АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
21 листопада 2019 року у рамках заходів, спрямованих на
удосконалення законодавчого забезпечення розвитку реального сектору
економіки, в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся
круглий стіл «Сучасні проблеми виведення економіки України з кризи».
У вступному слові в. о. директора Інституту, член-кореспондент НАН
України Євген Бершеда зазначив, що в умовах військових дій на Сході
України вітчизняна економіка особливо відчуває зношеність основних
фондів,
нестачу
капітальних
вкладень,
низький
рівень
конкурентоспроможності продукції, надмірне боргове навантаження,
високий рівень корупції, зниження чисельності економічно-активного
населення, недосконалість законодавчої бази. Для здійснення «економічного
прориву» потрібні антикризові заходи та реальні реформи в економіці, щоб
зробити її привабливою для іноземних інвестицій, законодавчо
розблокувавши приватизацію державних підприємств.
Модератор круглого столу – науковий консультант Інституту
законодавства, д.е.н. Валерій Сергієнко розглянув методологічні та
прикладні проблеми статистичного обліку технологічного оновлення,
привернув увагу до критичного стану основних засобів у провідних галузях
економіки, несприятливі політичні фактори та суперечливі тенденції в
упорядкуванні правового поля щодо відновлення основних фондів. Згідно з
наведеними ним даними, ступінь їх зношення у 2018 році по Україні
становила 60,6 %. Причому найвищий рівень у промисловості – 66 %.
Розпочавши обговорення, заступник директора Інституту досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України
ім. Г. М. Доброва, д.е.н. В’ячеслав Соловйов присвятив свій виступ
обґрунтуванню необхідності впровадження інновацій, нових технологій
переважно або, навіть, виключно на нових промислових підприємствах.
Завідувач відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти
НАПН України, д.е.н. Ігор Жиляєв зосередився на розгляді проблем ринку
інтелектуальної власності в Україні, пов’язаних, зокрема, із підвищенням
ставок на патенти. Він зауважив, що можливість вигідніше отримати патент
за кордоном створює додаткові ризики для економіки України. Внаслідок
зменшення кількості патентів та підвищення плати за їх одержання в Україні
відбувається стискання патентного ринку та відтік патентів в інші країни.
Доповідач також зазначив, що, на його погляд, останнім часом в Україні
управлінські рішення приймаються в контексті двох протилежних ідеологій:
ліберальної, яка при цьому лише декларується, та директивної, яка
застосовується на практиці.
Підтримавши згадані тези, головний науковий співробітник Інституту
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України

ім. Г. М. Доброва, д.е.н. Олександр Попович звернув увагу на підвищення
рівня бюрократизації у системі вищої освіти, незважаючи на офіційне
декларування автономії закладів. На його думку, таке становище є одним із
факторів, що призводить до зниження престижності професії науковця та
створює додаткові перешкоди для викладацької діяльності вчених.
В обговоренні також взяли участь головний науковий співробітник
Інституту законодавства, к.т.н. Олександр Матвійчук, головний науковий
співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, к.е.н. Геннадій
Андрощук, наукові співробітники та аспіранти Інституту законодавства.
Матеріали круглого столу планується видати в науково-практичному
збірнику.

