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ВСТУП
Необхідною умовою ефективної

реалізації інноваційної політики є
комплексний підхід до створення і
функціонування організаційно'еконо'
мічного механізму державного регу'
лювання інноваційної діяльності. В
організаційно'економічному ме'
ханізмі державного регулювання інно'
ваційної діяльності знаходять відобра'
ження всі види регулювання інновац'
ійної діяльності, які здійснює держа'
ва — організаційне, економічне,
фінансове, нормативно'правове та ін.
Основними функціональними блока'
ми методів організаційно'економічно'
го механізму державного регулюван'
ня інноваційної діяльності є економі'
чно'фінансовий; нормативно'право'
вий та організаційний. Від збалансова'
ної та ефективної роботи перелічених
блоків організаційно'економічного
механізму державного регулювання
інноваційної діяльності багато в чому
залежить власне інноваційний розви'
ток України. На теперішній час орган'
ізаційно'економічний механізм дер'
жавного регулювання інноваційної
діяльності в Україні вже створений,
теоретично розроблено та практично
втілено основні засадні передумови
для роботи його складових. Однак для
підвищення ефективності роботи кож'
ного з функціональних блоків окремо
та всього організаційно'економічного
механізму державного регулювання
інноваційної діяльності в цілому по'
трібно збалансувати структуру органі'
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заційно'економічного механізму дер'
жавного регулювання інноваційної
діяльності, а також вдосконалювати
функціональні зв'язки між його скла'
довими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета даної роботи — запропону'

вати шляхи удосконалення орга'
нізаційно'економічного механізму дер'
жавного регулювання інноваційної
діяльності в сучасних умовах в Україні.
Для досягнення мети передбачено:

— розглянути функціональні бло'
ки методів організаційно'економічно'
го механізму державного регулюван'
ня інноваційної діяльності;

— розробити шляхи удосконален'
ня організаційно'економічного меха'
нізму державного регулювання інно'
ваційної діяльності.

СТУПІНЬ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ
Необхідність розбудови еконо'

міки знань в Україні вимагає підвище'
ної уваги вітчизняних вчених до про'
блем організації інноваційної діяль'
ності та створення організаційно'еко'
номічного механізму державного ре'
гулювання інноваційної діяльності на
всіх рівнях.

Так, наукові засади політики дер'
жавного управління інноваціями пода'
ються у монографії М. Гамана "Дер'
жавне регулювання інноваційного роз'
витку в Україні" [2]. Сутність іннова'
ційного розвитку показано у науковій
праці С. Бандура, Т. Заяць, В. Куценко,

В. Зінич, Л. Головко "Соціальний роз'
виток України: сучасні трансформації
та перспективи" [16, с. 428]. У роботах
Л. Федулової серед іншого характери'
зується власне організаційно'економ'
ічний механізм державного регулю'
вання інноваційної діяльності [17, с.
385]. Б. Данилишин, М. Корецький,
О. Дацій у монографії "Інвестиційна
політика в Україні" розкривають
сутність інвестиційних механізмів роз'
витку інноваційного підприємництва.
Окрім того, у даній науковій праці роз'
робляються державні заходи щодо
прискорення розвитку інноваційної
сфери в Україні [3, с. 80]. Проблемами
формування попиту на інвестиційні
ресурси в контексті інноваційної стра'
тегії розвитку національної економі'
ки займаються Н. Дацій та С. Корець'
ка [4, с. 180]

Фундаментальні дослідження,
спрямовані на створення та удоскона'
лення організаційно'економічного ме'
ханізму державного регулювання
інноваційної діяльності, ведуть вчені
В. Онікієнко, Л. Ємельяненко [12, с.
395]. Даними проблемами опікуються
також О. Амоша, В. Антонюк, А. Зем'
лянкін [1, с.194], П. Смоленюк [15, с.141].
Питання розвитку інноваційної інфра'
структури піднімають М. Якубовсь'
кий, В. Щукін [18].

