
72
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 7, 2013

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останній час рівень інноваційної активності

вітчизняних підприємств знаходиться на дуже
низькому рівні. У числі факторів, що стримують
впровадження інновацій, є дефіцит власних
коштів, недосконале законодавство в галузі уп%
равління інноваційною діяльністю, недостатня
фінансова підтримка держави, великі витрати на
нововведення, високий економічний ризик. Дані
проблемні аспекти вимагають пошуку ефектив%
них підходів щодо їх вирішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Формуванню механізмів активізування інно%
ваційного розвитку сучасних підприємств при%
свячено значну кількість наукових праць. Ваго%
мий внесок у вирішення зазначених питань
здійснили такі вчені%економісти: В. Гусєв, О. Князь,
П. Микитюк, С. Ілляшенко, Й. Петрович, М. Ро%
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гоза, Л. Федулова, Н. Чухрай та ін. [1; 4—7; 9; 12;
13]. Попри грунтовні дослідження даних авторів
щодо процесів активізування інноваційної діяль%
ності вітчизняних підприємств, постає не%
обхідність у конкретизуванні необхідних на%
прямів пришвидшення їх інноваційного розвит%
ку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням даного дослідження є з'ясування

впливу факторів на інноваційні процеси вітчиз%
няних підприємств, що впроваджують інновації,
та розроблення активізуючих заходів, спрямо%
ваних на прискорення їх інноваційного розвит%
ку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із найдієвіших інструментів економі%

чного зростання сучасних підприємств є ефек%
тивна інноваційна діяльність. Тому питання мо%
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білізування механізмів активізування інновацій%
ної діяльності підприємств України є надзвичай%
но актуальними в сучасних умовах господарю%
вання.

Досвід розвинених країн світу вказує на сут%
тєву відмінність ресурсної бази реалізації інно%
вацій від обсягів коштів, що спрямовуються на
здійснення науково%технічної діяльності. Світо%
ва практика свідчить, що витрати на НДДКР пе%
ревищують обсяги коштів, що спрямовуються на
фундаментальні дослідження, як правило, у де%
сять разів. Впровадження інновацій у виробниц%
тво вимагає набагато більших фінансових ре%
сурсів суб'єктів інноваційного підприємництва.

Державна підтримка розвитку інноваційних
процесів на даний час є недостатньою, оскільки
спостерігається пасивність України як у ролі за%
мовника інноваційних продуктів, так і їх основ%
ного споживача, що посилює негативну динамі%
ку технологічного відставання промисловості в
цілому.

Слід констатувати, що власні фінансові ре%
сурси підприємств в умовах сьогодення є основ%
ним джерелом розробки і впровадження інно%
вацій. Їх питома вага у 2010 р. дорівнювала 59,4
% у загальному обсязі фінансування інновацій%
ної діяльності (рис. 1).

Найбільша питома вага власних коштів під%
приємств, що спрямовуються на інноваційну
діяльність, пояснюється значною ускладненістю
залучення інвестиційних ресурсів, що полягає у
відсутності механізмів підтримки венчурного

фінансування в Україні, несприятливості інвес%
тиційного клімату, недосконалості відповідного
законодавства.

Негативною тенденцією щодо сповільнення
активізування інноваційної діяльності сучасни%
ми підприємствами Укриїни є практично відсутнє
кредитування процесів розробки і впроваджен%
ня інноваційних продуктів, що зумовлене неба%
жанням банків йти на значний інноваційний ри%
зик і надзвичайно високими відсотковими став%
ками за відповідними кредитами. Кошти, якщо і
надаються банками, то на короткострокові тер%
міни, що не може забезпечити потреб довгост%
рокового фінансування інноваційних проектів.

Вражає мізерність фінансування інновацій%
ної діяльності національної промисловості за ра%
хунок коштів вітчизняних інвесторів (0,4%) та
фактично відсутність протягом останніх років
фінансування інноваційної діяльності у промис%
ловості за рахунок коштів місцевих бюджетів
(1,3% загального обсягу) у 2010 р. [11].

Бюджетне фінансування інноваційної діяль%
ності становило у 2010 р. лише 1,1% загального
обсягу, що приблизно у 10 разів менше, ніж у роз%
винутих країнах світу, де урядові витрати на
фінансування інноваційної діяльності складають
у середньому 10%.

