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У цілому, Україна досягла певного прогресу щодо прийняття
законів про рівні можливості та рівне ставлення, але це не
знайшло свого відображення у вищезазначених показниках.
Отже, реальне впровадження рівних можливостей і рівного став-
лення в галузі зайнятості залишається актуальною проблемою
для України.
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Здійснено дослідження інвестиційно-
інноваційних процесів в економіці Украї-
ни та їхній вплив на конкурентоспромож-
ність вітчизняних підприємств. Доповідь
також присвячена дослідженню методів
визначення економічної ефективності в
інноваційну діяльність.

It is a research of innovation-
investment processes in the econo-

my of Ukraine and its impact on
competitiveness of national enter-

prises. The report is also devoted to
research methods of investment

efficiency of innovative activity

Актуальним чинником для України на нинішньому етапі пе-
реоснащення основних фондів підприємств є інноваційна модель,
яка ґрунтується на основі «економіки знань», що дає поштовх до
планомірного та перспективного розвитку національної економі-
ки в довгостроковому періоді.

Залучення інвестиційних ресурсів є необхідною складовою
для інноваційної діяльності, яка між тим пов’язана з певним ри-
зиком та невизначеністю, оскільки прогнозне значення не може
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носити достовірно визначеної форми. Ступінь ризику невизначе-
ності є головним фактором при прийнятті рішень по інвестуван-
ню в ті чи ті інноваційні проекти на стадії розробки та побудови
нових моделей та впровадження нововведень.

Інноваційні моделі потребують адаптації до галузевих та наці-
ональних умов господарювання.

Основним фактором застосування інновацій у прикладному
значенні є економічна ефективність у реалізації інноваційної
програми на певному підприємстві, для якого вона розроблялася.
Потрібна ефективна система розрахунків інвестицій в інновацій-
ну діяльність та розроблення аналітично-прогностичних моделей
у прикладному застосуванні інновацій.

Пропонується використання індикативних принципів у розра-
хунках інноваційного характеру, що інформативно відображає
загальний економічний ефект при застосуванні в різних сферах
інноваційної діяльності та обраховується на основі діючої систе-
ми статистичної інформації.

Системи методологічних принципів визначення економічної
ефективності інвестицій в інноваційну діяльність та моделі їх-
нього застосування при плануванні управлінських рішень потре-
бують удосконалення.

При застосуванні інновацій на підприємствах різних форм
власності досягається певна система конкурентних переваг та
можливостей для зростання ефективності виробництва, покра-
щення якості та відповідності сучасним ринковим вимогам. Це
відбивається у зростанні конкурентоспроможності продукції на
ринку та задоволенні потреб споживача на даному етапі.
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