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ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ

ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Підтримка економічного зростання,  основу якого становлять інноваційні

процеси, є важливим завданням держави. Державне регулювання інноваційного

розвитку здійснюється через ряд механізмів та  інструментів інноваційної

політики, серед яких варто виділити індикативне планування

Індикативне  планування  -  як  адекватна  ринковим  відносинам  форма

макроекономічного  планування  -  принципово  відрізняється  від  директивного

способами  реалізації  поставлених  планом  цілей.  Його  особлива  цінність

полягає в можливостях врахування конкретних умов економічної та соціально-

політичної ситуації. 

Досвід  ряду  високорозвинених  країн  свідчить,  що  індикативне

планування  в  умовах  ринкової  економіки  оперує  насамперед,  параметрами

макроекономічного  ряду.  Там  воно  розглядається  як  основний  компонент  в

системі  державного  управління  економікою,  його  використання  передбачає

раціональне поєднання механізмів ринкового саморегулювання та державного

регулювання [1].

На наш погляд,  існуюча модель регулювання інноваційних процесів в

Україні,  здатна забезпечити оптимальний рівень інфраструктурної підтримки

інноваційного планування за рахунок посилення індикативного планування.

Індикативне планування відіб’ється  на інтенсифікації процесу

інфраструктурного, за рахунок зіставлення індикаторів стійкого розвитку.

Контуром  індикативного  планування  інфраструктурного  забезпечення  є



сукупність процедур узгодження:

- макропланування, що розробляється і здійснюється державою;
- мезопланування, яке втілюється в прогнозах і програмах регіональної

влади;
- мікропланування, що реалізується в планах підприємств.

Індикативне планування має бінарні інституційні властивості, оскільки це

інститут державного регулювання та інститут економічного саморегулювання.

Крім  того,  індикативне  планування  є  механізмом  координації  дій,

інтересів  держави та  інших суб'єктів  економіки,  тобто  в  процесі  програмно-

цільового  регулювання  передбачає  узгодження  діяльності  трьох  складових

«влада-наука-виробництво». 

Необхідно  відмітити  те,  що  індикативне  планування  виступає  засобом

вирішення  завдань  модернізації  економіки  та  проведення  ефективної

довгострокової політики для досягнення інноваційного розвитку.

До індикаторів інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку

можна віднести:

1) економічні  індикатори,  які  відображають  економічні  результати

функціонування елементів інфраструктурного забезпечення;
2) політичні індикатори, які відображають загальну ситуацію в країні або

регіоні, що сприяють формуванню потреб в інфраструктурних ресурсах;
3) індикатори  інноваційної  активності  відображають  макроекономічні

результати  інноваційної  діяльності  підприємств,  отримані  за  участю

інфраструктурних елементів.

Таким чином, комплекс індикаторів державним органом надасть уявлення

про  стан  економічної  системи,  що,  в  свою  чергу,  дозволить розробити

коригувальні заходи для досягнення їх інноваційного розвитку.
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