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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна на початку XXI ст. визначила безальтерна!

тивним орієнтиром інноваційний розвиток. Безальтер!

нативність інноваційного спрямування розвитку Украї!

ни обумовлена усвідомленням позитивної ролі інновацій

у вирішенні складних соціально!економічних проблем,

забезпеченні стабільності розвитку економіки і наданні

нового імпульсу для її зростання. Однією з вирішаль!

них складових інноваційного розвиту є формування су!

часної системи державного управління інвестиційно!

інноваційними процесами як головного фактора приско!

рення соціально!економічного розвитку держави та

регіонів на руїнах командно!адміністративного устрою.

Актуальність, теоретична і практична значущість дослі!

дження теоретико!історичного підгрунтя переходу до

інноваційного розвитку обумовили вибір теми цього

дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням формування організаційно!економічного

механізму забезпечення інноваційного розвитку та ак!

тивізації інвестиційно!інноваційної діяльності присвя!

чені роботи таких зарубіжних дослідників: В.В. Кисель!

ова, М.Г. Колосніцина, Б.М. Кузик, О.Г. Лобко, Б.А. Райз!

берг, А.Г. Фонотов та ін. Серед вітчизняних учених

найбільшої уваги заслуговують праці В.І. Захарченко,

Н.М. Корсікової, М.М. Меркулова, П.І. Юхименко, П.М. Ле!
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оненко та ін. Однак, незважаючи на досягнення у цій

сфері, недостатнім є висвітлення історичних аспектів

державного управління інвестиційно!інноваційними

процесами у контексті прискорення інноваційного роз!

витку України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження історичної ретроспек!

тиви становлення державного управління інвестиційно!

інноваційними процесами в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах міжнародної економічної інтеграції знан!

ня, нові технології й інформація стають основним ре!

сурсом розвитку, формується принципово новий підхід

до державного управління інвестиційно!інноваційними

процесами, на якому грунтується концепція інновацій!

ного розвитку.

Опрацювання робіт вищезазначених науковців дає

змогу автору запропонувати власне визначення понять

"інвестиційно!інноваційний процес", "інноваційний роз!

виток в контексті державного управління", "регулюван!

ня інноваційного розвитку". Ці визначення грунтуються

на сучасному розумінні державного управління інвес!

тиційно!інноваційною сферою, змісту процесів і бага!

тоаспектності державної інноваційної політики.

Інвестиційно!інноваційний процес є складною, ба!

гатогранною категорією і визначається як комплекс за!
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діяння реальних та фінансових інвестицій для розвитку

інноваційної діяльності, пов'язаної з впровадженням

нової продукції, нових технологій, виробничих і транс!

портних засобів, створенням нових ринків і форм орган!

ізації господарської діяльності для досягнення постав!

лених організаційно!управлінських, соціально!економ!

ічних і культурних цілей в управлінні інноваційним роз!

витком.

Інноваційний розвиток в контексті державного уп!

равління — це постійний процес стимулювання інвести!

ційно!інноваційних процесів державною владою, що

спрямований на суттєве збільшення валового внутріш!

нього продукту за рахунок приросту інвестицій від реа!

лізації державних стратегічних пріоритетних напрямів

інноваційної діяльності, головною метою якого є досяг!

нення високого рівня економічного зростання та кон!

курентоспроможності в умовах трансформації економ!

іки. Отже, під регулюванням інноваційного розвитку

слід розглядати заходи щодо цілеспрямованого, по!

слідовного забезпечення реалізації інвестиційно!інно!

ваційних процесів на глобальному, національному, рег!

іональному та місцевому рівнях.

На підставі аналізу наукових джерел і нормативно!

правових документів, що приймалися протягом XX—XXI

сторіччя в СРСР та незалежній Україні, автором виділе!

но основні етапи зародження, формування та розвитку

вітчизняної системи державного управління інвестицій!

но!інноваційними процесами, які зумовлені еволюцією

методів та інструментів впливу держави на соціально!

економічні процеси, що відбувались в країні. Етапи ста!

новлення і розвитку державного управління інвестицій!

но!інноваційними процесами в Україні представлено в

таблиці 1.

Слід зазначити, першим у світі прогнозно!аналітич!

