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ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙ 

 

В статті надається аналіз інноваційного процесу, розкрито основні 

теоретичні аспекти інноваційної діяльності як основи розвитку 

підприємства. Систематизовано й узагальнено наукові погляди на зміст і 

економічну суть інновацій та інноваційної діяльності. Розглянуто основні 

способи та методи активізації інноваційної діяльності підприємств. 

 

Досвід розвинутих країн показує, що реалізація інноваційної політики 

залежить насамперед від ресурсів, які необхідно направляти на вирішення 

інноваційних завдань. Якщо в середньому витрати на фундаментальні 

дослідження прийняти за одиницю, то витрати на прикладні науково-дослідні і 

дослідно-конструкторські роботи перевищують їх у розвинутих країнах у 10 разів.  

Стратегічною лінією країн - членів Європейського союзу (ЄС) в області 

інноваційної діяльності є концентрація фінансових ресурсів на ключових 

напрямках, а саме: створення єдиної для всіх країн – членів ЄС бази даних, 

що акумулює й регламентує комплекс мінімально необхідних процедур і 

формальностей для створення інноваційних підприємств;підтримку малих і 

середніх підприємств із метою правового захисту від незаконного 

копіювання розроблених технологій або продукції, що випускається; 

створення механізму фінансової підтримки малих і середніх підприємств, 

надання їм допомоги в підготовці, реєстрації й підтримці патентів, з огляду 

на досвід роботи. 

 Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічного розвитку 

національних і європейських патентних бюро; удосконалювання системи 

фінансування інноваційної діяльності підприємств; уведення більш 



досконалого податкового механізму, що дає значні пільги підприємствам, які 

розробляють і випускають інноваційну продукцію; створення на 

підприємствах і в компаніях умов, що стимулюють підвищення освітнього 

рівня працівників. 

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення основних 

завдань державної інноваційної політики: 

1)вибір раціональних стратегій і пріоритетів розвитку інноваційної 

сфери з реалізацією в галузях промисловості критичних технологій і 

інноваційних проектів, що роблять вирішальний вплив на підвищення 

ефективності виробництва і конкурентоздатності продукції; 

2) координація дій органів влади з метою розробки комплексного 

підходу до рішення задач інноваційного розвитку, ефективного функціонування 

інноваційної системи і реалізації державної інноваційної політики; 

3) концентрація організаційних засобів і ресурсів на пріоритетних 

напрямках розвитку інноваційної сфери з метою підвищення попиту 

промислового виробництва на науково-технічні досягнення, залучення 

вільного капіталу до фінансування проектів технологічного переозброєння 

промисловості; 

4) збереження і розвиток виробничо-технологічного потенціалу, його 

використання для підтримки сучасного технологічного рівня і переходу до 

більш досконалих технологій; 

5) створення системи підготовки і перепідготовки кадрів в області 

інноваційного підприємництва; 

6)підтримка ведучих вчених, наукових колективів, педагогічних шкіл, 

здатних забезпечити високий рівень освіти, для ефективного ведення 

інноваційної діяльності; 

7) створення в державі розвинутої системи міжнародної сертифікації, 

що спирається на міжнародні і гармонізовані національні стандарти;  

8) забезпечення сприятливих економічних і фінансових умов для 

активізації інноваційної діяльності; 



9)використання в реальному секторі економіки України інноваційних 

технологій і виробництв, що забезпечують випуск конкурентоздатної 

продукції, комп'ютерних інформаційних технологій і автоматизацію 

керування складними технологічними процесами. 

Для рішення основних задач інноваційного розвитку повинні бути 

використані наступні переваги економіки України: природні ресурси, 

розвинута мінерально-сировинна база і транспортна інфраструктура; значний 

технологічний потенціал оборонних і суміжних із ними цивільних галузей 

промисловості; резерв виробничих потужностей випуску масової, достатньо 

дешевої продукції, здатної знайти збут на внутрішньому ринку, а також на 

ринках ряду країн, що розвиваються; значний науково-технологічний 

потенціал, велика кількість патентів, ноу-хау, висококваліфіковані наукові 

кадри; система вищої освіти світового рівня. 
 


