаптації національної
економіки до нових структурних зрушень, а ключовим стає питання впливу інтелектуального
потенціалу на процеси структурної трансформації економіки України.
Досвід економічно розвинутих країн світу засвідчує, що розвиток теорій структурних трансформацій тісно пов’язаний з необхідністю наукового обґрунтування та висвітлення характеру впливу
структурних процесів на стан національної економіки, а в періоди фінансово-економічних збурень
особливої актуальності набувають питання здатності національної економіки адекватно впливати
на внутрішні та зовнішні виклики чи негативні прояви. Серед найвідоміших теорій структурної
трансформації варто назвати інституційну модель Д.Норта, модель «трифазного розвитку» Х. Венері та А. Страута, теорію структурних змін Й. Шумпетера, теорію забезпечення національної безпеки Д. Олвея, Дж.Р. Голдена і Р. Келлі та ін. Серед українських дослідників проблеми трансформації національної економіки досліджували О.Г. Білорус, А.Ю. Васіна, А.С. Гальчинський,
В.М. Геєць, С.А. Єрохін, О.В. Коломицева, А.Ф. Мельник, Л.О. Потравка, Л.І. Федулова та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — охарактеризувати найважливіші проблеми структурної трансформації національної економіки та обґрунтувати вплив інтелектуального потенціалу держави на процеси збалансування структури економіки України.
РЕЗУЛЬТАТИ
Головною передумовою здійснення позитивних структурних зрушень в економіці України, а
відтак і формування економіки інноваційного типу, є інвестиційне забезпечення інтелектуалізації
національної економіки. Розширення фінансових можливостей, постійне накопичення інтелектуального потенціалу та спрямування його у визначені державою пріоритетні сфери сприятимуть
швидшому завершенню перехідних трансформаційних процесів і формуванню конкурентоспроможної національної економіки. Інтелектуальний потенціал держави є тим локомотивом, від використання якого залежить економічний успіх та достойне місце України у світовій спільноті.
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Інтелектуальний потенціал держави, на нашу думку, — це інтегрована динамічна сукупність
можливостей держави залучати наявні інтелектуальні ресурси (людські, освітні, наукові, духовні,
культурні та ін.), інститути (освітні заклади, наукові установи, навчальні комплекси), інструментарій (методи, засоби, важелі, функції) до науково-технологічних процесів, що сприятимуть формуванню конкурентоспроможної національної економіки. Сутнісні характеристики, форми прояву та трансформації представлені на рис. 1.
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Рис. 1. Сутність та форми представлення інтелектуального потенціалу держави (Розроблено автором)
На жаль, низький ступінь використання наявного інтелектуального потенціалу в економічних
процесах сприяв появі цілої низки проблем як на макро-, так і на мікрорівнях. На нашу думку,
найважливішими проблемами структурної трансформації економіки України є:
1) технологічна багатоукладність національної економіки, в якій частка високотехнологічних
підприємств становить менше однієї четвертої та переважання 3-го і 4-го технологічних укладів
(ТУ). Запровадження проривних технологій, які б забезпечили перехід економіки України на вищі
технологічні рівні стримується низькими темпами нагромадження основного капіталу та валового капітального інвестування, про що свідчать дані табл. 1.
Як видно з табл. 1, невиправдано низькими залишаються темпи валового нагромадження, особливо у відсотках до ВВП. Так, поступове зростання даного показника у період з 2005 по 2009 роки
із 22,0 до 26,4% відповідно знизилося до позначки 18% у 2009 році, коли національну економіку
охопила фінансово-економічна криза, і досі залишається на тому ж рівні. Частка інвестицій в
основний капітал по відношенню до ВВП теж катастрофічно зменшується, що свідчить про низький рівень інвестування в основний капітал. Дані показника «Інвестицій в основний капітал у %
до ВВП», є тривожним сигналом щодо перспективи оновлення основного капіталу.
Окрім цього, структура динаміки обсягів реалізованої промислової продукції у розрізі технологічних укладів за останні кілька років залишається незмінною: 3-й ТУ > 85%, 4-й ТУ > 10%,
5-6 ТУ < 3% [3].
Ці та низка інших чинників свідчать про відсутність фінансових, а відтак і технологічних передумов покращення стану основних виробничих фондів вітчизняних підприємств.
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Таблиця 1. Обсяги валового нагромадження основного капіталу та інвестицій в основний капітал [4]
Показники
Валовий внутрішній
продукт, млн. грн.
Валове нагромадження основного
капіталу, млн. грн.
у % до ВВП
Капітальні інвестиції, млн. грн.
у % до ВВП
Інвестиції в основний капітал, млн.
грн.
у % до ВВП
Індекс капітальних
інвестицій за видами економічної діяльності, у % до попереднього року*