Паралельно створюється навчаль'
но'методична база з організації інно'
ваційної діяльності. В підручниках та
посібниках С. Чистова, А. Никифоро'
ва, Т. Куценка "Державне регулюван'
ня економіки" [5], Н. Рудь "Економіка
та організація інноваційної діяль'
ності" [14], Б. Заблоцького "Економі'
ка й організація інноваційної діяль'
ності" [7] викладено теоретичні заса'
ди організації інноваційної діяльності
та створення організаційно'економіч'
ного механізму державного регулю'
вання інноваційної діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ
Організаційно'економічний ме'

ханізм державної інноваційної політики
можна визначити як систему регулю'
вання суспільного виробництва, що
охоплює адміністративні структури,
організаційно'економічні, соціальні
форми, методи і засоби, а також правові
норми впливу на інноваційну сферу.

Організаційно'економічний ме'
ханізм функціонує в системі економіч'
них відносин, які розвиваються як спон'
танно, на основі саморегулювання, так і
під впливом держави. Така система є
економічним середовищем існування
даного механізму. У політичній економії
згідно з позицією більшості вчених усі
економічні відносини поділяються на дві
сфери: загальноекономічні відносини та
організаційно'економічні відносини [11,
с. 38]. Конструювання будь'якого
організаційно'економічного механізму
відбувається у сфері організаційно'еко'
номічних відносин, однак сфера загаль'
ноекономічних відносин справляє прин'
циповий вплив на обрання типу такого
механізму.

Одночасно організаційно'економіч'
ний механізм організує блоки економіч'
них відносин (організаційний, економіч'
но'фінансовий, нормативно'правовий),
зростається з ними, вбираючи певні еко'
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номічні відносини в себе та, паралельно,
заглиблюючись у всю сферу економічних
відносин. Від типу та індивідуальності
організаційно'економічного механізму
залежить те, як відбувається цей процес.

До організаційного виду регулю'
вання відноситься розвиток інновац'
ійної інфраструктури, забезпечення
пріоритетності інноваційної діяль'
ності, моральне стимулювання авторів
нововведень, підтримка модернізації,
розвиток міжнародних зв'язків та
інтеграційних процесів.

Економічне та фінансове регулюван'
ня включає підтримку розширенню про'
позиції інновацій та попиту на них, сти'
мулювання розвитку підприємництва та
підтримка конкуренції в інноваційній
сфері, розвиток лізингу наукомісткої
продукції, інвестицій в інноваційні про'
цеси та підвищення їх ефективності,
створення сприятливого інноваційного
клімату тощо. Загалом, економічні мето'
ди впливають на певні характеристики
ринкових процесів: сукупний попит і
пропозицію; ступінь централізації капі'
талу, а також соціальні, структурні і те'
риторіальні параметри економіки. Фун'
кціональний блок економічних методів
організаційно'економічного механізму
державного регулювання інноваційної
сфери включає важелі впливу на кількісні
характеристики інноваційної діяльності
та структуру інноваційної сфери, форму'
вання механізму інноваційної активності
в цілому.

Нормативно'правове регулюван'
ня — це охорона прав та інтересів
суб'єктів інноваційної діяльності охо'
рона прав володіння, користування та
розпорядження інноваціями, захист
промислової та інтелектуальної влас'
ності, розвиток договірних відносин
[13, с. 21].

Кожний з функціональних блоків
організаційно'економічного механіз'
му державного регулювання інновац'
ійної діяльності відіграє ключову роль
у роботі даного механізму в цілому.

Фінансово'бюджетні та кредитно'
інвестиційні методи розвитку інновацій'
ної сфери передбачають підтримку еко'
номічно та соціально прийнятного рівня
фінансового забезпечення функціону'
вання інноваційної сфери, оскільки зни'
ження цього рівня до геополітично, мак'
роекономічно та соціально небезпечної
межі загрожує деградацією, втратою ра'
ніше набутого наукового потенціалу та
його звуженим відтворенням.

Формування інноваційного фінан'
сування є органічною складовою про'
цесу створення цілісного господарсь'
кого механізму, який відповідав би
завданням розвитку економіки країни
загалом.

