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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ НАУКИ В
КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Т. В. Нікеєнко, старший викладач, ДВНЗ «Національний гірничий університет»,
rodgrym@gmail.com
Методологія дослідження. Дослідження базувалось на використанні
методів: логічного – при визначенні стадій інноваційного циклу; діалектичного
– при встановленні взаємозв’язку між фундаментальною наукою й інноваціями;
хронологічного – при

виокремленні етапів державного втручання у сферу

фундаментальної науки; порівняльного аналізу – при з’ясуванні особливостей
функціонування фундаментальної науки у ряді країн.
Результати. Представлено інноваційний цикл як паралельно-послідовне
проходження

певних

стадій

науково-дослідної,

науково-технічної

та

інноваційної діяльності. Встановлено зв'язок між розвитком фундаментальної
науки та інноваціями. На основі світового досвіду виділено чотири етапи
взаємодії держави і бізнесу у фінансуванні фундаментальної науки, а саме: етап
повного

державного

фінансування

фундаментальних

досліджень;

етап

співробітництва з бізнесом і академічною наукою з метою підтримання
розвитку фундаментальних досліджень переважно оборонного характеру; етап
державного стимулювання конкурентоспроможності стратегічних галузей і
підтримки ключових технологій
університетами,

куди спрямовує

через співробітництво з провідними
інвестиції

бізнес;

етап

стимулювання

кооперації держави, бізнесу й академічної науки з метою створення і
розповсюдження нововведень.
Визначено напрями реформування інноваційної системи в Україні через
створення інтеграційних утворень, що поєднують зусилля держави, бізнесу й
академічної науки у досягненні сумісного ефекту дифузії інновацій, а також за
діяння спеціальних важелів економічної політики для створення сприятливих
умов їхнього функціонування.
Новизна.

Встановлено

нетиповий

характер

проходження

стадій

інноваційного циклу в сучасних умовах технологічного розвитку, що знаходить
прояв у втраті лінійності зміни одних типів наукової діяльності іншими. На цій
основі

доведено

неможливість

застосування

традиційного

підходу

до

стимулювання нововведень, коли держава зосереджується на фінансуванні
фундаментальних досліджень, а бізнес – прикладних.
Практична значущість. Теоретичні підходи, застосовані до аналізу
інноваційної сфери, а також уявлення про нетиповий характер проходження
стадій інноваційного циклу, дозволяють розробити практичні рекомендації
щодо стимулювання кооперації зусиль держави, приватного бізнесу й
академічної науки у вітчизняній економіці та спрямувати її у бік інноваційного
розвитку.
Ключові слова: фундаментальна наука, інновації, інноваційний цикл,
державне регулювання інноваційного розвитку.
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