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блеми формування цієї економічної категорії. У неоекономіці швидко зростає швидкість і
масштабність формування економічного потенціалу і це є запорукою успіху дії систем когні-
тивних обчислення його рівня.

Теоретична платформа формування та оцінювання економічного потенціалу створена по-
коліннями вчених та подана в наукових та літературних джерелах в різні періоди часу. Різні
погляди на проблему процесу формування економічного потенціалу дають нам уявлення про
його всебічний та глибокий аналіз. У більшості теоретичних досліджень демонструються
значні відмінності у формулюваннях економічного потенціалу й обґрунтовуються різні шля-
хи вирішення проблеми його оцінювання. Для промислової економіки сформулюємо власну
думку про потенціал, яким володіє підприємство: потенціал підприємства являє собою суку-
пність якостей системи взаємопов’язаних ресурсів, можливостей та їх мобілізації в досяг-
ненні цілей підприємства, конкурентних переваг з урахуванням впливу зовнішнього середо-
вища [3].

Підприємство володіє технологіями й бізнес-процесами нового покоління та підпорядко-
вує неоекономіку вимогам бізнесу, щоб успішно управляти змінами та на цій основі отриму-
вати ефект. Потенціал пов’язаний з бізнес-процесами підприємства неоекономіки; обчислен-
ня рівня потенціалу виконує когнітивна система обчислення. Отже, когнітивні обчислення
потенціалу в стратегічній поведінці підприємства неоекономіки розглядаються з позиції ста-
ндартів досягнення ефекту. За цими стандартами відтворюються бізнес-процеси, планується
розвиток потенціалу підприємства неоекономіки у вигляді проблемно-цільового моделюван-
ня капіталізації, яка перетворює додану вартість в додаткові фактори виробництва з метою
збільшення власного капіталу.

Потенціал підприємства неоекономіки визначає відтворювані якості системи когнітивно-
го обчислення і їх мобілізацію в стандартах когнітивного сприйняття капіталізації вартості
бізнес-процесів з урахуванням впливу зовнішнього середовища.
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BUSINESS IN UKRAINE.
INTERNATIONAL EXPERIENCE

Анотація. Розглянуто особливості розвитку України у сфері інноваційного підприємництва. Досліджено
основні досягнення електронного урядування як запоруки та основи успішного розвитку та втілення ін-
новацій. Сформульовано тенденції та стратегії втілення інноваційного підприємництва.
Аннотация. Рассмотрены особенности развития Украины в сфере инновационного предпринимательст-
ва. Исследованы основные достижения электронного управления как залога и основания успешного раз-
вития и реализации инноваций. Сформулированы тенденции и стратегии воплощения инновационного
предпринимательства.
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Abstract. ThepeculiaritiesofUkraineinthefieldofinnovativeentrepreneurship. The basic achievement of e-
governance as a prerequisite and basis for successful development and implementation of innovations.
Formulated trends and strategies for implementation of innovative entrepreneurship.

В умовах суспільного розвитку та трансформаційних змін, відбувається відповідне зрос-
тання конкуренції у господарчому середовищі, що призводить до підвищення значущості ін-
новаційності економіки та зокрема підприємництва. Підприємство як суб’єкт господарюван-
ня виступає основною центральною ланкою у національній інноваційній системі, що
забезпечує процес перетворення інтелектуальної складової у вигляді технологій, знань, ідей
на готовий результат та власне на капітал.

Україна сьогодні переживає важкі часи, є значні економічні та соціальні проблеми неста-
більності, країна знаходиться у стані війни, тому фізично складно фінансувати у повному об-
сязі потреби економіки. Пріоритетним напрямком фінансування безперечно виступає обо-
ронний комплекс та потреби армії. Проте, незважаючи на значні труднощі Україна взяла
прогресивний, європейський, технологічний вектор розвитку.

У новому щорічному рейтингу країн за рівнем економічних свобод Україна втратила 4
позиції, опустившись з 162-го на 166-е місце. Країна знаходиться між Анголою і Сурінамом,
перемістившись таким чином в розділ з умовною назвою «депресивні економіки світу». Чи
не найкращим чином йдуть справи і з розвитком інновацій. У рейтингу інноваційних еконо-
мік світу за версією Bloomberg, Україна за останній рік опустилася з 41-го на 42-е місце. На-
ші сусіди по рейтингу — Хорватія і Сербія. Найбільш інноваційними країнами світу стали
Південна Корея, Німеччина і Швеція [4].

Проте, у зв’язку з війною на сході, Україна вже другий рік поспіль демонструє прорив в
глобальному індексі мілітаризації. У 2017 році, зайнявши 15-е місце, піднялась відразу на 8
пунктів. Також Україна займає 9-е місце в рейтингу експортерів озброєння SIPRI. Країна по-
чала поставки на зовнішні ринки нових зразків озброєння, тоді як раніше український екс-
порт в основному був розпродаж відремонтованої радянської техніки [4].