ним документом загальнодержавного рівня, в якому

тенденції науково!технологічного розвитку органічно

поєднувались із визначенням пріоритетів розвитку на!

родногосподарського комплексу, був державний план

науково!технічного розвитку СРСР — план ГОЕЛРО —

програма розвитку електрифікації, розробку якої відно!

сять на кінець 1920 р. [8; 10].

На практиці взаємодія плановості і розвиток ринко!

вих відносин забезпечували динамічну рівновагу в гос!

подарській системі. План передбачав, з одного боку,

врахування потреб ринку і процесів, що відбувалися на

ньому, а з іншого — організацію ринкових процесів і

активний вплив на них. Дестабілізація розпочалася з

порушенням цієї взаємодії — зниженням темпів соціаль!

но!економічного розвитку, вичерпанням ресурсів, зро!

станням соціальної напруженості. Головна причина цьо!

го полягала у політиці активного витіснення приватного

капіталу [9; 10].

Відновлення і розширення державного сектора

створювали умови і зумовили потребу переходу від

річного планування у формі контрольних цифр до пер!

спективного. Резолюція про перший п'ятирічний план

розвитку народного господарства (1928—1932), затвер!

джена на XV з'їзді ВКП(б) від 19.12.1927 р. № 28 відкри!

ла новий етап в розвитку державного управління інвес!

тиційно!інноваційними процесами в Українській РСР,

суттєвою особливістю якого є стохастичний розвиток

галузевого і територіального планування в умовах ди!

рективного управління. В рамках цього етапу можна

виділити такі середньострокові підетапи.

1928—1932 рр. — боротьба різних варіантів станов!

лення державного управління інвестиційно!інноваційни!

ми процесами в рамках соціалістичного устрою: від рин!

ково!непівського до командно!бюрократичного методів

управління. В результаті ринковий механізм потерпів

поразку, яка виразилась у ліквідації селянських госпо!

дарств і значної частини інтелектуального потенціалу

держави [9; 10].

1933—1950 рр. — період створення потужного воє!

нно!промислового комплексу (ВПК), утвердження СРСР

в ролі однієї із двох супердержав. Відомчий характер

державного фінансування науково!технічної діяльності

в межах централізованої системи планування й управл!

іння народним господарством обумовлював пріоритет!

ний розвиток галузей промисловості, орієнтованих на

ВПК (електроенергетика, металургія, машинобудуван!

ня), які визначили науково!технічний прогрес. Проте

разом зі зростанням індустріальної могутності держа!

ви поглиблювалися негативні тенденції, які виявлялися

у деформації процесу виробництва споживання товарів

і розвитку сільського господарства. За цих обставин

урядом країни було прийнято рішення здійснити значні

структурні зміни в економіці, технології, організації та

управлінні виробництвом, прискорити науково!техніч!

ний прогрес в усіх галузях народного господарства [9;

10].

1951—1965 рр. — початок інтенсивної індустріалі!

зації, підвищення рівня життя, науки і освіти. Застосу!

вання владою непрямих економічних методів в умовах

централізованого директивного управління призвело до

прискорення темпів економічного зростання і до по!

жвавлення інтелектуальних сил [9; 10]. Необхідно

відмітити, що після ряду очевидних перемог в косміч!

них дослідженнях і фізиці наука СРСР стала розвива!

тися, проте обраний шлях розвитку можна вважати ек!

стенсивним, оскільки всі нові досягнення забезпечува!

лися шляхом випереджального зростання витрат ре!

сурсів [6, с. 319].

1966—1970 рр. — невдала спроба зміни механізму

директивного управління на основі застосування еко!

номічних методів господарювання при збереженні ос!

нов партійно!державного монополізму.

На початку це призвело до збалансованого зростан!

ня економіки, проте господарський механізм команд!

но!адміністративної системи у поєднанні із непрямими

економічними методами почав усе частіше гальмувати,

коли в 1960!х рр. у світі розгорнулася науково!технічна

революція. Тоді в науково!технічній галузі Української

РСР спостерігалося відставання від високорозвинених

країн, заради подолання якого влада обрала адмініст!

