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Для забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання соціаль-
ної сфери та сфери послуг необхідні зміни в характері їх діяльності, що пов’язані з 
використанням ряду чинників, серед яких стратегічного управління, при тому  
незалежно від їх організаційно-правового статусу.  

Щоб забезпечити інноваційний шлях розвитку соціальної сфери та сфери 
послуг, необхідним є державне втручання, тобто регулювання. Останнє визначається 
взаємодією сукупності принципів, функцій і методів, що застосовуються у процесі 
діяльності держави в особі її органів, які використовують необхідні для участі в 
інноваційному циклі ресурси (матеріальні, фінансові, інформаційні). 

Інновація, за Кондратьєвим, а також на думку інших науковців, проходить 
наступні цикли: 

 фундаментальні дослідження, розробка теоретичних підходів до розв’язання 
даної проблеми; 

 експериментальні етапи, перевірка та формування експериментальної моделі; 
 визначення технічних характеристик інноваційного продукту, проектування, 

конструювання і технологічне забезпечення; 
 експериментальна апробація інноваційного продукту; 
 запуск виробництва, управління основним виробництвом інноваційного 

продукту. 
Державне регулювання зачіпає як концептуально-підприємницькі, так і 

організаційно-процедурні аспекти просторового розвитку підприємства і реалізує свої 
функції через структурні складові загального та функціонального управління. Його 
метою (державного регулювання) у сфері інноваційного соціального розвитку та розви-
тку сфери послуг є забезпечення досягнення певних встановлених орієнтирів розвитку 
інноваційного об’єкта на задані періоди часу.  

Інноваційний процес у соціальній сфері вимагає витрат, які здійснюються в т.ч. 
за рахунок державного фінансування у поєднанні з участю держави в інноваційних 
відносинах у межах соціальної сфери. 

Таким чином, державне фінансування інноваційної діяльності соціальної сфери 
та сфери послуг зумовлена тим, що саме ця діяльність сприяє: 

 підвищенню конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та 
наближенню їх до Європейських вимог: 

 забезпеченню стійких темпів економічного зростання, підвищенню добробуту 
населення; 

 зростанню валового внутрішнього продукту та ефективності національної 
економіки; 

 прояву антициклонічного ефекту, його впливу на сукупний попит; 
 підвищенню соціального ефекту, що проявляється у розвитку людського 

капіталу, у якісному поліпшенні навколишнього середовища, в успішному розв’язанні 
глобальних екологічних проблем тощо. 


