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ничих технологій і розвиненості інформаційного забезпечення виробничої сфери. Сприйняття су-
часного виробництва повинно цілком базуватися на нових рішеннях у галузі технології, техніки,
економічних методів господарювання, тобто різних технологічних інноваціях.

Аналіз конкурентоспроможності економічно розвинених країн засвідчує, що нецінові чинники
конкурентоспроможності зумовлені новизною продуктів, їхньою якістю, наукоємністю і високою
технологічністю. Економіка країни є інноваційною, якщо функціонування різних сфер її виробни-
цтва та підсистеми життєзабезпечення доповнено процесами розвитку, що показують спрямова-
ність позитивних змін у цих підсистемах, а саме: впровадження продуктивніших технологій з но-
вим системним забезпеченням; залучення нових ресурсів та інвестицій; використанням
досконаліших технологій. Результатом такої дії є підвищення ефективності господарської системи
загалом і поліпшення умов життєдіяльності та якості життя населення. Тільки радикальні заходи,
спрямовані на впровадження нових технічних і технологічних рішень, здатних випускати конку-
рентоспроможні товари, допоможуть економіці України вийти з кризи, а підприємствам збалансо-
вано та рівномірно працювати у ринковій економіці.

Потрібно формувати та розвивати системи інформаційного забезпечення, що торкаються інно-
ваційних технологій, з метою поліпшення взаємодії наукових організацій з підприємствами та по-
тенційними інвесторами. Також, досить важливим є розробка та реалізація заходів щодо створення
і розвитку інноваційних інститутів, таких як технопарки, інноваційні агентства і центри для акти-
візації взаємодії науки і виробництва [4, с. 24; 6, с. 128].

Отже, трансфер технологій є процесом, що передбачає переміщення та розповсюдження техно-
логічних знань, виступає складним видом комунікацій, стимулює створення нових споживчих
цінностей і може повторюватися неодноразово. Ми дійшли висновку, що з точки зору заохочення
інновацій у середньому та малому бізнесі, першочерговим кроком у цьому напрямку має бути
пробудження інтересу даного сектора економіки до впровадження інновацій на основі спіралі:
«розроблення та впровадження інновацій — зниження собівартості продукції — збільшення при-
бутку». Кожне підприємство має шанс стати гідним конкурентом на світовому ринку, вивчаючи та
застосовуючи на практиці досвід іноземних компаній в інноваційній сфері діяльності. Наше май-
бутнє в наших руках.
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Анотація. У статті розкрито проблема зростання інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств. Розгляну-
то трансфер технологій як можливий інструмент розвитку та зростання конкурентоспроможності підприємств
всередині країни.
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Аннотация. В статье раскрывается проблема роста инновационного потенциала отечественных предприятий.
Рассматривается трансфер технологий как возможный инструмент развития и роста конкурентоспособности
предприятий внутри страны.
Abstract. The article deals with the problem of growth in innovative capacity of domestic enterprises. We consider
technology transfer as a possible tool for development and increased competitiveness of enterprises in the country.

Безумовно, сьогодні Україна переживає важкий період свого життя. Напевне, найважчий за ро-
ки свого існування. Закриті підприємства, скорочені штати працівників, девальвація гривні, пору-
шення загальнонаціональної структури і системи підприємництва в цілому — все це і не тільки
кожен день завдає нищівного удару по нашій економіці. Сподіваюсь, цей цикл економічного зане-
паду найближчим часом завершиться і почнеться період піднесення. Але з чого потрібно почина-
ти? Що стане запорукою нового економічного розквіту країни?

