АКТУАЛЬНЕ ВИДАННЯ
ПРО ІННОВАЦІЙНУ ПАРАДИГМУ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ*
Стратегічним завданням розвитку національної економіки є забезпечення
стійких темпів зростання на етапі становлення постіндустріального суспільства та
підвищення її конкурентоспроможності в умовах поширення світогосподарських
зв’язків і глобалізаційних процесів. Отже, перспективною моделлю розбудови
української економіки слід вважати не наздоганяючу модернізацію, а інноваційний
прорив на засадах науково-технічного оновлення виробництва, продуктивних сил
країни, адаптації до умов інтеграції в конкурентне середовище глобального
простору і забезпечення на цій основі соціальної безпеки. Головними конкурентоспроможними ресурсами економіки України мають стати: наука, знання як
продуктивна сила, інформація, наукомісткі технології, людський інтелект. Тому
можна стверджувати, що тема монографії є актуальною, а її видання – своєчасним.
Монографія відзначається комплексністю дослідження фундаментальних
проблем інноваційного розвитку країни. Розглянута державна інноваційна політика
сучасних розвинутих країн дала змогу оцінити складність і багатоваріантність
вирішення соціально-економічних проблем. У роботі наголошується, що ядром
структурних перетворень як індустріально розвинених країн, так і тих, що бурхливо
розвиваються, є державна інноваційна стратегія та активна науково-технічна
політика фірм і регіонів, а інноваційна діяльність стає найважливішим компонентом
життєдіяльності та забезпечує поступальний розвиток суспільства.
Автори запропонували цілісне науково-методологічне підґрунтя для становлення та реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України на основі
виокремлення ключових соціально-економічних проблем інноваційного розвитку та
визначення шляхів стратегічного поступу України в третьому тисячолітті.
На позитивну оцінку заслуговує логічна структура монографії, що сприяє
послідовному представленню інформативно збагаченого теоретичного, методологічного, методичного та фактурного матеріалу.
Оцінюючи монографію “Інноваційна парадигма соціально-економічного
розвитку України” в цілому, слід відзначити її високий науково-методологічний та
методичний рівень, практичну спрямованість. Видання монографії збагатить
літературний фонд економічної науки фундаментальною публікацією, а практику
господарювання – цінними, виваженими, своєчасними пропозиціями.
О.С. Власюк,
д-р екон. наук, проф., засл. діяч науки і техніки України,
перший заст. директора Національного інституту
стратегічних досліджень
* Онікієнко В.В., Ємельяненко Л.М., Терон І.В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України
/ За ред. В.В. Онікієнка. – К.: РВПС НАН України, 2006. – 480 с.

185

