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Аналіз умов формування та стимулювання інноваційного розвитку в Україні
Західні аналітики все ще песимістично налаштовані щодо перспектив технологічного (інноваційного) бізнесу в
Східній Європі. Факторами кризи та заборгованості в Україні є не лише неефективні внутрішні економічні процеси,
а і поточні глобальні економічні структурні промислові перетворення. Однак, на жаль, в Україні немає доктрини для
їх подолання.
У статті проаналізовано проблеми регулювання та стимулювання інноваційного розвитку підприємств, галузей та
регіонів шляхом спільного використання усіх можливих стимулів.
Економічні перетворення мають відбуватися в рамках інерційної стратегії розвитку, в основі якої лежить ідеологія
неолібералізму та ринкового фундаменталізму. Особливо важливою є гнучка та ефективна протекціоністська
політика та державна стратегія для стимулювання розвитку секторів.
Нова державна політика економічного розвитку України має враховувати, що інноватизація та інтелектуалізація
макроекономічних проектів є визначальними векторами в глобальному масштабі. Ця нова політика має поєднувати
в собі поняття інноватизації та відновлення промислової бази країни. Невдалий процес інтелектуалізації
економічного життя може означати втрату теоретичних перспектив, щоб наздогнати провідні країни, що
розвиваються. Роль держави, її «формальні» та «неформальні» інститути мають бути переглянуті в процесі розвитку
сучасної ринкової інфраструктури та інститутів розвитку ринкових відносин в Україні. Таким чином, необхідно
посилити вплив держави на соціально-економічні процеси. Всеохоплюючі механізми стимулювання, наприклад
стимулювання інноваційних процесів, є необхідними для розвитку в умовах глобальної конкуренції та «глобальної»
боротьби з протекціонізмом замість чіткої політики.
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Анализ условий формирования и стимулирования инновационного развития в Украине
Западные аналитики все еще пессимистически настроены касательно перспектив технологического
(инновационного) бизнеса в Восточной Европе. Факторами кризиса и задолженности в Украине являются не только
эффективные внутренние экономические процессы, но и текущие глобальные экономические структурные
промышленные преобразования. Однако, к сожалению, в Украине нет доктрины для их преодоления.
В статье проанализированы проблемы регулирования и стимулирования инновационного развития предприятий,
отраслей и регионов путем совместного использования всех возможных стимулов.
Экономические преобразования должны происходить в рамках инерционной стратегии развития, в основе которой
лежит идеология неолиберализма и рыночного фундаментализма. Особо важной является гибкая эффективная
протекционистская политика и государственная стратегия для стимулирования развития секторов.
Новая государственная политика экономического развития Украины должна учитывать, что инноватизация и
интеллектуализация макроэкономических проектов являются определяющими векторами в глобальном масштабе.
Данная новая политика должна объединять в себе понятие инноватизации и восстановления промышленной базы
страны. Неудачный процесс интеллектуализации экономической жизни может означать потерю теоретических
перспектив, чтобы догнать ведущие развивающиеся страны. Роль государства, её «формальные» и «неформальные»
институты должны быть пересмотрены в процессе развития современной рыночной инфраструктуры и институтов
развития рыночных отношений в Украине. Таким образом, необходимо усилить влияние государства на социальноэкономические процессы. Всеохватывающие механизмы стимулирования, например стимулирования
инновационных процессов, являются необходимыми для развития в условиях глобальной конкуренции и
«глобальной» борьбы с протекционизмом вместо четкой политики.

Ключевые слова: инновации, потенциал, стимулы, государственное регулирование, оценка, эффективность.
Классификация JEL: Е27, Е60, O30.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0
International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при
условии наличия соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