Незначне зростання кількості підприємств,
що впроваджували інновації в Україні, за період
з 2008 по 2010 рр. з 1160 до 1217 підприємств, або
на 4,9 %, не може свідчити про помітне активізу%
вання інноваційної діяльності в Україні.

Рис. 1. Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності
у промисловості України у 2010 р., млн грн.

(у фактичних цінах) [11, с. 324]
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Якщо порівнювати останні дані з 2000 р., то у
2010 році кількість підприємств, що впроваджу%
вати інновації, навпаки, зменшилася на 274, або
на 18,4 %, що свідчить про сповільнення іннова%
ційних процесів в Україні. Відповідні дані пода%
но на рис. 2.

У сучасних умовах господарювання, що суп%
роводжуються орієнтацією економіки на знан%
ня та інноваційний розвиток, у процесі посилен%
ня взаємодії секторів науки, виробництва та дер%
жави одним з найбільш вагомих показників, що
ідентифікують інтеграцію зазначених суб'єктів,
є обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується
державою на науково%дослідні та дослідно%кон%
структорські роботи та освіту. У розвинутих дер%
жавах світу вони становлять, як правило, від 2,5
% до 3 % валового внутрішнього продукту (за
найнижчого допустимого рівня в 2 % від ВВП).

А в Україні обсяги фінансування державою
інноваційних робіт упродовж останніх років, як
наведено на рис. 3, мізерні за масштабами (у 2010
р. відповідний показник становив 0,34% до ВВП),

що свідчить про незацікавленість
уряду у фінансуванні процесів роз%
робки і впровадження інновацій.

За період з 2003 по 2010 рр. спо%
стерігається негативна динаміка до
зменшення частки у ВВП загаль%
них витрат на наукові та науково%
технічні роботи в Україні (рис. 4).
Абсолютне значення цього показ%
ника у 2010 р. становило 0,82 % до
ВВП, що свідчить про його критич%
ний рівень.

На сьогодні спостерігається
посилення негативної тенденції
щодо відставання рівня технолог%
ічного розвитку України від про%
відних країн світу. Основними при%
чинами цього є непослідовність
інноваційної політики та мізер%
ність фінансування інноваційних

розробок державою. Це призводить до знижен%
ня конкурентоспроможності і сповільнення роз%
витку підприємств.

Значний відтік наукових кадрів з України у
розвинені країни світу зумовлений помітним ско%
роченням фінансування державою НДДКР,
практично відсутністю оновлення матеріально%
технічної бази для науково%технічних дослід%
жень. Недостатність належних умов для розроб%
ки і впровадження новітніх технологій зумовлює
необхідність їхнього запозичення за кордоном.
Значний інтелектуальний потенціал українських
наукових кадрів не може бути повністю викори%
станий в межах України, а знаходить своє втілен%
ня в науково%технічних розробках інших країн.

Ключовою причиною низького активізуван%
ня інноваційної діяльності підприємств в Україні
є недостатнє державне фінансування інно%
ваційних проектів і програм. Проблема полягає
не тільки в недостатніх обсягах державних інве%
стиційних ресурсів, а й у механізмах відповідного
фінансування, оскільки особливливості іннова%

ційної діяльності, пов'язані з
невизначеністю майбутніх ре%
зультатів, використовуються
у формуванні тіньових схем
незаконного перерозподілу
коштів. Додатково слід зазна%
чити, що інструменти опосе%
редкованого стимулювання
активізування інноваційної
діяльності в Україні з боку
держави використовуються
на дуже низькому рівні, а у
провідних країнах світу не%
пряме стимулювання іннова%
ційних процесів є однією з
найефективніших форм їх ак%
тивізування.

Рис. 2. Кількість підприємств, що впроваджували інновації
в Україні у 2000—2010 рр.

Джерело: [11, с. 325].

Рис. 3. Витрати держбюджету на наукові та науковоDтехнічні
роботи в Україні у 2000—2010 рр., % до ВВП*

* Розраховано за даними, наведеними у Статистичному щорічнику України за 2010 р.
[11].
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Інноваційна політика підприємств в
Україні має короткостроковий харак%
тер, оскільки недостатність власних
коштів суб'єктів господарювання для
фінансування інноваційної діяльності
не дає можливостей сформувати дос%
татню наукову, дослідницьку, виробни%
чу, матеріально%технічну бази для її
ефективного здійснення. Зазначені пе%
редумови також стримують необхідний
розвиток персоналу в інноваційній
сфері, оскільки практично відсутнє
фінансування з боку сучасних підпри%
ємств його підготовки для вирішення
відповідних задач.

