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Особливістю сучасного економічного життя є прискорення динаміки 

процесів та збільшення темпу змін. Зміни стосуються насамперед інноваційних 

технологій. В цих умовах необхідно швидко перебудовувати все управління 

процесами, щоб забезпечувати високий темп пристосування до постійно і 

швидко мінливих процесів. Існують держави, де інноваційна діяльність стала 

стилем життя, а націленість на нові наукові ідеї, нові технології, прагнення 

втілити їх у життя - відмінною особливістю економічної системи. Наприклад, 

об'єктом державної інноваційної політики США є переважно приватний бізнес. 

Інноваційна політика держави спрямована на господарське використання 

науково-технічного потенціалу, на зміцнення внутрішніх зв'язків у науково-

технічному комплексі, створення сприятливих умов для інноваційної 

діяльності. Набір методів і засобів державної інноваційної політики в США 

досить великий: коригування податкового, амортизаційного, патентно-

ліцензійного законодавства, регулювання передачі технології, зняття ряду 

обмежень щодо охорони навколишнього середовища тощо. У Канаді за 

спеціальними програмами ризик розподіляється між підприємцями і 

кредиторами. Здійснюється особлива фінансова програма допомоги малому 

інноваційному бізнесу: зміна розмірів кредитів підприємцям-початківцям, 

збільшення терміну виплати боргу. Урядом Канади також прийнято рішення 

про часткове повернення сплачених дослідницькими колективами податків. 

Підприємці та працівники, зайняті в комп'ютерних технологіях та інноваційних 

проектах, мають  податкову знижку, що надається з кожного майбутнього року. 

Головною відмітною особливістю реалізації виробленої інноваційної 

політики в Японії є механізм залучення компаній в проекти, частково 

фінансовані державою: його творча роль найбільш яскраво проявляється в 

стимулюванні колективних промислових НДДКР у приватному секторі. При 

цьому держава, беручи на себе значну частину витрат в цікавлять його 

областях, прагне до науково-технічного співробітництва. Щодо України, то 

українська модель сучасного менеджменту знаходиться на стадії становлення. 

Для більшості компаній розвиток сучасного менеджменту є зіставленням 

зарубіжних методів з адміністративно – бюрократичною системою. Тому 

розвиток сучасного менеджменту в Україні носить собою безперервний пошук 

нових способів зробити свою компанію більш конкурентоспроможною на 

світовому ринку інновацій. 
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