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Постановка проблеми. Сучасна світова криза, 

що зародилась у США як криза ринку нерухомос-

ті та похідних фінансових інструментів, доволі 

швидко зачепила практично всі країни Європи. 

Згодом криза дійшла й до найвіддаленіших куточ-

ків, захопивши навіть Австралію. Її наслідки нега-

тивно вплинули на соціально-економічний стан 

практично всіх країн світу, але у різній мірі [1].

Для глобальної економіки криза 2008–2009 

рр. виявилася неочікуваною і досить руйнівною. 

Хоча завдяки злагодженим заходам урядів і міжна-

родних фінансових інститутів вдалося обмежити 

депресивні шоки, проте дотепер світова економі-

ка не вийшла на шлях збалансованого зростання.

Нестійкий стан світової економіки та очіку-

вання погіршення економічної ситуації в країнах 

єврозони не можуть не позначитися на економі-

ці України, яка залишається нереформованою і 

низькоконкурентоспроможною. Задекларований 

реформаційний «прорив», що мав відбутися у 

2011 році, так і залишився нереалізованим. Ни-

нішня ситуація ускладнюється тим, що стосовно 

головних чинників, які призвели до розгортання 

кризи, так і не отримано відповіді на питання, 

яка частина «провини» лежить на неспроможнос-

ті ринку, а яка на «неспроможності держави» та 

міжнародних фінансових інститутів, які не забез-

печили належного регулювання [2]. І сьогодні у 

країнах світу, по суті, відбувається зміна наголосів 

і «парадигми» економічної політики, формують-

ся оновлені актуальні напрямки і завдання еко-

номічної політики. Більшість фахівців вважають, 

що, крім впровадження антикризових заходів, 

необхідно переглянути концепцію та стратегію 

довгострокового соціально-економічного розви-

тку як країн єврозони, так і України.

Інноваційний тип економічного розвитку 

все більше стає тим фундаментом, який визначає 

економічну силу країни, а також їх перспективне 

місце на світовому ринку [3]. Саме інноваційний 

розвиток обумовлює економічні, виробничі, на-

уково-технічні зміни на новій якісній основі, які 

сприяють виготовленню товарів, здатних конку-

рувати з аналогічною продукцією в умовах поши-

рення глобалізаційних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-

блематику регулювання фінансової кризи та фор-

мування інноваційної стратегії розвитку країни 
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аналізували такі західні економісти, як: Г. Мінскі, 

А. Шварц, П. Кругман, М. Обстфельд, П. Друкер, 

Р. Дорнбуш, Г. Камінскі, А. Веласко, Р. Чанг, Е. Роуз 

та інші. Вони вже впродовж тривалого часу дослі-

джують фінансову нестабільність. Сучасні вітчиз-

няні досягнення у цій галузі економічної науки пе-

реплітаються із західними або їх інтерпретують, але 

все ж таки варто зазначити роботи таких науков-

ців, як: В. М. Гринькова, Т. А. Тищук, В. М. Гейць, 

О. П. Корда, П. Ю. Бєлєнький, В. Я. Омельченко, 

В. Юрчишин, О. О. Другов, А. М. Гурій, З. О. Пе-

тренко, Н. І. Вавіліна, Т. К. Куранта, A. Чухно та 

інші. Крім того, вплив світової фінансової кризи 

на сектори економіки України аналізували у сво-

їх доповідях і статтях такі вітчизняні економісти і 

політичні діячі, як: В. Ф. Янукович, М. Я. Азаров, 

С. Л. Тигіпко, П. І. Гайдуцький та інші.

Метою статті є дослідження сучасного стану 

економіки України та перспектив економічного 

зростання країни за рахунок інноваційного роз-

витку в умовах підвищених кризових ризиків для 

світової економіки.

Виклад основного матеріалу. Наслідки гло-

бальної економічної кризи негативно відбилися 

на соціально-економічній ситуації в Україні. Не-

зважаючи на те, що виважена бюджетна та моне-

тарна політика, зростання внутрішнього попиту 

та розвиток національного ринку, поряд зі спри-

ятливою зовнішньою кон’юнктурою на окремі 

експортні позиції української продукції, забезпе-

чили підйом економічної активності у більшості 

галузей економіки протягом 2000–2008 років і на 

цій основі — підвищення рівня життя громадян, 

нашій державі не вдалося уникнути впливу світо-

вої економічної кризи.