Фінанси опосередковують рух на'
ціонального продукту на всіх стадіях
відтворювального процесу: виробниц'
тва, розподілу, обміну і споживання.

На стадії виробництва участь
фінансів полягає у формуванні загаль'
них та інноваційних капіталовкладень,
фондів оборотних засобів, амортиза'
ційного фонду для відновлення основ'
ного капіталу, фонду оплати праці,
соціального страхування та ін.

На стадії розподілу участь фінансів
полягає у виокремленні із вартості на'
ціонального продукту відповідних

грошових фондів (податки, збори
тощо), які за своєю сутністю станов'
лять певні фонди фінансових ресурсів.

На стадії обміну безпосередньої
участі фінанси не беруть. Вони обслу'
говують обмін, реалізуючи свою роль як
засіб інструменту розподілу товару по'
купцям, грошей — виробникові, тобто
здійснення процесу купівлі'продажу.

На стадії споживання фінанси є се'
редовищем, об'єктивною умовою спо'
живання створеного продукту. Це дося'
гається за кінцевого споживання відпо'
відних фондів фінансових ресурсів, зок'
рема фонду споживання домашніх гос'
подарств та фонду споживання держа'
ви, фонду нагромадження, капітальних
вкладень, у тому числі інноваційних. Ре'
алізація цих фондів відображає участь
фінансів у завершальному формуванні і
використанні фондів відшкодування,
споживання і використання.

Фінансування повинно наповнити
програми створення і впровадження
інноваційних продуктів необхідними ре'
сурсами, до складу яких входять грошові,
матеріальні та інші інвестиційні засоби.
Фінансові відносини у сфері інновацій
включають також використання кре'
дитів, залучення у фінансовий обіг май'
нових прав і нематеріальних активів, по'
зик, застав. Фінанси в інноваційній сфері
вимагають таких же реквізитів та опе'
рацій, як і в ринковій економіці загалом.
Рух нововведень є частиною загальних
капіталовкладень. Чим більше інновацій'
них капіталовкладень, тим ефективні'
шою буде інноваційна система [7, с. 217].

Ефективність функціонування
фінансів значною мірою залежить від
відповідності форм і методів їх вико'
ристання вимогам дії економічних за'
конів. Порушення вимог відповідності,
яке виражається збереженням у не'
змінному вигляді застарілого способу
мислення і форм їх використання, не
дозволяє повною мірою залучити зак'
ладені в них потенційні можливості.

На сьогодні вагомим недоліком си'
стеми визначення обсягів і структури
видатків державного бюджету на фінан'
сування науково'технічних та інновац'
ійних програм була і залишається її
відомча домінанта. Так, процес форму'
вання бюджетних пріоритетів підтрим'
ки технологічних змін переважно ба'
зується на пропозиціях міністерств,
відомств, інших органів виконавчої вла'
ди, а не на незалежних оцінках їх нау'
кового потенціалу та державних потреб.
Існуючі науково'технічні, національні,
міжгалузеві та галузеві програми також
організаційно прив'язані до відомчих
систем управління. Дана відомча модель
фінансування привела до того, що об'
сяг фінансування, який припадає, на'
приклад, на одного вченого, не забезпе'
чує потреб науковців і створює ілюзію
соціальних трансфертів [6, с. 66].

Нормативно'правове поле для за'
безпечення ефективного функціону'
вання економіки України є достатньо
розвиненим. Воно формується, змі'
нюється та доповнюється відповідно
до вимог часу та національних стра'
тегій розвитку держави, суспільства,
людини [1, с. 195].

В Україні накопичилась значна
кількість законодавчих і нормативно'
правових документів, які спрямовані

на формування, ініціювання та розви'
ток інноваційних процесів. Виходячи
з цього, можна констатувати, що в
країні в цілому сформовані правові
засади розвитку інноваційних про'
цесів. Це підтверджується в Постанові
Верховної Ради України "Про дотри'
мання законодавства щодо розвитку
науково'технічного потенціалу та
інноваційної діяльності в Україні" [8,
с. 120].

