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ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Ефективна державна інвестиційно-інноваційна політика передбачає 

використання державних інвестицій як засобу створення первинних умов для 

залучення приватних та іноземних інвестицій у розвиток пріоритетних галузей 

економіки. Особлива увага надається інвестиційним проектам, з важливою 

інноваційною складовою, зі змішаними інвестиціями – з використанням 

державної частки інвестицій як гарантій цільового спрямування інвестиційних 

ресурсів.  

Крім того, в умовах реструктуризації економіки товаровиробники не 

можуть самостійно здійснювати інвестування в масштабах, необхідних для 

структурних змін і технічного переобладнання виробництва. Розв‘язання цієї 

проблеми також є важливим завданням органів державної влади. [1, 173] 

Доцільно окреслити загальні принципи реалізації впливу держав. До 

основних  належать:  

 Принцип ефективності – головний зміст полягає в тому, що в результаті 

застосування державного регулювання має передбачатись кінцевий 

економічний ефект. Заходи державного регулювання мають усувати такі 

негативні сторони ринку, як монополія та циклічність, сприяти раціональній 

податковій політиці. 

 Принцип справедливості – ґрунтується на тому, що ринок визначає 

нерівність людей, а держава за допомогою відповідних регуляторів повинна 

коригувати цю систему перерозподілом з метою встановлення більш-менш 

справедливих засад. Це здійснюється через прогресивне оподаткування, 

проведення політики підтримки доходів, страхування безробітних тощо. 
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 Принцип стабільності - визначає необхідність впливу на економіку з 

метою вирівнювання підйомів і спадів ділового циклу, стримування безробіття, 

підтримки економічного зростання.  

 Принцип системності державного впливу - передбачає комплексний, 

системний підхід до розв‘язання економічних, соціальних, екологічних, 

зовнішньоекономічних та інших проблем. 

 Принцип адекватності - вимагає, щоб система державних регуляторів 

економіки та засоби їх застосування відображала реалії сучасного етапу 

соціально-економічного розвитку з урахуванням необхідних змін, виходячи з 

інтересів України як незалежної держави, а також оцінки загальної політичної 

та економічної ситуації.. 

 Принцип оптимального поєднання адміністративно-правових і 

економічних важелів – полягає в тому, що адміністративні методи 

макроекономічного регулювання повинні гарантувати формування оптимальної 

відтворювальної структури, а застосування економічних важелів спрямовується 

на стимулювання ефективного використання ресурсів, виробничої та 

інвестиційної діяльності, вирішення соціальних проблем [2, 23].  

 Принцип поступовості та етапності при переході до нової системи 

державного регулювання - вимагає, щоб командно-адміністративні регулятори 

замінювались економічними по мірі того, як створюються об‘єктивні умови у 

вигляді процесів роздержавлення, приватизації та стабілізації. 

 Принцип забезпечення єдності стратегічного і поточного державного 

регулювання – його метою є збереження економічного і соціального курсу 

держави, який закладається до програми реалізації реформ, національних, 

цільових, комплексних та інших програм [3, 162-163].  
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