2005

2006

Роки
2008
2009

2007

2010

2011

2012

441452 544153 720731

948056

913345 1082569 1302079 1408889

96965

250158

167644

195927

241785

265349

26,4

18,4

18,1

18,6

18,8

272074

192878

189061

259932

293692

28,7

21,1

17,5

20,0

20,8

233081

151777

150667

209130

22,0

133874 198348
24,6

27,5

111174 148972 222679
25,2
93096

27,4

30,9

125254 188486

25,2

27,4

26,2

24,6

16,6

13,9

16,1

101,9

119,0

129,8

97,4

58,5

103,4

118,9

108,3

* до 2009 р. розраховувався Індекс інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності

2) низька ефективність інститутів влади через відсутність в органах управління на всіх рівнях
представників наукової еліти, які б виступала ініціаторами конструктивних ідей та прогресивних
змін у суспільстві. Інституційну архітектоніку в Україні представляють інститути державної влади,
місцевого самоврядування, громадянського суспільства, а також економічні та соціальні інститути,
основне завдання яких — забезпечити функціонування економічної системи як єдиного цілого;
3) невисокий ступінь залучення інтелектуальної молоді до трансформаційних процесів, пов’язаних із переходом на нові прогресивні високотехнологічні та ресурсозберігаючі технології та
новітні методи управління національною економікою. Останніми роками спостерігається значний відплив талановитої молоді з України, яка здобула вищу освіту за рахунок держави, а сьогодні інвестує власні знання, вміння та досвід в економіку інших держав. Це, в основному, стосується фахівців в галузі природничих наук та інформаційних і комп’ютерних технологій, які і
надалі залишаються затребуваними іноземними роботодавцями;
4) відсутність макроекономічної стабільності та зниження рівня економічної безпеки, про що
свідчать такі дані: зростання рівня тінізації економіки з 28% від обсягу ВВП у 2007 р. до 45% —
у 2012 р. [1]; поступове зниження індексу промислової продукції з 111,2% у 2010 р. до 98,2% у
2012 р. [4]; катастрофічне падіння показника «Схильність населення до заощадження»: так, за
останні два роки він зменшився майже вдвічі — із 18,6% у 2010 р. до 9,6% у 2012 р.1; високий
рівень корупції. За даними Transparency International у 2012 р. Україна посіла 144 місце за рівнем
корупції, при цьому головними причинами міжнародні експерти вважають бездіяльність Національного антикорупційного комітету при Президентові України, недостатнє фінансування державної антикорупційної програми, зміни у законодавстві про держзакупівлі, які вивели у тінь
десятки мільярдів гривень державних коштів [5];
5) низький рівень ринкової конкуренції та відсутність умов для створення конкурентного ринку, що відповідають принципам прозорості та чесності від усіх учасників ринку. Вважаємо, що
формування ефективного конкурентного середовища повинно відбуватися із врахуванням таких
принципів, як системність, комплексність, гласність, гнучкість, своєчасність, повнота;
6) глибокий ступінь державного втручання у справи приватного сектору національної економіки, що проявляється у створенні штучних бар’єрів стосовно організації та ведення бізнесу; значний обсяг державної власності (понад 30%). На наш погляд, в компетенції держави повинні зна1

