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В УКРАЇНІ
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Розвиток внутрішнього потенціалу країни, а саме інноваційнотехнологічна модернізація економіки – є запорукою отримання
конкурентних переваг на світовому ринку. Тому, сьогодні перед
вітчизняною економікою стоїть питання обрання правильного вектору
подальшого розвитку: стати сировинною базою для інших країн або
використовувати інноваційні технології і самостійно здійснювати
виробництво товарів та послуг в межах вітчизняної економіки. На
нашу думку, забезпечення конкурентоспроможності на світовому
ринку вітчизняної економіки можливе при формуванні нової
концепції інноваційного розвитку та впровадження сучасних
технологічних укладів. В Україні наукове забезпечення розвитку
електронної промисловості здійснюють установи, такі як: Науководослідні інститути «Оріон» (м. Київ); «Сатурн» , «Букон» (м.
Хмельницький) , «Гелій» (м. Вінниця) , «Інфракон» (м. Вінниця) та
інші. Світовий же досвід свідчить, що основу сучасної електронної
промисловості складають великі корпорації (IBM, Intel, Samsung
тощо), прибутки кожної з яких складають мільярди доларів.
Недостатня увага з боку держави до проблем розвитку електронної
промисловості є найголовнішим чинником кризового стану цього
високотехнічного виробництва. В Україні державної промислової
політики, направленої на розвиток вітчизняної мікроекономіки,
взагалі нема. Україна входить до 17 країн світу, які володіють
мікроелектронними технологіями і втратити цей статус вона не має
права, оскільки саме мікроелектроніка сприяє становленню
високотехнологічних укладів економіки. На нашу думку, Україна
повинна зробити свій вибір у напрямку модернізації економіки.
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