Державна підтримка в активізу%
ванні інноваційної діяльності в Україні
може полягати у прямому фінансуванні конк%
ретних інноваційних проектів сучасних
підприємств, які відповідають встановленим
державою вимогам. Пряме державне фінансу%
вання може здійснюватися в межах сформова%
них програм інноваційного розвитку, а також
шляхом створення спеціальних фондів. Варто
зазначити, що сьогоднішні державні програми
сформовані на основі методичних засад ра%
дянської спадщини з відсутністю сучасних ме%
ханізмів контролювання за виконанням та про%
гресивних методів їх оцінювання. Більшість та%
ких програм націлені на фінансування фунда%
ментальних досліджень у сировинних галузях
промисловості та у галузі фізики. Програмне
фінансування власне розвитку інноваційної
інфраструктури та впровадження у виробниц%
тво окремих інноваційних продуктів носить дру%
горядну роль, тобто практичній стороні інно%
ваційної діяльності в Україні приділено з боку
держави недостатньо уваги. Несистемність та
фрагментарність державної підтримки з вико%
ристанням непрямих заходів активізування
інноваційної діяльності не створює сприятли%
вого середовища для посилення взаємодії між
науковим та промисловим секторами іннова%
ційного процесу в Україні.

Базисним елементом системи непрямого ре%
гулювання інноваційної діяльності в Україні є
оподаткування суб'єктів інноваційного процесу,
яке повинно містити низку заохочень, або хоча
б мати нейтральний характер (в умовах сьогоден%
ня спостерігається відсутність зазначених ком%
понентів). Доцільно, у першу чергу, оптимізува%
ти податкові ставки та чітко окреслити податко%
ву базу для суб'єктів інноваційного підприємниц%
тва разом із запровадженням системи податко%
вих пільг (пільгові ставки оподаткування, подат%
кові канікули тощо).

Постійні хаотичні трансформаційні процеси
у галузі управління інноваційною та науковою
діяльністю в Україні унеможливлюють проведен%

ня ефективної довгострокової інноваційної полі%
тики, що призводить до погіршення стану сфери
науки та інновацій. Тому координування робо%
ти усіх ланок інноваційної системи України має
стати ключовим орієнтиром державного управ%
ління, що призведе до підвищення рівня іннова%
ційної складової економіки і прискорить еконо%
мічне зростання держави.

Вищеподані аналітичні передумови стану
інноваційної діяльності в Україні вимагають про%
ведення оцінювання відповідної законодавчої
бази щодо регулювання інноваційних процесів.

Основним документом, що регулює інно%
ваційні процеси в Україні, є Закон "Про іннова%
ційну діяльність" від 4 липня 2002 року № 40%IV
[2], який визначає правові, економічні та органі%
заційні засади державного регулювання іннова%
ційної діяльності в Україні, встановлює форми
стимулювання державою інноваційних процесів
і спрямований на підтримку розвитку економіки
України інноваційним шляхом.

Важливість даного Закону полягає в офіцій%
ному тлумаченні основних термінів інновацій%
ної теорії: інновацій, інноваційної діяльності,
інноваційних продуктів, інноваційної продукції,
інноваційних проектів, інноваційних підпри%
ємств, інноваційної інфраструктури. Також
чітко прописані об'єкти інноваційної діяльності:
інноваційні програми і проекти; нові знання та
інтелектуальні продукти; виробниче обладнан%
ня та процеси; інфраструктура виробництва і
підприємництва; організаційно%технічні рішен%
ня виробничого, адміністративного, комерцій%
ного або іншого характеру, що істотно поліпшу%
ють структуру і якість виробництва і соціаль%
ної сфери; сировинні ресурси, засоби їх видо%
бування і переробки; товарна продукція; меха%
нізми формування споживчого ринку і збуту
товарної продукції. Закон визначає суб'єктами
інноваційної діяльності фізичних і юридичних
осіб України, фізичних і юридичних осіб інозем%
них держав, осіб без громадянства, об'єднання

Рис. 4. Загальні витрати на наукові та науковоDтехнічні
роботи в Україні у 2000—2010 рр., % до ВВП*

* Розраховано за даними, наведеними у Статистичному щорічнику Украї%
ни за 2010 р. [11].
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цих осіб, які провадять в Україні інноваційну
діяльність і залучають майнові та інтелектуальні
цінності, вкладають власні чи запозичені кош%
ти в реалізацію в Україні інноваційних проектів
[2].