В Законі України "Про інвести'
ційну діяльність" визначені правові,
економічні і соціальні умови інвести'
ційної діяльності на території Украї'
ни і, зокрема, вперше вводиться понят'
тя "інноваційна діяльність" [9, с. 4].
Закон України "Про наукову і науко'
во'технічну діяльність" визначає пра'
вові, організаційні і фінансові основи
функціонування і розвитку науково'
технічної сфери, створює умови для
наукової і науково'технічної діяль'
ності, забезпечення потреб суспіль'
ства і держави в технологічному роз'
витку [10, с.3].

 В Законах України "Про пріори'
тетні напрями розвитку науки і техні'
ки", "Про інноваційну діяльність",
"Про пріоритетні напрями іннова'
ційної діяльності в Україні" визначені
правові, економічні, фінансові та
організаційні основи державного ре'
гулювання інноваційної діяльності в
Україні, встановлено форми стимулю'
вання державою інноваційних про'
цесів [8].

Паралельно діють інші норматив'
но'правові акти, спрямовані на запро'
вадження моделі інноваційної еконо'
міки в Україні. Треба відмітити, що
важливим кроком у напрямку іннова'
ційного розвитку економіки України
було прийняття Законів України "Про
спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків" [8, с.
18] та "Про державне регулювання
діяльності у сфері трансферу техно'
логій" [8, с. 128].

Однак вагомим недоліком законо'
давства України на теперішній час є
нескоординованість законодавчих
актів між собою та їх невідповідність
економічній ситуації в країні для їх
реалізації. На думку багатьох екс'
пертів, нормативно'правових доку'
ментів для ефективної інноваційної
діяльності в Україні вже є достатньо,
але слабо працює механізм їх реалі'
зації [1, с.198]. Наприклад, у Поста'
нові Верховної Ради України "Про
дотримання законодавства щодо роз'
витку науково'технічного потенціалу
та інноваційної діяльності в Україні"
визнається, що "не виконуються нор'
ми закону щодо встановлення відпов'
ідного рівня заробітної плати науко'
вих працівників", а також "не вико'
нується норма статті 24 Закону Украї'
ни "Про наукову і науково'технічну
діяльність" щодо перерахунку пенсій
науковим працівникам" [8, с. 123].

 Прагнення до кількісного поши'
рення законодавчих та нормативно'
правових документів при відсутності
взаємозв'язку та збалансованості їх
змісту може ще більше поглибити їх
невпорядкованість.

Організаційний блок організа'
ційно'економічного механізму дер'
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жавного регулювання інноваційної
діяльності слугує для з'єднання та за'
безпечення взаємодії всіх суб'єктів
інноваційної діяльності. Саме тут за'
безпечується продукування та впро'
вадження інновацій. Нерозвиненість
цієї складової організаційно'економі'
чного механізму державного регулю'
вання інноваційної діяльності може
спричиняти домінування стихійних
процесів в інноваційній сфері, посили'
ти неврегульованість процесів викори'
стання відтворення науково'технічно'
го та виробничо'технологічного потен'
ціалу країни.

Організація інноваційного процесу
— це діяльність, спрямована на впоряд'
кування і підвищення ефективності
інноваційного процесу, поліпшення
його характеристик, усунення зайвих
витрат, пов'язаних із дублюванням дос'
ліджень, та прискорення впроваджен'
ня НДДКР у виробництво. Вирішення
питань організації інноваційного про'
цесу включає передусім організацію
науково'виробничого циклу, тобто
визначення спеціалізації відповідних
структур, їх розміру, структури управ'
ління та особливостей їхньої взаємодії
у рамках різних організаційних форм.

Усі організаційні структури, які
задіяні в інноваційному процесі, мож'
на поділити на академічний, галузевий,
вузівський та заводський сектори. Од'
ночасно дані організаційні структури
об'єднуються в групи:

— наукові та науково'технічні
організації, які створюють інноваційні
продукти та пропонують їх на відпо'
відному ринку;

— підприємства'товаровиробни'
ки, які створюють попит на ринку
інноваційних продуктів та впрова'
джують їх для поліпшення результатів
своєї діяльності;

— організаційні структури про'
міжної ланки, які сприяють інтеграції
науки і виробництва, підвищують
ефективність дії ринкового механізму
в інноваційній сфері та скорочують
тривалість інноваційних ланцюжків.

