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ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ КОНСТІТУЕНТИ НА РЕГУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

The role of the monetary policy in the innovation activity is substantiated in the thesis. The
author observes different types of the development of the country. The instruments of activization
of scientific and technological processes are suggested.
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функціонування грошово-кредитної системи – необхідна умова для активізації інноваційноінвестиційної діяльності в Україні, яка об’єктивно визначає ключову роль центрального
банку в управлінні науково-технічним розвитком країни.
Світовий досвід свідчить, що загальний рівень економічного розвитку держави на
сьогоднішній день детермінується не кількістю напрямків науково-технічного прогресу, а
розумним поєднанням новаторських ідей і розробок, які базуються на технологічних
проривах і потребують прогресивних умов кредитування і управління монетарною сферою, а
також підвищення економічної значності власних, залучених і запозичених джерел для
ведення науково-технічної діяльності.
Спираючись на створення сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату, країна
може обрати один з можливих типів розвитку: традиційний, який передбачає розвиток
галузей економіки на базі існуючих технологій; інноваційний - характеризується
диверсифікацією традиційної економічної бази шляхом значних інвестицій і інновацій (для
реалізації такого типу розвитку необхідні наявність наступних складових: інноваційний
попит; інформаційна, кадрова, наукова та монетарна бази генерування інноваційних
процесів,

а

також

взаємопов’язане

функціонування

науково-технічної,

виробничої,

фінансової, грошово-кредитної, соціальної та інституційної сфер); проміжний, що
представляє собою комбінацію і наявність атрибутів, характерних для двох попередніх типів.
Якщо розглядати роль і місце монетарної політики в регулюванні інноваційноінвестиційних процесів України, то необхідно зауважити, що не слід обмежуватися
ортодоксальним монетаризмом, а треба застосовувати й неортодоксальні методи та прийоми
монетарного менеджменту, які сприятимуть технологічному оновленню виробничої,
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науково-технічної бази та виходу на світову арену. Для цього рівень грошової пропозиції
слід привести у відповідність з попитом інноваційної і виробничої сфер. У даному зв’язку,
доцільним на наш погляд є проведення операцій з врахування і переврахування векселів,
використання
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гарантій

і
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регулювання і контролю, а також розробка та запровадження на практиці механізмів
андерайтингу і лізингу нематеріальних активів.
Необхідними вважаємо також додаткові заходи щодо регулювання діяльності
комерційних банків, їх переорієнтації на кредитування й інвестування виробничої і науковотехнічної сфер. Справа в тому, що останні заходи передбачають зміцнення ресурсної бази
комерційних банків, їх капіталізацію, а також надання певних пільг (зниження ставки
резервування для банків, які кредитують реальний сектор економіки і сприяють науковотехнічному розвитку, а також зменшення відсоткових ставок за кредитами).
Важливими заходами щодо управління НТП на основі використання інструментів
монетарного менеджменту слід також вважати удосконалення принципів і методів
управління й фінансування науково-технічної і інноваційної сфер; перегляд чинного
законодавства щодо стимулювання монетарних процесів; реалізація комплексу заходів для
імплементації взаємодії банківської системи з реальним сектором економіки, включаючи
науково-технічну сферу; формування інноваційної інфраструктури; активізація діяльності
держави на фондовому ринку, що покликаний стати важливим джерелом коштів для
розвитку виробництва і залучення інвестицій у реальний сектор економіки; державна
підтримка значних і системних інновацій, яка повинна здійснюватися, в першу чергу, через
реалізацію цільових інноваційних програм органічно узгоджених із середньостроковими
перспективами розвитку реального сектора, монетарної сфери і соціально-економічних
прогнозів.
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