рування як метод управління. Проте реформа носила

половинчастий характер, і результатом цього стало при!

пинення диспропорційного, переважно екстенсивного

соціально!економічного розвитку [9; 10].

1971—1980 рр. — підвищення консервативних тен!

денцій, мілітаризація та глибокі суперечності в системі

державного управління інвестиційно!інноваційними

процесами [8].

На тлі стагнації економіки СРСР швидкими темпами

розвивалася світова економіка. Позитивні зміни у про!
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мислово розвинутих країнах впливали на радянське ке!

рівництво, підштовхували його до вироблення планів

прискореного соціально!економічного розвитку країни

на основі науково!технічного прогресу. Для усунення

негативних властивостей діючого механізму при реалі!

зації найважливіших, найбільш перспективних напрямів

науково!технічного прогресу була здійснена спроба

доповнити його за допомогою цільових науково!техні!

чних програм.

Період 1981—1991 рр. виділяємо в окремий етап дер!

жавного управління інвестиційно!інноваційними проце!

сами в країні, оскільки планування науково!технологіч!

ного розвитку в умовах директивного управління набу!

ває цільового спрямування. Урядом СРСР у 1980!х рр.

були прийняті рішення розроблювати цільові комплексні

науково!технічні, економічні і соціальні програми, а та!

кож програми розвитку окремих регіонів і територіаль!

но!виробничих комплексів, забезпечуючи необхідну ув'!

язку цих програм із відповідними розділами п'ятирічних

планів, із матеріальними і фінансовими ресурсами.

До важливих програм цього періоду відноситься

комплексна програма науково!технічного прогресу на

1986—2005 рр., енергетична програма, комплексна про!

грама хімізації народного господарства, програма

піднесення машинобудування, однак вони зводилися до

рівня локальних заходів. Ресурсні потреби програм не

були визначені, припускалося, що виділені капіталовк!

ладення і забезпечення матеріально!технічними ресур!

сами буде передбачено черговими державними плана!

ми. Однак в дійсності цього не сталося, радянська еко!

номіка ввійшла в смугу стагнації. Її ознаками стало зро!

стання дефіциту бюджету, постійна грошова емісія,

збільшення внутрішнього боргу держави [8; 9; 10]. Спро!

ба радикальної трансформації системи державного уп!

равління за допомогою перебудови, політичних і рин!

кових реформ призвели до розпаду СРСР, завершення

етапу планового регулювання в умовах директивного

управління, дезінтеграції і глибокої економічної кризи,

утвердженню в країні стихійно!ринкового олігархічно!

го капіталізму [7; 10].

Державне управління інвестиційно!інноваційними

процесами до кінця 1990!х рр. базувалося на припу!

щенні, що науково!технічний потенціал, який дістався

Україні у спадок від колишнього СРСР, рано чи пізно

повинен бути затребуваний. В ситуації відсутності ро!

зуміння, які складові в рамках цього потенціалу будуть

потрібні бізнесу і країні в майбутньому, уряд вирішив

йти шляхом формування національної інноваційної си!

стеми (НІС) [9].

Розвиток інвестиційно!інноваційної сфери як гро!

мадського інституту, включаючи проведення приклад!

них наукових досліджень і здійснення науково!техніч!

них розробок, призвело до того, що необхідність вико!

нання державою функції по розвитку інвестиційно!інно!

ваційної діяльності і покладання на неї відповідальності

за розвиток науково!технічного прогресу стала очевид!

ною [9]. Після ратифікації "Європейської хартії місце!

вого самоврядування" у 1997 р. Україна офіційно виз!

нала децентралізацію та участь зацікавлених сторін у

розробці науково!технічної та інноваційної політики не!

від'ємним елементом Європейського нормативного ро!

зуміння демократичного управління.

Нормативно!правове забезпечення інноваційної

діяльності в незалежній Україні почало формуватися в

1999 р. із набуттям чинності "Концепції науково!техно!

логічного та інноваційного розвитку". Із прийняттям

спеціального базового закону України "Про інновацій!

ну діяльність" [2] починається новий етап розвитку дер!

жавного управління інвестиційно!інноваційними проце!

сами в Україні.

Важливим кроком на шляху утвердження економі!

