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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Державне управління, з погляду політико'адмініс'

тративного впливу, являє собою свідомий вплив держав'
них інститутів на діяльність суспільства, його окремих
груп, де реалізуються суспільні потреби й інтереси, за'
гальнозначущі цілі та воля суспільства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити програмно'цільову форму державного

регулювання інновацій, а також визначити її завдання
та принципи. Сформулювати і запропонувати чотири
варіанта програмно'цільового управління інноваційної
інфраструктурою.

РЕЗУЛЬТАТИ
Під державною науково'технічною політикою слід

розуміти систему заходів, спрямованих на підтримку
розвитку освіти, науки, технічного прогресу. При цьому
мова йде, головним чином, про одержання нових знань
і створення (але ще не впровадження в широких мас'
штабах) нових технічних і технологічних розробок [7,
с. 217].

У широкому сенсі під програмно'цільовим держав'
ним управлінням інноваційної інфраструктурою розумі'
ють заходи в рамках державної науково'технічної пол'
ітики, а також заходи, в рамках соціальної, військової,
економічної та екологічної політики. Через це цільові
інноваційні програми варто водночас вважати складовою
і науково'технічної політикою, і загальної політикою дер'
жави. Це широке визначення практично виправдано лише
при формуванні соціально'ринкового господарства за
рахунок активного державного регулювання.

У вузькому значенні програмно'цільове державне
управління інноваційної інфраструктурою можна уявля'
ти як складову частину державної науково'технічної
політики, яка основну увагу приділяє державному впли'
ву на процеси виробничого освоєння нововведень (ти'
ражування) і їхню реалізацію. Це визначення практич'
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но виправдане при реалізації політики державного де'
регулювання (за досвідом США, Великобританії, Япо'
нії). Саме при дерегулюванні інноваційна політика уря'
ду вузько спрямована тільки на забезпечення сприят'
ливих умов (інноваційного клімату) комерціалізації ви'
користання науково'технічного заділу, на всіляке зао'
хочення приватної ініціативи, необхідність відновлення
техніки, технології, асортименту продукції для підви'
щення конкурентоспроможності, забезпечення перехо'
ду до "самоорганізації" інноваційного процесу.

Термін "програмно'цільове" управління використо'
вується сьогодні настільки широко, що під ним найчас'
тіше маються на увазі зовсім різні за змістом, організа'
ційними принципами, схемами управління і фінансуван'
ня заходи. З одного боку, програмно'цільове управлін'
ня називає цілі напрями науки і техніки, що підтримує
держава і десятки, а то і сотні різних проектів і програм
у більш вузькому значенні цього слова. З іншого боку,
у ранг цільових номінально може потрапити і порівняно
невеликий проект, виконуваний у рамках якого'небудь
університету чи інституту, коли він його авторам здаєть'
ся досить важливим і новаторським.

Програмно'цільова форма державного регулюван'
ня інновацій припускає конкретне фінансування за до'
помогою державних цільових програм підтримки ново'
введень, у тому числі й у малих наукомістких фірмах;
створюється система державних контрактів на придбан'
ня тих або інших товарів і послуг, фірмам надаються
кредитні пільги для здійснення нововведень і т.д. Кон'
трактне фінансування являє собою один із елементів
розповсюдженої в цей час системи контрактних відно'
син — договорів між замовниками й підрядниками (у
цьому випадку держава виступає в ролі замовника'спо'
живача НИОКР, наприклад, в аерокосмічній області, а
фірма'виконавець НИОКР є підрядником). У договорі
чітко передбачаються строки завершення робіт, конк'
ретний поділ праці між виконавцями, характер матері'
альної винагороди. Строго обмовляються взаємні зо'
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бов'язання й економічні санкції, (приміром, у США в
такий спосіб фінансуються 77% федеральних витрат на
НИОКР).