Після десятирічного економічного спаду, 

протягом 2000–2008 років, у нашій країні відбу-

валося поступове зростання реального внутріш-

нього валового продукту (рис. 1). Зокрема, значне 

зростання ВВП в Україні спостерігалося у 2001, 

2003, 2004, 2006 та 2007 роках — на 9,2 %, 9,8 %, 

12,1 %, 7,5 та 7,5 % відповідно, в порівнянні з об-

сягом ВВП попередніх років.

Через значний вплив світової фінансово-еко-

номічної кризи українська економіка у 2008, 2009 

роках зазнала відчутних втрат від різкого скоро-

чення експорту внаслідок падіння світових цін та 

попиту на товари, особливо на продукцію мета-

 Рис. 1. Зростання реального ВВП, % до попереднього року. Джерело: [4]

лургійної та хімічної промисловості, підвищення 

вартості та обмеження доступу до фінансування 

як зовнішнього, так і внутрішнього.

Приріст ВВП у 2008 році склав 1,9 % — це 

найменший показник з 2000 року, причому вже в 

цьому році спостерігалося скорочення промисло-

вого виробництва на 5,2 %, проте продукція сіль-

ського господарства зросла на 17,1 %, що дозво-

лило скорегувати річні результати (рис. 2). У 2009 

році падіння ВВП склало 14,5 %, промислове ви-

робництво скоротилося на 21,9 %, інфляція сяг-

нула 14,9 %. Накопичувалися серйозні бюджетні 

проблеми, у результаті яких утворилися глибокі 

диспропорції у фінансовій сфері.

Реалізація у 2010 році Урядом України заходів, 

спрямованих на покращення ситуації у фінансово-

му секторі, підтримку збалансованого зростання 

та зменшення його залежності від кон’юнктурних 

чинників, сприяло досягненню деякої економіч-

ної та фінансової стабілізації в Україні. У 2010 році 

зростання ВВП склало 4,2 %, промислове вироб-

ництво зросло на 11,2 % (рис. 2), обсяги експорту 

збільшилися на 29,6 % [7]. Ці позитивні тенденції 

зберігалися і у 2011 році — відбувся ріст ВВП на 
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5,2 %, обсяги промислового виробництва та про-

дукція сільського господарства збільшились відпо-

відно на 7,3 % та 17,5 %.

Але, незважаючи на те, що впродовж остан-

ніх двох років спостерігалися позитивні показни-

ки динаміки реального ВВП, нинішню динаміку 

ще не можна класифікувати як стійке зростан-

ня, оскільки наразі відбувається лише часткова 

«компенсація» втрат кризового 2009 р. Нагадає-

мо, зростання 2010 р. та 2011 р. було зумовлене не 

стільки покращенням економічних умов і пост-

кризової структури економіки України, скільки 

глибиною падіння ВВП-2009 — на 14,5 %. І навіть 

за оптимістичного урядового сценарію приросту 

ВВП у 2012 р. не менш ніж на 5 % економіка лише 

наприкінці вказаного року досягне докризового 

рівня. Тому можемо стверджувати, що нинішня 

позитивна динаміка ВВП в багатьох аспектах зу-

мовлена переважно «ефектом низької бази», а не 

структурним оздоровленням чи посиленням кон-

курентоспроможності [8].

За прогнозами Світового Банку, що були 

оприлюднені 22 грудня 2011 року у щорічно-

му економічному огляді [9], нашу країну чекає 

«…сповільнення економічного зростання до 2,5 

відсотків у 2012 році, оскільки Україна вступає 

в період зменшення зовнішнього попиту, більш 

складного доступу до фінансування та неста-

більності на міжнародних ринках». Основні ви-

сновки, що були зроблені у цьому аналітичному 

огляді, наступні: «В контексті невизначеності 

щодо єврозони та можливих наслідків для світової 

економіки макроекономічні ризики для України є 

істотними. Для стабілізації очікувань та забезпе-

чення фінансування потрібна виважена монетар-

на та фіскальна політика. Однаково важливо, щоб 

Україна відновила довіру інвесторів через струк-

турні реформи та покращення бізнес-клімату».

Слід зазначити, що ризики сповільнення 

темпів економічного росту вже почали прояв-

лятися. Справа в тому, що традиційно грудневі 

показники промисловості є значно вищими від 

листопадових. Однак у грудні 2011р. було зафік-

совано промисловий спад. Відтак ряд оглядачів 

навіть вказують на те, що такий спад є ознакою 

початку поширення так званої другої хвилі еко-

номічної кризи, яка значною мірою пов’язана із 

рецесійними процесами в Європі [10].