Окремі види наукових та науково'
технічних структур (інститути Націо'
нальної академії наук України, галузеві
науково'дослідні та проектно'конструк'
торські інститути, науково'виробничі
об'єднання, самостійні конструкторські
бюро) виникли ще за радянських часів та
продовжують функціонувати і зараз.

Вибір інноваційного шляху роз'
витку економіки на сьогодні в Україні
спонукає звертатися до відомих зі
світової практики форм організації та
активізації інноваційної діяльності, а
також шукати і знаходити нові рішен'
ня, адекватні сучасним реаліям.

Для розвитку і підвищення ефектив'
ності інноваційної діяльності слугують
такі організаційно'господарські струк'
тури, як технопарки, технополіси, інно'
ваційні центри, інноваційні бізнес'інку'
батори. Дані утворення своєю первин'
ною місією мають не виробничу функ'
цію щодо обсягів інноваційної продукції
(хоча це є дуже важливо), а прискорен'
ня процесу виникнення, втілення і по'
ширення нових видів продукції, техно'
логій, виробничих процесів, ідей та ме'
тодів роботи [18, с. 28].

Інноваційна інфраструктура повин'
на бути активною, тобто брати участь у

процесі розробки інноваційних про'
ектів, в пошуку інвесторів'кредиторів, у
виборі форм інвестування, страхування
проектів, наданні інжинірингових та
інших інноваційно'інвестиційних по'
слуг. Важливо, щоб подібна сітьова
структура не тільки сприяла створенню
інновацій, але й рекламувала їх.

В умовах України великі наукові
центри можна створювати на базі уні'
верситетів та політехнічних інститутів.
Перевагою таких вищих навчальних
закладів є багатопрофільність науко'
вих досліджень, що дозволяє здійсню'
вати цільові комплексні розробки в ме'
жах одного вузу. Університети можуть
стати реальною основою для створен'
ня сучасних інкубаторів, технополісів,
наукових парків, територій інновацій'
ного розвитку. Це, в свою чергу, може
активізувати інноваційну діяльність в
регіонах. З цією метою, в першу чергу,
треба подолати негнучкість госпо'
дарських структур, що стримують
творчу ініціативу вчених та спеціалістів
вузів. Негативно на вузівській науці
позначається і практична відсутність в
господарській системі України еконо'
міко'правового механізму здійснення
взаємовигідних фінансових зв'язків
між окремими учасниками іннова'
ційного процесу, який закріплює за
ними (представниками науки) еко'
номічні результати ринкової реалізації
інноваційного продукту.

ВИСНОВКИ
Таким чином, від збалансованої та

ефективної роботи складових органі'
заційно'економічного механізму дер'
жавного регулювання інноваційної
діяльності багато в чому залежить
власне інноваційний розвиток Украї'
ни. На теперішній час можна конста'
тувати, що засади для успішної реалі'
зації державної інноваційної політи'
ки в Україні уже є створеними, орган'
ізаційно'економічний механізм дер'
жавного регулювання інноваційної
діяльності  сформований, однак по'
дальшого удосконалення потребують
всі три функціональні блоки методів
організаційно'економічного механіз'
му державного регулювання інновац'
ійної діяльності: економічно'фінансо'
вий; нормативно'правовий та органі'
заційний. Для цього, перш за все, по'
трібно врегулювати механізм здійс'
нення запланованих заходів всередині
кожного з функціональних блоків
організаційно'економічного механіз'
му державного регулювання іннова'
ційної діяльності, а також адаптувати
їх до сучасних реалій, зменшивши
вплив відомчої домінанти. Тоді вдасть'
ся усунути зайві витрати, пов'язані із
нескоординованістю процесів, та при'
скорити процес впровадження інно'
вацій у виробництво.
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