Але програмно'цільове державне управління пра'
вильніше розглядати як системну складову науково'тех'
нічної політики, метою якої є організація погодженої
взаємодії важелів наукової, технічної і промислової полі'
тики.

Завдання програмно'цільового державного управл'
іння виявляється набагато ширше, ніж тільки підтримка
та стимулювання потоку нововведень, за допомогою яких
наукові відкриття перетворюються в економічні й соц'
іальні зміни. На думку зарубіжних дослідників, у Завдан'
ня програмно'цільового державного управління має вхо'
дити також запобігання негативним наслідкам широкого
поширення нововведень на зайнятість, навколишнє се'
редовище, ресурси тощо [8, c. 114]. Мова йде про пов'я'
зування інноваційної політики з державною політикою
вирішення цілого комплексу соціально'економічних про'
блем, що з'являються в результаті негативного впливу
НТП. Така постановка найбільш правильна, тому що
немає ніякого сенсу стимулювати та підтримувати ті но'
вовведення, що даючи легальний ефект для окремої га'
лузі виробництва, здатні викликати глобальні, негативні
наслідки для суспільства чи економіки в цілому.

Іншими словами, державне регулювання інновацій'
ної інфраструктурою має виходити за мережі НТП і ста'
ти засобом здійснення широкого кола змін у суспільстві,
тобто пов'язувати заходи в мережі державного іннова'
ційного регулювання із заходами в соціальної економі'
чної військової, екологічної політики. Тобто управлін'
ня інноваційної інфраструктурою варто водночас вва'
жати складовою і науково'технічної політики, і загаль'
ної політики держави.

При розробці програмно'цільового державного уп'
равління інноваційної інфраструктуриою можемо реко'
мендувати дотримуватись послідовного застосування
таких принципів:

1) цільове полягання державної науково'технологі'
чної політики повинно здійснюватися незалежними від
відомчих інтересів інституційними структурами та про'
цедурними механізмами прийняття рішень;

2) національні пріоритети науково'технологічного роз'
витку повинні мати конкретні офіційно затверджені кінцеві
економічні цілі та ефективні обсяги фінансування для за'
безпечення реальної їх реалізації у визначеністроки;

3) процес визначення цільової функції інституції,
програми, проекту має бути переважно екзогенним по
відношенню до безпосередніх виконавців науково'тех'
нічних робіт;

4) обсяги фінансування науково'технічної інсти'
туції, програми, проекту повинні відповідати міжнарод'
ним нормам та практиці щодо формування кошторису
науково'технічних робіт та застосування спеціальної
податкової політики;

5) держава повинна фінансувати переважно ті інсти'
туції та проекти, ефективність яких може бути конкрет'
но доведена і підлягати контролю;

6) результативність суб'єктів науково'технічної ді'
яльності має підтверджуватися об'єктивними наукомет'
ричними критеріями, які широко застосовуються у
світовій практиці;

7) інституція, програма, проект, що фінансуються,
повинні мати чітко визначену систему управління за
кінцевими результатами;

8) офіційно визначені фінансові зобов'язання дер'
жави щодо науково'технічних інституцій, програм, про'
ектів мають неухильно виконуватися щодо строку і об'
сягів проплат;

9) розпорядники коштів по відібраних для держав'
ного фінансування інституціях, програмах, проектах
повинні мати більш широке довірче право щодо гнуч'
кого управління цими коштами в межах затверджених
кошторисів;

10) управління обмеженими бюджетними коштами,
виділеними на виконання державних науково'технічних
програм та проектів, необхідно здійснювати через інсти'
туційні механізми державної контрактної системи, які
треба створити.

В основу програмно'цільового управління держав'
ної інноваційної політики в умовах значного дефіциту
бюджетних коштів повинен стати програмно'цільовий
метод фінансування науково'технологічної діяльності,
який покликаний забезпечувати ресурсами не випадкові
відомчі інтереси, а розвиток галузей 5'го та 6'го техно'
логічних укладів. Це дозволить більш ефективно роз'
поділяти обмежені ресурси на інноваційну діяльність.
Без визначення конкретного ресурсного забезпечення,
яке мало б юридичний статус обов'язкового виконання
і контролювання, політика державних науково'техноло'
гічних пріоритетів залишиться побажаннями, які реаль'
но не актуалізуються.