Останні декілька років більшість вітчизня-

них аналітиків та політична еліта країни серед 

головних умов подолання кризи найчастіше на-

зивають посилення конкурентоспроможності 

української економіки. Однак, попри певні по-

зитивні зрушення, конкурентоспроможність 

України залишається на низькому рівні. Одним із 

факторів, що стримує можливості підвищення її 

конкурентоспроможності є більш високий, ніж у 

розвинених країнах, рівень інфляції. За оцінкою 

МВФ, інфляційний тиск постійно вище в низько-

технологічних економіках (якою поки є економі-

ка України) і нижче — у високотехнологічних. З 

огляду на це, для України вкрай необхідно реалі-

зувати стратегію довгострокового соціально-еко-

номічного розвитку країни і її регіонів, насампе-

ред стратегію інноваційного розвитку [11, 12].

Для реалізації цих завдань потрібно насам-

перед відмовитися від спрощеного, однобічного 

розуміння інноваційного розвитку, що ототожню-

ється найчастіше винятково з високотехнологіч-

ними виробництвами, особливо інформаційною 

сферою. По суті, справа не в сфері генерації й за-

стосуванні нових знань і технологій, а в ступені 

їхнього використання, глибині «проникнення» у 

технологічні процеси.

Якщо проаналізувати дані Держкомстату про 

впровадження інновацій (рис. 3), то ми побачимо 

у 2010 році незначне зростання загальної суми ви-

трат на інноваційну діяльність, збільшення кіль-

кості підприємств, що займалися інноваціями, 

та підприємств, що їх упроваджували, але змен-

Рис. 2. Темпи зростання промислової продукції та продукції сільського господарства, 

% до попереднього року. Джерело: [5; 6]
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шення освоєння виробництва інноваційних видів 

продукції та питомої ваги реалізованої інновацій-

ної продукції в зальному обсязі виробництва. Це 

свідчить про незадовільний рівень інноваційного 

розвитку країни.

Крім помилкового об’єднання понять науко-

вої й інноваційної сфер, ще однією особливістю 

вітчизняного становлення до інновацій є широко 

розповсюджена впевненість про лінійність інно-

ваційного процесу, послідовності проходження 

етапів інноваційного циклу: від зародження ідеї 

(стадія НДР) через розробку моделі або проекту 

інноваційного продукту (стадія ПКР), його ство-

рення й випробування (дослідне виробництво) до 

масового виробництва й продажу користувачам. 

Однак таке подання, що було цілком слушним при 

централізованому керівництві у плановій еконо-

міці, на даний момент не витримує конкуренції. 

Зараз, коли стрімко змінюються технології, умови 

та очікування ринку, більш прийнятним є подан-

ня про переважну нелінійність інноваційних про-

цесів. Відповідно до цієї моделі, інноваційна ідея 

(ідея нового продукту, ідея нового бізнесу) може 

виникати на будь-якому етапі інноваційного ци-

клу, найчастіше — як результат маркетингового 

аналізу. Коли ідея з’явилася, іде пошук необхід-

ного для її реалізації наукового або інженерного 

знання. Якщо таке знання вже існує (наприклад, 

у вигляді патенту), то воно включається в іннова-

ційний цикл як готовий елемент. Якщо ж ні, то 

можна замовити цільове дослідження або розроб-

ку. При цьому сама наука продовжує створювати 

нове знання в процесі наукової діяльності, і, буду-

чи отриманим, таке знання може стати об’єктом 

аналізу можливості його включення в інновацій-

ний цикл. Слід зазначити, що знання, необхідне 

для інноваційної ідеї, зовсім не обов’язково пови-

нне мати наукову природу. П. Друкер стверджу-

вав, що серед джерел інноваційних ідей наукові 

дослідження й розробки становлять не більше 15 

%, тобто масова інноваційна активність передо-

вих економік пов’язана далеко не тільки з комер-

ціалізацією породжених наукою технологій [14]. 

Звичайно, саме останні визначають напрямки й 

темп розвитку передових галузей, таких, напри-

клад, як ядерна енергетика, IT-технології або 

фармацевтика. Але основний внесок у загальну 

інноваційну продуктивність провідних економік 

дають все-таки інновації зовсім іншої природи.

