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вирішити, чи хочуть вони допомогти розширити і зміцнити канали навчання, які 
вже працюють поза ними світу. 
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Одним із перспективних шляхів економічного зростання підприємств є їх 
інноваційний розвиток. Практика показує, що інноваційні перебудови на 
сучасному етапі розвитку суб’єктів господарювання можуть не лише забезпечити 
високі показники економічного розвитку, але й підвищити 
конкурентоспроможність сучасних підприємств, їх експортний потенціал, а також 
допоможуть вирішити економічні, екологічні, соціальні проблеми. 
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На даний час стан інноваційної діяльності в Україні можна вважати таким, 
що не відповідає сучасному рівню розвитку інноваційних процесів в країнах, для 
яких інноваційний розвиток є основним напрямком економічної стратегії. Однією 
з найважливіших проблем інноваційного розвитку підприємств України є 
недостатній рівень фінансування науково-технічної і інноваційної діяльності зі 
сторони держави. 

Стан інноваційної діяльності в Україні більшістю експертів-науковців 
визначається як кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інноваційних 
процесів у промислово розвинених країнах. Важливим показником, що 
характеризує інноваційну активність підприємства, є частка коштів від оборота, 
направлена на фінансування науково-дослідних робіт. Світові компанії 
витрачають на це 7–12% свого дохода, а в Україні менш ніж 3% . Це говорить про 
те, що технічний рівень української продукції здебільшого не відповідає вимогам 
сучасного ринку. 

В той же час, Україна має значний потенціал для розвитку інноваційної 
діяльності за умов проведення ефективної державної політики. Проте 
маловивченим є механізм комплексного розвитку інноваційної діяльності в 
умовах трансформаційної економіки України. 

Можна виділити основні проблеми інноваційного розвитку на сучасному 
етапі: 

– відсутність реальних механізмів об’єднання наявних ресурсів, їх 
концентрації на найбільш значних та перспективних напрямах розвитку; 

– відсутність залежності між збільшенням обсягу продажу приватними 
компаніями і зростанням фінансування здійснюваних ними досліджень і розробок; 

– наявність обмежень з боку антимонопольного, податкового, патентно-
ліцензійного законодавства. 

Для розвитку інноваційної діяльності в Україні необхідно здійснити 
комплекс організаційно- економічних заходів,що охоплюватимуть: 

– здійснення ефективної державної інноваційної політики ,погоджуючи 
темпи і пропорції розвитку науки , технології і виробництва; 

– вдосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності та 
процедур патентного захисту інновацій; 

– забезпечення сприятливого клімату для створення власних наукомістких 
виробництв повного циклу шляхом використання різних форм державної 
підтримки; 
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– розвиток інноваційної інфраструктури шляхом покращення системи 
інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, сертифікації і 
впровадження розробок, підготовки і перепідготовки кадрів; 

– забезпечення комерціалізації наукових результатів шляхом формування 
основ для ефективного партнерства державного та підприємницького секторів в 
інноваційній сфері; 

– розширення міждержавного співробітництва в галузі наукових розборок  
та інноваційної діяльності,координації зусиль в питаннях розвитку пріоритетних 
для кількох державних напрямків. 

Реалізація напрямків розвитку інноваційної діяльності в Україні дасть змогу 
значно підвищити рівень інвестиційної активности промислових 
підприємств,стабілізувати прискорений процесс оновлення виробництва 
ефективно використовувати внутрішні та залучені зовнішні інвестиції на 
інноваційну діяльність.  

Таким чином, для того щоб наша країна зробила прорив в області інновацій, 
потрібна належна підтримка державних органів влади, створення сприятливого 
інвестиційного клімату, нові наукові здобутки та високотехнологічні рішення. 
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