Програмно'цільове управління інноваційної інфра'
структурою може мати чотири варіанта, окремо чи в
поєднанні:

1. Політика "технологічного поштовху" виходить з
того, що саме наука і техніка є основними імпульсами
нововведень, що за їхній розвиток відповідає, насам'
перед, держава і вона, маючи для цього необхідні ма'
теріальні ресурси, експертизу й інформацію, здатна точ'
но визначити напрями цього розвитку. Такий варіант ви'
ходить із наявності науково'технічних і соціально'еко'
номічних проблем, та передбачає для їхнього вирішен'
ня розробку різних державних програм, великих капі'
таловкладень й інших прямих форм державної участі.

Цю політику, хоча і не проголошену, фактично про'
водили уряди у 50 — 60 роки XX ст., у період "великої
науки", коли било, власне кажучи, створено багато тех'
нологічних траєкторій, що набули подальшого розвит'
ку в галузі електротехніки, створення ЕОМ, засобів
зв'язку, авіабудування. Для Франції, як і для України, у
період до 80'х років технологічна стратегія була в центрі
уваги й ідентифікувалась з економічним ростом у ціло'
му. Ще більш характерна така стратегія була і для Ве'
ликобританії, що маючи сильну фундаментальну науку,
набагато менш уваги приділяла зв'язкам з виробництвом
і ринком.

У цієї політики є лише одна перевага: вона найкра'
ще розвиває науку, особливо фундаментальну, і війсь'
ково промисловий комплекс як неринковий сектор еко'
номіки, але без особливого зв'язку інновацій з ринком і
виробництвом. Тут інноваційна політика держави фак'
тично зводилась до наукової політики і до військово'
промислової індустріалізації.

2. Політика "орієнтації на попит" передбачає чинну
роль ринкового механізму в розподілі ресурсів, вибір
майбутніх напрямів і технологічних можливостей. Вона
також виходить з того, що НДДКР важливі для техно'
логічних змін і нововведень, але вимагають обмеження
ролі держави шляхом стимулювання фундаментальних
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досліджень і створення економічного клімату й інфор'
маційного середовища для нововведень у фірмах, ско'
рочення прямої її участі в розробках, демонстраційних
проектах і дослідженнях ринку, а також зменшення всіх
форм регулювання, що не сприяє стимулюванню рин'
кових ініціатив (насамперед, у галузі охорони здоров'я,
безпеки й охорони навколишнього середовища) і ефек'
тивної перебудови економіки.

Така політика активно проводиться в Японії, ФРН,
переважала в США, а наприкінці 90'х р. XX ст. повер'
нення до неї стало помітним і в більшості інших про'
відних країн. У неї було багато переваг відносно забез'
печення ринкового успіху в комерціалізації високих тех'
нологій і продуктивних нововведень, але через мініміза'
цію державного регулювання фактично згорталася і
залишалася на недостатньому мінімумі підтримка фун'
даментальної науки, що провокувало руйнування нау'
кових шкіл і "відтік мізків". Інноваційна політика фак'
тично зводилася до непрямого регулювання через спри'
ятливий клімат процесів упровадження і поширення рин'
ковоорієнтованих нововведень. Саме через недоско'
налість ринкового механізму в інноваційній сфері відбу'
валося соціальне руйнування науки, процес переходу до
соціально орієнтованої інноваційної політики і форму'
вання соціально'ринкового господарства.

3. Політика "соціальної орієнтації" виходить з того,
що нововведення, які забезпечують дію тільки ринко'
вого механізму, залишаються байдужними до загаль'
нолюдських цінностей і можуть завдати великих соці'
альних витрат.