Цінність даного Закону для активізування
інноваційної діяльності в Україні є значною, ос%
кільки до моменту його прийняття законодав%
ство в інноваційній сфері було значно обмеже%
ним (здебільшого окремі закони про технопар%
ки), що зумовлювало локальний характер інно%
ваційних процесів в Україні. Загальносис%
темність Закону "Про інноваційну діяльність" є
підгрунтям для активізування сучасними вітчиз%
няними підприємствами їх інноваційної діяль%
ності.

Позитивним моментом у формуванні і роз%
витку національної інноваційної системи є зат%
вердження Кабінетем міністрів України своїм
розпорядженням від 17 червня 2009 р. № 680
"Концепції розвитку національної інноваційної
системи", метою якої є визначення основних за%
сад формування та реалізації збалансованої дер%
жавної політики у питаннях забезпечення роз%
витку національної інноваційної системи, спря%
мованої на підвищення конкурентоспромож%
ності національної економіки [10].

У документі визначені основні засади фор%
мування та реалізації збалансованої державної
політики з питань забезпечення розвитку НІС,
спрямованої на підвищення конкурентоспро%
можності національної економіки. Строк реал%
ізації Концепції — до 2025 року. Складовими
НІС є підсистеми державного регулювання, ос%
віти, генерації нових знань, інноваційної інфра%
структури, а також виробництва продуктів і
послуг.

Дана Концепція, за умови її реального вико%
нання, дозволить створити умови для суб'єктів
інноваційного підприємництва, які будуть ката%
лізатором підвищення ефективності їх функціо%
нування та зростання рівня їх конкурентоспро%
можності, прискорюючи процеси створення та
поширення нових знань. Відповідно, можна
спрогнозувати високу ймовірність зростання
інноваційної складової ВВП на фоні позитивної
динаміки у структурних змінах в економіці Ук%
раїни.

Великого значення в активізуванні інвести%
ційно%інноваційних процесів в Україні набуло
прийняття 2 лютого 2011 р. Постанови Кабіне%
ту Міністрів №389 "Про затвердження Програ%
ми розвитку інвестиційної та інноваційної
діяльності в Україні" [8], якою передбачається
створення сприятливих умов для залучення
інвестицій з метою удосконалення матеріально%
технічної бази вищих навчальних закладів; ут%
ворення малих інноваційних підприємств; забез%
печення розвитку та оптимізації інноваційної

інфраструктури, інноваційних підприємств
(інноваційних центрів, технопарків, техно%
полісів, інноваційних бізнес%інкубаторів), нау%
кових парків, центрів трансферу технологій і
промислових кластерів; формування державно%
го реєстру договорів щодо трансферу техно%
логій; створення з урахуванням міжнародного
досвіду банків розвитку, фондів підтримки ма%
лих і середніх інноваційних підприємств, вен%
чурних фондів тощо.

Дана Програма є, безперечно, цінним
інструментом реалізації ефективної інновацій%
ної політики в Україні. Особливої уваги заслу%
говує багатоплановість напрямів залучення
інвестицій. Проте конкретних механізмів мобі%
лізування фондів грошових коштів Програмою
не запропоновано, тобто прослідковується дек%
ларативність інноваційного розвитку України
без реальних пропозицій щодо досягнення ви%
щого рівня ефективності функціонування рин%
ку інновацій та активізування інноваційної
діяльності підприємств в сучасних умовах гос%
подарювання.

Важливим кроком у розбудові національної
інноваційної системи стало прийняття 8 вересня
2011 р. Закону України № 3715%VI "Про пріори%
тетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
[3], метою якого є забезпечення інноваційної мо%
делі розвитку економіки шляхом концентрації
ресурсів держави на пріоритетних напрямах
науково%технічного оновлення виробництва,
підвищення конкурентоспроможності вітчизня%
ної продукції на внутрішньому і зовнішньому
ринках.