Щодо запровадження інновацій у реальний 

сектор економіки, найчастіше справа обмежується 

загальними міркуваннями про оптимізацію сис-

теми державного управління інноваційним сек-

тором, удосконалювання його правового забезпе-

чення, розвиток інфраструктури й концентрацію 

державних ресурсів на обмеженому числі пріори-

тетів. Така узагальненість більшості рекомендацій, 

на нашу думку, також є наслідком старої системи 

управління, певною інерційністю дій та однобо-

ким сприйняттям інноваційної діяльності.

Україна має довгу традицію технологічного 

розвитку, маніфестовану у радянські часи велики-

ми досконалими підприємствами військово-про-

мислового сектора, великими підприємствами та 

рядом дослідницьких інститутів таких галузей, як 

авіаційна, машинобудівельна, оптична, біологіч-

на, фармацевтична, і це лише декілька з них. Така 

інноваційна діяльність підтримувалась рядом ін-

ститутів, навчальними університетами та лабора-

торіями. У той час виробництво та НДДКР були 

відокремлені одне від одного, робота над остан-

нім виконувалася спеціалізованими інститутами. 

Нова Україна не змогла у повній мірі відновити 

та реформувати отримані нею ресурси, створити 

сприятливі умови для подальшого розвитку нових 

технологій у різних сферах науки та виробництва. 

Країна не надає достатньої підтримки молодим та 

зростаючим підприємствам, а також новим під-

приємцям для диверсифікації своєї економічної 

діяльності та забезпечення її подальшого розви-

тку. Досі не прийнято політичних рішень щодо 

забезпечення майбутнім молодшого покоління з 

метою протидіяти у такий спосіб постійному ви-

току умів, яке відбувалось у останнє десятиріччя.

Відбиттям ризиків і слабкості української 

економічної політики є з року в рік зниження 

Рис. 3. Впровадження інновацій у 2008–2010 рр. Джерело: [13]

Рис. 3. Впровадження інновацій у 2008–2010 рр. Джерело: [13].
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міжнародними агенціями рейтингових оцінок 

соціально-економічного розвитку України. За 

результатами 2011 року, вкотре були погіршені 

рейтингові місця в Індексах економічної свобо-

ди (164 місце серед 179 оцінених країн), конку-

рентоспроможності (89 місце серед 139 оцінених 

країн), задоволеності життям населення (73 місце 

серед 110 оцінених), розвитку людського потенці-

алу (69 місце серед 169 оцінених), корумпованості 

(134 місце серед 178 оцінених країн) [15].

Більшість наукових розробок та новацій ли-

шаються нереалізованими у реальному секторі 

економіки, і як наслідок значна частина нещо-

давньої інтелектуальної власності, розробленої в 

Україні, використовується за кордоном. Це мож-

на пояснити реальною та ймовірною відсутністю 

підтримки місцевих підприємців; наявністю адмі-

ністративних труднощів у створенні та розбудові 

бізнесу; загальною слабкістю інвестиційного клі-

мату; слабкою судовою системою та майже відсут-

нім захистом інтелектуальної власності.

У вітчизняній економіці інтелектуальна влас-

ність ще не посіла гідного становища і реалізуєть-

ся вельми неефективно. Промислові підприєм-

ства не в повній мірі використовують результати 

інтелектуальної діяльності, наслідком чого інно-

ваційна активність виробничої сфери України за-

лишається поки надто низькою.

За останні роки з’явились нові сектори інно-

вацій, у яких українці продемонстрували квалі-

фікацію та професійність. Це сектори з високим 

потенціалом росту, такі як: ІТ-технології; біоло-

гічні дослідження; медицина та охорона здоров’я 

тощо. У сфері інформаційних технологій Україна 

часто котирується як «перспективний гравець на 

ринку», але на сьогодні вона є лише зоною аут-

сорсингу для світових ІТ компаній. Біологічні на-

уки все ще знаходяться на дуже низькому рівні, 

переважно діють як сектор послуг для сільського 

господарства та певною мірою контрактного ви-

робництва (наприклад, вакцин). Однак з наявним 

високим потенціалом та масштабом сільського 

господарства в Україні більш досконала діяль-

ність, безперечно, може бути розвиненою. Зазна-

чені сектори, які почали робити внески в експорт 

країни, можуть, безперечно, досягти набагато ви-

щого рівня та міжнародної конкурентоздатності 

за умов їх підтримки та фінансування. Але поки 

що доля високотехнологічного експорту стано-

вить лише 3 % від усіх промислових товарів, а ін-

формаційні комп’ютерні технології складають 1,3 

% від загального обсягу експорту товарів.

