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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Найважливішою прерогативою держави є регулювання 
інноваційної діяльності. Як показує світовий досвід, що хоча 
ринок і є вихідною основою  і кінцевою фазою інноваційного 
циклу, він усе-таки  не може сам по собі забезпечити повноцінне 
системне рішення проблем інноваційного розвитку.  

Форми впливу держави на економічні процеси різні і 
залежать від безлічі зовнішніх і внутрішніх факторів, стратегії 
розвитку держави і специфіки державного управління. Як 
показали дослідження, об'єктивні причини необхідності 
державного втручання наступні: інноваційні програми 
вимагають значного фінансування; підприємства-творці 
інновацій одержують лише частину загального соціально-
економічного ефекту від реалізації результатів досліджень; 
впровадження нових технологій пов'язано з високими 
ризиками; фундаментальні і деякі напрямки прикладних 
досліджень не досить прибуткові для організацій, що 
орієнтуються на комерційний ефект; розробка і впровадження 
інновацій вимагають стабільної економічної кон'юнктури; 
інновації виступають основним фактором конкурентноздатності 
національного бізнесу на світовому ринку; деякі питання 
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соціальної та економічної політики дуже впливають на 
інноваційний розвиток країни; потреби інноваційного розвитку 
держави не завжди збігаються з інтересами приватних осіб. 

Державна інноваційна політика створює ринкові стимули 
для формування національними приватними компаніями 
інноваційно орієнтованої стратегії.  

Роль держави полягає в створенні економічних і 
організаційно-інституціональних умов росту інноваційної 
активності суб'єктів господарювання, науково-дослідних 
організацій, інтеграції непідлеглих один одному учасників 
інноваційного процесу. Ставлячи перед собою задачу 
безперервності інноваційного процесу, держава та її інститути 
забезпечують конкурентний клімат інноваційного середовища, 
сприйнятливість суб'єктів господарювання до новинок, 
мобільність і гнучкість організацій-розроблювачів інновацій; 
забезпечення ефективності розробки інновацій на всіх етапах 
інноваційного циклу. 

Серед основних напрямків структурно-інвестиційного 
маневру державного регулювання виділяють: розширення 
можливостей заощадження й інвестиційних нагромаджень 
населення на основі державного протекціонізму для збільшення 
попиту; фінансово-кредитна підтримка ринку інвестицій і 
технологій, пріоритетного розвитку науково-інноваційної 
діяльності; створення системи державного замовлення і кредитів 
у машинобудуванні і сільському господарстві; створення й 
удосконалення ланцюга науково-технічного циклу. 

Найважливіше значення для формування національної 
інноваційної стратегії має досвід розвинених країн світу. 
Практика розвинених країн свідчить про широке використання 
такого інструменту державної інноваційної політики як 
передача технологій з державного сектора в промисловість.  

Стратегічним політико-економічним курсом України є 
досягнення європейських соціально-економічних стандартів, 
тому визначальне і домінуюче значення має досвід і стратегія 
цього міжнародного інтеграційного угрупування в галузі 
інноваційної політики. Основними сучасними напрямками 
інноваційної політики ЄС є: поліпшення інноваційного 
середовища шляхом посилення інноваційної складової всіх 
національних політик та їхньої інтеграції; стимулювання 
ринкового попиту на інновації та підтримка ринків, найбільш 
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сприйнятливих до нововведень; стимулювання інновацій у 
держсекторі; посилення регіональної інноваційної політики.  
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ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ 
 

Удосконалення механізму управління інноваційними 
процесами в рамках держави, регіону, галузі та окремо взятого 
підприємства є досить актуальною темою реформування 
української економіки. Але, незважаючи на це, єдиного 
концептуального підходу в цьому питанні не існує, як не існує 
єдиного підходу до визначення багатьох принципово важливих 
понять. 

Термін  "інноваційна стратегія" вживається в двох 
значеннях. По-перше, він служить характеристикою 
загальнофірмової стратегії досягнення довгострокових цілей 
фірми. У різних випадках при цьому розуміється, що фірма для 
досягнення своїх цілей: а) широко використовує інновації; 
б) використання інновацій є переважним інструментом у 
досягненні цілей. 

По-друге, термін "інноваційна стратегія" вживається при 
структуруванні загальнофірмової стратегії поряд з такими 
поняттями як маркетингова стратегія, виробнича стратегія, 
кадрова стратегія, стратегія організаційного розвитку тощо. У 
другому випадку інноваційна стратегія визначається як 
діяльність фірми по впровадженню нових технологій, 
устаткування і розробці нових видів продукції, тобто при 
вузькому тлумаченні терміну "інновація". 


	Title2
	Text

