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Проблеми інноваційної діяльності стають в останні роки все більш

актуальними. Адже саме інновації ведуть до оновлення ринку, поліпшення

якості та розширення асортименту товарів і послуг, створення нових методів

виробництва, збуту продукції, підвищення ефективності управління. Основними

суб’єктами інноваційного процесу виступають первинні ланки економічної

системи – підприємства, які всією логікою функціонування ринкового

механізму висуваються в центр тих необхідних змін, які пов’язані з

зацікавленістю суспільства у високоефективних нововведеннях.

Основою сучасного соціально-економічного розвитку країни, що є

передумовою для зростання і переходу суспільства в інформаційну епоху, та її

конкурентоспроможності на міжнародних ринках є інноваційна діяльність.

Конкурентну перевагу отримують ті країни, умови діяльності в яких дозволяють

максимально використовувати новітні технології. Надзвичайну важливість для

економіки становлять питання, які стосуються дослідження і прогнозування

подальших перспектив інноваційної діяльності у ключових сферах національної

економіки.

Глибинні трансформації усіх елементів суспільства, що спостерігаються

протягом останніх десятиліть практично в усіх країнах світу, спричинені

зміщенням орієнтирів розвитку та викликами зовнішнього середовища, в якому

визначальним фактором конкуренції та соціально-економічного зростання

наразі виступає знаннєвий чинник, його ефективне використання у ланцюгу

«продукування-трансфер-комерціалізація знань».

Ґрунтуючись на дослідженнях вчених та фахівців-практиків, варто

відзначити, що інноваційна діяльність може включати як всі етапи

інноваційного процесу, так і бути його частиною, кожна з якої може
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завершуватися комерціалізацією її результату, на який поширюється право

інтелектуальної власності, необхідність та доцільність комерціалізації якого

визначається залежно від можливостей підприємства та вимог ринку.

Вибір способу і напрямки інноваційної діяльності підприємства залежать

від ресурсного та науково-технічного потенціалу підприємства, вимог ринку,

стадій життєвого циклу техніки і технології, особливостей галузеві. При

проектуванні, розробці та впровадженні інновацій слід визначити необхідні

витрати для їх реалізації, можливі джерела фінансування, оцінити економічну

ефективність від впровадження інновацій, порівняти ефективність різних

інновацій шляхом порівняння доходів і витрат.

Таким чином, інновація означає зміни в економіці, промисловості,

суспільстві, в поведінці покупців, виробників, працівників. Тому вона завжди

повинна орієнтуватися на ринок, керуватися його потребами. Для здійснення

підприємством інноваційної діяльності, вона повинна мати таку структуру і

спрямованість, які сприяли б створенню атмосфери підприємництва, атмосфери

сприйняття нових сприятливих можливостей.

Інноваційна діяльність є надважливою для підприємства, оскільки в

сучасних умовах успішна діяльність підприємств, підвищення їх

конкурентоспроможності неможливі без змін у структурі управління, технології

виробництва, маркетинговій політиці підприємства, у всьому тому, що робить

підприємство конкурентоспроможним у сучасних умовах.

Погоджуємося з думкою Альошина С.Ю., що основним рушійним

чинником діяльності кожного підприємства за умов конкуренції є його

інноваційний розвиток, а одним з головних показників сприйнятливості

підприємства до нововведень є його інноваційний потенціал [1, c.304].

Оцінюючи вплив економічної кризи на інноваційну діяльність вітчизняних

підприємств, слід зазначити, що економічна криза може бути як джерелом

загроз, так і джерелом нових можливостей у розвитку національної економіки.

Стосовно виникнення нових можливостей криза дозволяє використовувати

шанс на проведення ефективної глобальної політики, для поліпшення

стабільності фінансової системи і стимулювання економічного зростання. При

цьому важливе значення має міжнародне співробітництво із забезпечення

зміцнення стабільності й прозорості фінансової системи, створення фондів, що

гарантують допомогу країнам, що розвиваються, страхування боргів їх

компаній і переоцінка важливості суспільної політики й регуляційних заходів.

Як свідчить зарубіжний досвід, залучення іноземних інвестицій в

українську економіку, що є однією з необхідних умов виходу країни з

економічної кризи, вимагає значних нормотворчих і організаційних зусиль як

від українських державної й регіональної влад, так і від окремих підприємств і

фінансових інститутів [2, с. 3].
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Загалом ці зусилля повинні бути спрямовані, по-перше, на поліпшення

загального інвестиційного клімату України, стабілізацію економічної та

правової ситуації, особливо, у частині захисту прав власності, і створення

ефективного економічного законодавства; по-друге, на організацію ефективного

національного ринку капіталів, що забезпечує повноцінний зв’язок ринку

цінних паперів з реальним сектором економіки.

За умов перманентної кризи здатність країни створювати і використовувати

нові технології розглядається як головний фактор, що визначає перспективи

процвітання нації. При цьому головну ставку слід робити на розвиток

прогресивних технологій. Тільки на цьому шляху можна модернізувати

технологічну базу, налагодити виробництво конкурентоспроможних товарів і

вийти на траєкторію стійкого економічного зростання. Для розвитку

інноваційного бізнесу в України необхідно, перш за все, змінити ставлення

суспільства до об’єктів інтелектуальної власності. Вважаємо, що провідна роль

у цьому повинна належати державі.

З метою активізації інноваційної діяльності у сфері вітчизняного

підприємництва повинна бути вироблена нова інноваційна політика, яка

становить сукупність принципів і заходів, що забезпечують створення

сприятливого інноваційного клімату в Україні, необхідного для успішного

інвестування в українську економіку. Така інноваційна політика повинна

об’єднувати загальними завданнями науку, техніку, виробництво, споживання,

фінансову систему, освіту і повинна бути орієнтованою на використання

інтелектуальних ресурсів, розвиток високотехнологічних виробництв і

пріоритети економіки.

Список використаних джерел

1. Альошин С. Ю. Науково-методичні підходи до оцінки стану інноваційного

розвитку промислового підприємства / С. Ю. Альошин // Вісник економіки

транспорту і промисловості. – 2014. – № 46. – С. 303–309.

2. James K. С., Wen-Hоng, Staсy F. L., Leо Y. T. Evaluatinq Glоbal Teсhnоlоgy

Transfer Researсh Perfоrmanсe [Text] / K. С. James, Wen-Hоng, F. L. Staсy,

Y.T. Leо // Department оf Business Administratiоn, Сhina// IEEE. – 2010. –

vol.2. – Р. 1-6.

325