В Україні рівень споживання енергії на душу 

населення один з найвищих в Європі, тому країна 

конче потребує інновації у енергозбереженні, від-

новлюваній енергії та покращенні ефективності 

використання енергоресурсів. Це може бути до-

сягнуто шляхом розробки нового обладнання та 

устаткування, альтернативних ресурсів енергії та 

іншої діяльності, направленої на зниження рівня 

споживання енергії. Такі нові види діяльності мо-

жуть бути розробленими або в нових компаніях, 

або у деяких існуючих установах, забезпечивши 

їх гарантованими ресурсами капіталу та фінансу-

вання.

Хоча історично Україна отримала імідж тех-

нологічного лідерства на базі її колишньої діяль-

ності, здається, що досі жодна велика міжнародна 

компанія не інвестувала у формі прямого інозем-

ного інвестування (ПІІ) у технологічну діяльність 

або у заснування дослідницьких команд в Україні 

за останні роки. Деякі Багатонаціональні консор-

ціуми (MNCs) ведуть роботу у непрямий спосіб, 

наймаючи на роботу жителів України у малі струк-

тури, які виконують роль зовнішніх лабораторій.

Поточна привабливість країни для інновацій-

ної діяльності та інвестицій у високотехнологічні 

виробництва все ще не визначена. Збільшення 

неприйняття ризику у світі, де технології розвива-

ються більш прискореними темпами, ускладнює 

виконання розробленої урядом стратегії інно-

ваційного розвитку України на 2010–2020 роки. 

Але не викликає сумнівів, що в разі їх реалізації 

інноваційна діяльність набуде справді значного 

розвитку.

Висновки. Отже, основною проблемою на 

шляху створення інноваційної економіки, за на-

шим переконанням, є низька підприємницька 

активність вітчизняного бізнесу та недосконала 

законодавча база. Крім того, інноваційний техно-

логічний потенціал України сьогодні здебільшо-

го не застосовується, важко пристосовується до 

ринкових умов, не досліджується і не виводиться 

для широкого вжитку. Усе це викликає небажан-

ня учасників міжнародного ринку брати участь у 

розбудові високотехнологічного виробництва на 

теренах нашої країни. Підвищення обізнаності 

інвесторів про інноваційний потенціал України, 

безперечно, може допомогти, в першу чергу, у за-

лученні коштів.

Вирішити цю проблему в прийнятний строк 

можна тільки за рахунок реалізації активної й 

послідовної державної політики. Якщо Україна 

прагне посісти гідне місце серед європейських 

держав і бути рівноправним учасником на світо-

вому ринку, то необхідною складовою її конку-

рентоспроможності має стати прискорення інно-

ваційного розвитку.

Економічна криза не тільки не повинна пере-

творитися на гальмо на шляху науково-технічних 

та інституційних нововведень, але навпаки, роз-

виток інновацій покликаний стати «золотим клю-

чиком» до вирішення породжених цією кризою 

проблем і до економічних перетворень, що дозво-

лять Україні вийти на рівень найбільш розвинутих 

країн світу.
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УДК 631.6 А. А. Клименко

СУТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація. У процесі оптимізації землекористування за рахунок правильної організації території, раціо-

нального використання землі створюються умови для виконання виробничої програми виробництва продукції 

з максимальною ефективністю та поліпшується використання всіх засобів виробництва.

Ключові слова: деградація, динаміка, ефект, ефективність, меліорація, моніторинг, ресурси, родю-

чість, хімізація.

Summary. When optimizing the land resources, the rational use of land and the, the conditions for the production 

program are examined with maximum efficiency and improvesthe using of all kinds of production.

Key words: degradation, dynamics, impact, efficiency, reclamation, monitoring resources, fertility, chemicalization.

© А. А. Клименко, 2012

Постановка проблеми. Еколого-економічна 

криза в Україні охопила практично всі сфери на-

родного господарства і складові елементи навко-

лишнього природного середовища. За оцінками 

економістів-екологів, щорічні втрати нашої дер-

жави від нераціонального використання природ-

них ресурсів і тотального забруднення довкілля 

досягають 15–20 % її національного доходу. Якщо 

негайно не взятися за радикальну охорону і все-

бічне екологічне відродження навколишнього 

природного середовища, насамперед ґрунтів, то 

будь-які економічні реформи можуть виявити-