На мою думку, одним із головних методів, що ми маємо використати, рухаючись у даному на-
прямку, є трансфер технологій. Це швидкий, доступний, простий, а головне — порівняно недоро-
гий спосіб залучення інновацій. Трансфер технологій, який також називається передачею техно-
логії, являє собою процес передачі навичок, знань, технологій, методів виробництва, зразків
виробництва і складових об’єктів технологій між суб’єктами господарювання, урядовими органі-
заціями та іншими установами з метою забезпечення науково-технічного прогресу [2]. Тому для
підприємств України, які в найкоротші терміни планують зупинити стагнацію економіки і змінити
її на розвиток, це чудовий варіант. Адже непотрібно так багато часу і ресурсів для створення но-
вих видів товарів, послуг, методів виробництва. Все можна зробити набагато простіше. Звичайно є
один недолік — вітчизняні підприємства не будуть новаторами у виготовленні, наприклад, конк-
ретного продукту на світовому ринку. Але в такий скрутний час, я думаю, що на це непотрібно
звертати увагу. Навпаки, слід визнавати успіх зарубіжних компаній, залучатись їхньою підтрим-
кою і виготовляти не лише для внутрішнього ринку, а й продавати «сусідам».

Тепер виникає інше питання: «Яким методом краще залучати інновації в країну?». Перший ва-
ріант — це співпраця на рівні держав і їх структур. Останнім часом наша країна із-за свого склад-
ного геополітичного становища тісно контактує з багатьма західними країнами. Так чому б не
скористатись підтримкою європейських держав і в рамках НТП. Особисто я бачу розквіт націона-
льного підприємництва на основі «справедливої» приватизації державних підприємств, що зане-
пали. А також допомоги малому та середньому бізнесу, що має відобразитись і у співпраці з інно-
ваційними підприємствами розвинутих країн за участі держави.

Починаючи з 2014 року влада здійснює реформи, намагається покращити стан підприємств,
яким сьогодні нелегко виживати при такому курсі національної валюти та купівельній спромож-
ності громадян. Наразі, починаючи з лютого 2015 року, проводилась перевірка роботи, і паралель-
но реформа, в Державній фіскальній службі України, що має полегшити діяльність особливо ма-
лих підприємств. Звичайно мова про інноваційну діяльність поки що не йде. Але це питання часу.
Трохи згодом влада має стати зацікавленим посередником між вітчизняними підприємствами і
іноземними і підняти ці відносини на новий рівень, що має проявитись у збільшенні ВВП країни.

На сьогодні вже існують деякі організації, що сприяють інноваційному руху на Україні. Напри-
клад, громадська організація «Агенція Європейських Інновацій». Її основна мета — розширення спів-
робітництва між Україною та ЄС у сфері ІКТ, поновлюваних джерел енергії, сільського господарства,
охорони здоров’я, науково-дослідній у рамках 7РП/ГОРИЗОНТ2020 та інших програм ЄС [3].

Іншим варіантом трансферу технологій у країну є відкриття філій ТНК. І тут постає спірне пи-
тання: «Хто кому більше потрібен: Україні — ТНК, чи ТНК — Україна, як ринок збуту». Протя-
гом своєї історії в Україні уже діяло понад 30 світових транснаціональних корпорацій. Серед яких
можна виділити Alcatel, British American Tobacco, British Petroleum, Coca-Cola, Danone, Hewlett-
Packard, Huawei, Kraft Foods (Mondelez International), McDonalds Corporation, Metro Cash&Carry,
Nestlé, Nokia, PepsiСo, Procter&Gamble, Samsung, Shell, Siemens, SUN Inbev, Toyota, Unilever [1].

Україна зі своїм багатомільйонним населенням є досить привабливим ринком майже для будь-якої
компанії. Звичайно ТНК є конкурентами для вітчизняних компаній, але весь розвиток економіки по-
будований на конкуренції. Плюс до цього, створюються нові робочі місця, здійснюється приплив ка-
піталу, може покращитись зовнішньоторговельне сальдо. А головне, що суспільство має лише виграти
завдяки новим видам товарів або їх меншій вартості, за рахунок вітчизняного виробництва.

Підсумовуючи хочу сказати, що, врешті-решт, Україна повернеться на свої власні і незалежні
колії економічного розвитку. І тоді розпочнеться справжнє економічне піднесення незалежної
України. Я впевнений в цьому!
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