Звідси, в центрі уваги мають бути соціальні наслідки
НТП, передбачатися певне соціальне регулювання, про'
цес ухвалення рішення повинен базуватися на певному
соціально'політичному консенсусі з залученням широ'
кої громадськості. Елементи такого підходу присутні в
інноваційній політиці Скандинавських країн, насампе'
ред, у вигляді врахування інтересів літніх і молоді.

І хоча вона ніколи не розглядалася як основна, ок'
ремі її елементи також знаходилися в полі зору урядів.
Так, у США й у ряді інших країн у 60—70'і роки XX ст.
відзначалася хвиля соціального регулювання, значна
увага стала приділятися оцінці технології, у тому числі
оцінкам можливості перенесення військової технології
в цивільну сферу, особливо з початку 90'х років стали
активно обговорюватися проблеми конверсії через про'
цес демілітаризації, вироблення соціально'політичного
консенсусу стосовно питань інноваційної політики.

Дуже проблематичними залишаються перспективи
подальшого масованого проникнення сучасної військо'
вої технології в цивільну сферу, незважаючи на ряд оп'
тимістичних досліджень у цій галузі. У цілому ж логіка
розвитку самої технології, і ринкових потреб в умовах
комерційного господарювання часто преважає над ло'
гікою загальнолюдських цінностей і соціальної віддачі
науки й техніки.

Нарешті, політика, спрямована на трансформацію
економічної структури, відбиває довгострокові взає'
модії між технологією і суспільством. Вона передбачає
сильний вплив передової технології на вирішення соц'
іально'економічних проблем, зміну галузевої структу'
ри, поведінку господарських суб'єктів, рівень життя
тощо. Усе це вимагає нових форм організації, нових
механізмів управління, системних поглядів на розвиток
науки і техніки, їхню взаємодію і наслідки.

Мабуть, Японія — єдина з розвинутих країн, що є

найбільш послідовною паралельно ринковій політиці,
хоча елементи такого підходу просліджуються й у
Франції. По'перше, у цих країнах протягом ряду деся'
тиліть здійснювалася послідовна трансформація струк'
тури економіки і підвищення її конкурентоспромож'
ності. По'друге, ці держави, мабуть, перші з розвину'
тих країн пов'язували концепцію економічної безпеки з
науково'технічними факторами і діючим господарським
механізмом, що забезпечує розробку й оволодіння пе'
редовою технологією. По'третє, їх економічна і науко'
во'технічна стратегії довгі роки базувалася на концепції
"бачення", в яку включається оцінка динаміки галузе'
вої структури економіки з урахуванням науково'техніч'
них факторів і пріоритетів, вибір і стимулювання тих
варіантів технології, що будуть потрібні промисловості
через 10—20 років, інформаційно'аналітична робота з
оцінки майбутніх тенденцій світової конкуренції і змін у
структурах ринків, оцінка залежності від ресурсів і, на'
решті, розробка зовнішньоекономічної стратегії. Таким
чином, концепція "бачення" стає, неначе інтегральним
елементом усієї економічної стратегії цих країн, що на
сьогодні все більше базується на факторах НТП.

До того ж майбутня перебудова економіки на ру'
бежі тисячоріччя пов'язується з великими змінами в
стилі, способі та якості життя населення, що стануть
можливими на базі нових відкриттів, усього технологі'
чного клімату в країні, високого рівня освіти і створен'
ня "інформаційного суспільства".

ВИСНОВКИ
Таким чином, державна інноваційна політика як

засіб реалізації інноваційної моделі розвитку повинна
стати скоординованою та цілеспрямованою діяльністю
органів державної влади щодо впровадження систем'
ного комплексу заходів, спрямованих на створення
інституційних, науково'технічних, соціально'культурних
засад, а також застосування механізмів та ресурсів ре'
алізації цих заходів для підтримки та стимулювання
інноваційного процесу у національній економіці.
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