Як вже було зазначено, одним із пріоритетних напрямків інноваційного в Україні є обо-
ронний комплекс. Сьогодні Україна вже в світових лідерах за розробками в безпілотних тех-
нологіях. Такі результатів можна досягнути і в розвитку кібер-безпеки, військової робототе-
хніки та інших напрямках [4].

Звертаючись до міжнародного досвіду у сфері оборонно-промислового комплексу, одразу
можна навести приклад американської корпорації DARPA, про яку зазначав експерт з питань
оборонних технологій Згурець С [2]. Це підрозділ Міноборони США, який займається нау-
ковими розробками у галузі оборони і створенням інноваційних проектів. Бюджет DARPA
складає близько 5 мільярдів доларів, налічуючи при цьому біля двохсот співробітників, і фа-
ктично кожен з них веде свій проект, де є безпосередньо керівником та менеджером проекту,
що говорить про гнучкість системи управління. Для України важливим є факт, що необхідно
шукати працівників у власній країні, створювати середовище, де ці люди можуть реалізувати
свої ідеї, пропонувати і створювати механізми кристалізації, трансформувати їх у конкретні
продукти, які потрібні як державі в цілому, так збройним силам зокрема [2].

Інноваційні зміни в уряді безперечно є запорукою спрощення ведення бізнесу. На сього-
днішній день Україна залучила іноземних фахівців з різних країн, що допомагають впрова-
джувати інновації в економіку, політику та соціальну сферу, зокрема ведеться плідна робота
стосовно електронного урядування. Рішенням Кабінету Міністрів від 16 листопада 2016 р.
схвалено Концепцію системи надання електронних послуг в Україні. Метою Концепції є ви-
значення напрямів, механізму і строків формування ефективної системи електронних послуг
в Україні для задоволення інтересів фізичних та юридичних осіб через розвиток і підтримку
доступних та прозорих, безпечних та некорупційних, найменш затратних, швидких та зруч-
них електронних послуг. 22 вересня 2016 року Уряд прийняв рішення про приєднання до
Міжнародної хартії відкритих даних. Метою зазначеної хартії є поширення демократії, боро-
тьба з корупцією та сприяння економічному зростанню. 6 жовтня 2016 р. на конференції
International Open Data Conference (IODC) Україна офіційно приєдналася до міжнародної Ха-
ртії відкритих даних [1].

Згадуючи лідера вище зазначеного рейтингу – Південну Корею, можна підкреслити той
факт, що країна слідує стратегії соціально-економічного розвитку, незважаючи на те, що не є
надто багатою на родючу землю, має обмежену територію та в надлишку робочу силу. Пока-
зовим є той факт, що в кризовий 2008 рік ні приватний сектор, ні держава не скоротили ви-
датки на науково-дослідницькі розробки, що демонструє, наскільки важливим є для Кореї
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стратегічний інноваційний курс. Як показав досвід, Південна Корея зобов’язана своїм рівнем
технологічного розвитку і потужному обсягу індустріалізації, і сильній освітній базі. Важли-
вим фактором є те, що людські ресурси є ключовими для науково-технічного розвитку й
економічного росту країни, а також те, що ніщо не зможе краще мотивувати приватний біз-
нес вкладати гроші у розвиток технологій, ніж конкурентна ринкова економіка [3].

Отже, інноваційний розвиток для країни є необхідним у рамках сучасних реалій. Це шлях
до успішного розвитку, який потребує звісно, значного фінансування, зусиль та часу, проте
це єдине вірне рішення, і практики багатьох успішних країн є яскравим прикладом.
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ПЕРВИННЕ ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ (IPO)
ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ — ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

INNOVATIVE FORM ATTRACT FOREIGN INVESTMENT
IS INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

Анотація. У статті розглянуто інноваційні шляхи залучення інвестиційних ресурсів підприємствами ви-
робничої сфери діяльності. Досліджено особливості проведення публічного розміщення акцій («initial
public offering», або IPO) виробничими підприємствами, та проаналізований механізм проведення IPO в
Україні.
Аннотация. В статье рассмотрены инновационные пути привлечения инвестиционных ресурсов пред-
приятиями производственной сферы. Исследованы особенности проведения публичного размещения ак-
ций («initial public offering») производственными предприятиями, и проанализирован механизм проведе-
ния IPO в Украине.
Annotation. The article discusses the ways of attracting investment resources by manufacturing enterprise. The
article examines the features of the public offering (IPO) by production enterprises, the mechanism of the IPO in
Ukraine.

Україна географічно знаходиться в Європі і межує з країнами Євросоюзу і це підтверджує
двосторонню зацікавленість України і Європейського Союзу у збереженні високих темпів
торгівельно-економічних відносин. Саме тому пошук перспективних інноваційних форм за-
лучення інвестицій є постійним процесом. Однією з таких форм є первинне публічне розмі-
щення акцій ІРО. В перекладі з англійської ІРО (Initial Public Offering) означає первинне пуб-