Позитивним моментом даного законодавчо%
го акту є орієнтованість стратегічних напрямів
активізування інноваційної діяльності в Україні
на ресурсозберігаючі, енергоефективні та еко%
логічні технології. Але слід констатувати, що
основні положення даного Закону містять зде%
більшого декларативний характер і помітних
кроків щодо реформування національної інно%
ваційної системи з моменту його прийняття до
сьогоднішнього часу з боку держави здійснено
не було.

Загалом можна зробити висновок про знач%
ну суперечливість нормативно%правового забез%
печення інноваційної діяльності в Україні і не%
достатню його відповідність потребам економі%
ки, що базується на знаннях.

На даний час існує недосконала система пра%
вового регулювання функціонування венчурно%
го інвестування та захисту прав інтелектуальної
власності, присутня значна ускладненість у про%
цесах створення інноваційних структур. До цьо%
го часу державою не встановлені критерії іден%
тифікації рівнів інноваційності проектів та чітко%
го тлумачення відмінностей між інноваційними
та інвестиційними проектами.
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З огляду на вищеподані аналітичні передумо%
ви, що свідчать про вкрай низьке пожвавлення
інноваційних процесів в економіці Україні, не%
достатню ефективність нормативно%правової
бази інноваційної діяльності, доцільно буде вжи%
ти наступні організаційно%економічні заходи з
боку держави щодо активізування інноваційної
діяльності підприємств:

— створити ефективну і гнучку систему
державного управління інноваційним розвит%
ком;

— здійснювати ефективну державну іннова%
ційну політику, що буде базуватися на врахуванні
узгодженості темпів розвитку науки і техніки,
виробництва, технології;

— запровадити комплекс податкових та
інших пільг, які надаються виконавцям відповід%
них робіт (надання пільгових кредитів, субсиду%
вання, надання податкових канікул);

— розширити практику створення техно%
парків, високотехнологічних бізнес%інкубаторів,
інноваційних центрів‚ іншої інфраструктури
інноваційної діяльності;

— удосконалити нормативно%правову базу із
захисту інтелектуальної власності, спрямовану
на гарантування невід'ємного права кожного
громадянина володіти‚ користуватися і розпо%
ряджатися результатами своєї інтелектуальної
творчої діяльності;

— безпосередньо фінансувати утворення но%
вих галузей, наукоємних виробництв тощо за ра%
хунок коштів державного бюджету, зокрема на
державних підприємствах;

— підвищити заробітну плату наукових пра%
цівників до рівня, який буде перевищувати відпо%
відний середній у промисловості;

— формувати державні замовлення на заса%
дах пріоритетності вибору проектів з інновацій%
ною складовою;

— ініціювати створення та фінансування на%
уково%дослідницьких програм, наукових центрів
шляхом конкурсного відбору;

— налагодити процес надання безпроцент%
них чи пільгових позик та грантів промисловим
підприємствам, що розробляють і впроваджують
інноваційні проекти;

— сприяти створенню в Україні спеціалізо%
ваних інноваційних банків з приватним капіта%
лом, основною метою яких є фінансування
вітчизняних підприємств у галузі створення та
впровадження інноваційних продуктів;

— здійснити державне лобіювання інтересів
українських виробників інноваційної продукції
на міжнародному рівні із застосуванням відпо%
відного торговельного режиму та регулюванням
валютних курсів;

— всебічно реконструювати систему освіти
та науки України з урахуванням сучасних сві%
тових вимог;

— підвищити частку ВВП (державного бюд%
жету), що спрямовується на розвиток освіти та
науки, з посиленням контролю за використан%
ням цих коштів;

— посилити захист прав інтелектуальної
власності у сфері інноваційних розробок;

— всебічно сприяти формуванню виробничих
наукомістких структур повного циклу;

— стимулювати ефективність функціону%
вання інноваційної інфраструктури шляхом
удосконалення системи інформаційного за%
безпечення інноваційного процесу в Україні;

— активно сприяти ініціативам підприємств
щодо підготовки і перепідготовки кадрів у галузі
інновацій;

— забезпечувати всі належні умови для іс%
нування партнерства у державній та приватній
сферах інноваційного процесу;

— активізувати співробітництво України з
провідними країнами світу у галузі впроваджен%
ня інновацій та наукових розробок, трансферу
сучасних технологій;

— створити умови, які б забезпечували про%
зорість у процесах відбору інноваційних проектів
та програм та доступність відповідного супро%
воджуючого інформаційного наповнення;

— всебічно сприяти розвитку венчурного
бізнесу в Україні на засадах пільгового оподат%
кування;

— активізувати процеси створення фондів
для фінансування інноваційних проектів.