чних методів державного управління інвестиційно!інно!

ваційними процесами стала "Програма розвитку інвес!

тиційної діяльності на 2002—2010 роки" [3]. У Програмі

йдеться не просто про стимулювання залучення вітчиз!

няних та іноземних інвестицій у зазначені сфери, а й про

розширення інструментів створення сприятливого сере!

довища для інвестиційно!інноваційних процесів.

Спроба більш чітко окреслити механізм реалізації

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і закрі!

пити при цьому особливий статус загальнодержавних

комплексних програм була зроблена 9.04.2004 р., коли

був прийнятий закон України [1]. У відповідності з цим

нормативно!правовим документом [1], програма спря!

мована на запровадження моделі сталого економічно!

го зростання вітчизняних підприємств шляхом удоско!

налення структури їх основного капіталу та інтенсивно!

го інвестування високотехнологічного виробництва.

Зміни, нововведення і доповнення, що вносились на

цьому етапі до нормативно!правових документів у інве!

стиційно!інноваційні сфері мали на меті створення умов

для збереження, розвитку і використання вітчизняного

науково!технічного та інноваційного потенціалу, з од!

ного боку, а з другого — подальше приведення НІС до

світових стандартів та ефективне використання ринко!

вих механізмів для сприяння інвестиційно!інноваційній

діяльності, підтримка підприємництва у науково!вироб!

ничій сфері.

Слід зазначити, що досі у державно!правовому ре!

гулюванні інвестиційно!інноваційної сфери в Україні

фактично не сформовані приватноправові інвестиційно!

інноваційні відносини. Ця проблема є дуже важливою,

бо вона заважає підприємницькій ініціативі в інно!

ваційній діяльності. Законодавчі акти, що регулюють

відносини в інвестиційно!інноваційній сфері, повинні

бути чіткими, простими і зрозумілими. Очікувалось, що

саме таким документом стане "Стратегія інноваційного

розвитку України на 2010—2020 роки в умовах глоба!

лізаційних викликів" [5].

Рекомендації щодо узгодження розробки цільових

програм, висвітлені у Стратегії [5], знайшли своє відоб!

раження у затвердженій "Програмі розвитку інвести!

ційної та інноваційної діяльності в Україні" [4]. Даною

Програмою передбачено створити сприятливі умови для

забезпечення розвитку державно!приватного партнер!

ства у сфері наукової, науково!технічної та інновацій!

ної діяльності на паритетних умовах, що дасть мож!

ливість зменшити навантаження на бюджети всіх рівнів,

збільшити обсяг недержавних інвестицій для реалізації

інноваційних проектів. Системний підхід щодо держав!

ного управління інвестиційно!інноваційними процесами,

реалізований у вищезазначеній програмі, має забезпе!

чити підвищення синергетичного ефекту від узгодже!

ності дій по її виконанню.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Отже, програмно!цільовий підхід у стратегічному

плануванні в умовах децентралізації управління в сучас!

них умовах є важливим механізмом державного фінан!

сування інноваційної діяльності у більш ефективний

спосіб та основою реалізації пріоритетних напрямів

інноваційної діяльності, що забезпечить орієнтацію та

перехід на інноваційний шлях розвиту України, дозво!

лить підвищити конкурентоспроможність і ефективність

її економіки, зміцнити позиції нашої країни в геоеконо!

мічному просторі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, аналіз історичної ретроспективи роз!

витку державного управління інвестиційно!інноваційни!

ми процесами в незалежній Україні та у складі СРСР зас!

відчує трансформацію інвестиційної парадигми, орієн!

товану на інноваційний тип розвитку. По суті, це озна!

чає повернення держави до практики інвестиційної

підтримки пріоритетних високотехнологічних галузей

економіки, яка існувала в СРСР. Проте в умовах пану!

вання приватної власності у промисловості, коли навряд

чи є можливість повернення до командно!адміністра!

тивних методів управління, завданням держави є фор!

мування дієвих механізмів взаємодії державного і при!

ватного секторів для реалізації стратегічних пріоритет!

них напрямів інноваційної діяльності на довгострокову

перспективу, що у підсумку забезпечить прискорення

соціально!економічного розвитку України та її регіонів.
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