Розраховано за даними Держстатистики України http://www.ukrstat.gov.ua/
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ходитися лише об’єкти стратегічного значення, а залучений інтелектуальний потенціал гарантував би високий ступінь захисту національних інтересів та зміцнення національної безпеки;
7) практична відсутність дії механізму ринкового ціноутворення, що мав би стати основою
позитивних структурних зрушень в економіці Україні, а також незацікавленість держави підтримувати національного товаровиробника та запроваджувати ефективні методи протекціоністської
політики;
8) низька передбачуваність потенційних загроз внутрішнього і зовнішнього проявів та
відсутність протидії реальним загрозам. На жаль, в Україні немає ефективно діючих національних інститутів, які б постійно відстежували оперативну інформацію про можливість настання
загроз та розробляли ймовірні сценарії розвитку подій.
Розв’язання цих та низки інших проблем із залученням наявного інтелектуального потенціалу
можливе за умови прийняття відповідної стратегії переходу економіки України до економіки інноваційного типу. Окрім цього пріоритетним напрямом державної політики має бути спрямування
фінансових ресурсів у галузі нематеріального виробництва — освіту, науку, культуру, мистецтво,
спорт, головне завдання яких — розвивати високий освітній, духовно-культурний та фізичний
рівень усіх громадян.
З метою збалансування структури національної економіки, на нашу думку, необхідно здійснити низку заходів, серед яких найважливішими є:
по-перше, змінити існуючий вектор економічного розвитку в бік становлення інноваційної
економіки, що забезпечить залучення наявного інтелектуального потенціалу у пріоритетні високотехнологічні сектори економіки. Переконані, що розвиток економіки інноваційного типу є єдиним ефективним способом формування конкурентного середовища, переорієнтації вітчизняних
підприємств на виробництво конкурентоспроможної експортноорієнтованої продукції та зміцнить
позиції України у світовому економічному просторі;
по-друге, активізувати інвестиційну політику, спрямовану на створення сприятливого клімату
для залучення не лише зовнішніх, а й внутрішніх інвестицій. Адже відомо, що загальний обсяг
депозитів лише за 2012 рік підвищився на 16,1 % — до 567,9 млрд. грн. (з них у національній —
на 13,8 %, в іноземній валютах — на 19,2 %) [2], що, без сумніву є потенційним інвестиційним
ресурсом, який за вигідних умов та відповідних гарантій держави може трансформуватися в масштабні інноваційні програми. Це, без сумніву, частково збалансує наявну структуру національної
економіки та збільшить частку високотехнологічних виробництв;
по-третє, розробити та якнайшвидше впровадити ефективну модель структурної політики держави. Сприйнятливішою, на наш погляд, було б проведення активної структурної політики, що
передбачає діяльну участь держави у формуванні прогресивної структури економіки. Водночас
пасивна структурна політика в Україні не може бути реалізована, бо в її основі закладена дія
ринкового механізму, що ґрунтується на помірному втручанні держави в господарську діяльність
суб’єктів господарювання, дії конкурентного ринку, переважанні приватної форми власності тощо;
по-четверте, сформувати збалансований багатогалузевий комплекс, в якому б домінували галузі з високою часткою доданої вартості, а перехідною умовою для цього має стати створення
альянсу між освітою, наукою та високотехнологічним виробництвом. З метою захисту національних інтересів у науково-технологічній сфері доцільно створити елітарні вузи, які б готували фахівців
відповідно до визначених національних пріоритетів. Лише підвищення конкурентоспроможності
національного виробництва і зростання експортного потенціалу гарантуватимуть економічне зростання та зміцнення економічної безпеки.
Окрім цього ефективне проведення трансформаційних перетворень повинно носити системний характер, відповідати національним інтересам і забезпечувати процес становлення ринкової
економіки з дієвим механізмом ринкового ціноутворення та конкурентоспроможним національним ринком.
ВИСНОВКИ
Отже, структурна трансформація національної економіки повинна здійснюватися відповідно
до прийнятої стратегії національної перебудови, передбачати технічне і технологічне оновлення
всього виробничого комплексу, запобігати реалізації потенційних загроз та формувати інноваційну модель з переважанням високотехнологічної і конкурентоспроможної продукції. З огляду на
сучасні тенденції в національній економіці структурна трансформація повинна відбуватися за
участю вітчизняного інтелектуального потенціалу та стати фундаментом довгострокового економічного зростання.
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