Результатом реалізації даних заходів з боку
держави має стати значне активізування іннова%
ційної діяльності вітчизняних підприємств разом
зі зниженням відповідного податкового тягаря;
прискорення розвитку інноваційної інфраструк%
тури; удосконалення нормативно%правової бази,
що регулює інноваційні процеси в економіці Ук%
раїни; загальне підвищення кваліфікаційного
рівня керівників і працівників підприємств, що
впроваджують інновації; посилення захисту прав
інтелектуальної власності для розробників інно%
ваційних продуктів; зростання кількості органі%
зацій%елементів інноваційної інфраструктури в
Україні; підвищення рівня відповідності сучасної
системи освіти потребам інноваційного розвит%
ку країни; активізування кредитування на пільго%
вих умовах підприємств, що займаються розроб%
кою і впровадженням інноваційних проектів; по%
кращення умов діяльності венчурних інвесторів
на ринку інновацій; активізування обміну інфор%
мацією про актуальні розробки у сфері інно%
вацій; посилення співпраці між державною та
приватною сферами інноваційного процесу;
підвищення ефективності функціонування
суб'єктів інноваційного підприємництва; вихід
виробників української інноваційної продукції
на зарубіжні ринки та підвищення рівня їх кон%
курентоспроможності.
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Перехід економіки України до інноваційної
моделі розвитку, у першу чергу, залежить від
сформованого інноваційного потенціалу, осно%
вою якого є наявність мережі науково%дослідних
установ, висококваліфікованих кадрів у сферах
розроблення та впровадження інновацій, мож%
ливостей державного і приватного фінансуван%
ня інноваційних проектів, наявності розвиненої
інноваційної інфраструктури та платоспромож%
ного попиту на інноваційні продукти.

Інновації, що продукуються в Україні, не ма%
ють достатньої популяризації, а рівень їх новиз%
ни не відповідає найсучаснішим світовим розроб%
кам. Також проблемні моменти спостерігають%
ся у процесах ліцензування технологій, що впро%
ваджуються на вітчизняних підприємствах,
рівень яких має значне відставання від сучасних
світових, посилюючи технологічну відсталість
промисловості України. Спостерігається практи%
ка декларативності в отриманні патентів заради
перевищення реальних наукових здобутків, що
значно знижує якість наукових розробок, поси%
люючи неможливість їх впровадження у промис%
лове виробництво. Виявлене у процесі дослід%
ження зниження інноваційної активності вітчиз%
няних підприємств не тільки залежить від про%
блем у можливостях відповідного фінансування,
а й у відсутності платоспроможного попиту з
боку споживачів інноваційних продуктів. Зага%
лом підсумовуючи розглянуті передумови фун%
кціонування українських підприємств, що впро%
ваджують інновації, можемо стверджувати, що
стан активізування інноваційної діяльності в
Україні не відповідає рівню інноваційних про%
цесів провідних країн світу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На даний час основа для переходу на іннова%
ційну модель розвитку в Україні ще недостатньо
сформована через значну пасивність держави у
стимулюванні інноваційної діяльності сучасних
підприємств та відсутності платоспроможного
попиту на вітчизняну інноваційну продукцію,
проте наявний значний інтелектуальний потен%
ціал, який, за активного сприяння держави у його
стимулюванні, може значно прискорити іннова%
ційний розвиток держави.

Отже, достатньо високий рівень інноваційно%
го потенціалу в Україні потребує раціоналізації
його використання за умов значної державної
підтримки, що підвищить конкурентоспро%
можність економіки в цілому і сприятиме акти%
візуванню інноваційної діяльності вітчизняних
підприємств.

Подальші дослідження у даному напрямі по%
лягатимуть у формуванні додаткових нових
підходів щодо активізування інноваційного роз%
витку вітчизняних підприємств.
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