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На сьогоднішній день підтримка фундаментальних і прикладних 

досліджень, інтенсифікація інвестиційно-інноваційної діяльності, 

удосконалення системи монетарного стимулювання мають займати перше 

місце серед стратегічних завдань загальнодержавної економічної політики 

України. На наш погляд, їх реалізація дозволить національній економіці 

розвиватися в якісному аспекті, який передбачає створення реального 

базису для залучення в економічний сектор інвестиційних і інноваційних 

ресурсів. Особливу актуальність дослідження монетарної сторони 

прискорення НТП набуває в умовах імплементації інноваційної моделі 

розвитку економіки, проголошеної у Посланні Президента України до 

Верховної Ради “Європейський вибір”. 

Різноманітні аспекти НТП, і питання управління науково-технічним 

розвитком і інноваційною діяльністю зокрема, постійно знаходились у 

центрі уваги світової і національної науки. Цим проблемам присвячені 

праці вітчизняних вчених Покропивного С.М., Савчука В.П., Лукінова І.І., 

Алімова О.М. Серед закордонних науковців, яких цікавили питання 

інновацій і НТП, слід відзначити, передусім, Завліна П.Н., Яковця Ю.В., 

Валдайцева С.В. (Росія), а також Шумпетера Й., Друкера П., Оппенлєндера 

К.Х. і багатьох інших. Проте в представлених роботах практично не 

досліджувалася проблема прискорення НТП на основі використання 

інструментів монетарного менеджменту. Єдиною працею, яка 
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максимально враховувала цей аспект, було дисертаційне дослідження 

Серякова О.М. на тему “Підвищення ефективності інноваційних процесів 

при транснаціоналізації кредитної і виробничої сфер”. Однак у цій роботі 

не вирішені у повній мірі питання прискорення НТП за допомогою 

відповідних грошово-кредитних важелів, не вивчено специфіку 

монетарних інструментів в умовах реалізації інноваційної моделі розвитку 

вітчизняної економіки. У даному контексті необхідним є науковий пошук 

у напрямі дослідження взаємозв’язку науково-технічної і монетарної сфер, 

особливе значення якого зафіксовано у відповідних концептуальних 

документах і державних програмах соціально-економічного розвитку 

нашої країни. Тому важливого теоретичного і практичного значення на 

етапі сучасних економічних перетворень України набуває саме аналіз 

форм, методів та інструментів монетарного впливу на науково-

технологічні процеси, а також визначення місця центрального банку 

держави в управлінні НТП.  

Основою стратегії науково-технологічного і інноваційного прориву 

має виступати синтез концентрації фінансових, кредитних, інвестиційних 

ресурсів і інновацій на реалізації пріоритетів науково-технічної політики, 

які забезпечуть розповсюдження п’ятого технологічного укладу, що 

характеризується комп’ютерною революцією, формуванням глобальних 

науково-дослідних мереж, швидким виробництвом і розповсюдженням 

інформаційних продуктів, високих технологій, а також створенням “нового 

інтернету” з більшими, у порівнянні з діючим, технічними можливостями; 

надання інноваційного характеру інвестиціям і поступова модернізація на 

цій основі вітчизняних основних фондів. При цьому основними критеріями 

для визначення пріоритетів науково-технологічного прориву повинні 

виступати соціально-економічна ефективність, технологічна значущість 

для національної економіки, наявність фундаментальних досліджень і 

можливостей для їх реалізації у сучасних умовах. 




