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Сучасна економічна ситуація в українській економіці склалася під впливом 

світової економічної кризи, яка потребує прийняття своєчасних та радикальних рішень 
щодо її приборкання та подолання негативних наслідків у виробничій та соціальній 
сферах. Основою швидкого виходу із скрутної економічної сфери може стати перехід 
від застарілої технологічної бази до новітніх інноваційних технологій, заснованих на 
різноманітних передових ідеях. 

Якщо раніше інноваційна діяльність розглядалась як наслідок науково-
технічного прогресу, то в сучасних умовах інновації – найважливіший фактор 
ефективного функціонування організаційної, виробничої, фінансової, наукової сфер, бо 
саме в комплексі вони приносять бажаний ефективний результат. Досвід більшості 
країн світу доводить, що активна інноваційна діяльність визначає темпи економічного 
розвитку, структуру сучасного виробництва, життєвий рівень в країні та головне – 
визначає напрямок подальшого економічного розвитку країни. 

Стримування інноваційної діяльності промислових підприємств України 
пояснюється, насамперед, обмеженістю джерел її фінансування, що пов’язано з 
фінансово-економічною нестабільністю в державі та кризовим станом більшості 
підприємств, які змушені реалізовувати інноваційні процеси за рахунок власних 
коштів. Відсутність власних коштів у підприємств для фінансування інновацій 
доповнюється іншими чинниками – високими кредитними ставками та 
неспроможністю отримання довготермінових кредитів.  

Підготувати кваліфікованого фахівця без тісного контакту з виробництвом 
неможливо. У більшості діючих підприємств немає бажання й можливостей займатися 
адаптацією студентів до виробничих умов, усі хочуть мати готових фахівців. У 
більшості випадків інновації зазнають краху через помилки у розрахунках, плануванні 
та через некомпетентність осіб, які займаються впровадженням наукових розробок. 

Основними пріоритетами розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних 
підприємств на рівні держави на майбутнє мають стати: 

- створення ринку інноваційної продукції, на якому буде забезпечений 
належний рівень захисту інтелектуальної власності; 

- держзамовлення на інноваційну продукцію; 
- створення мережі малих інноваційних впроваджувальних підприємств; 
- цілеспрямована підготовка кадрів, менеджерів інноваційної діяльності; 
- ставлення до науки як першочергової умови цілеспрямованої і послідовної 

роботи з формування національної інноваційної системи; 
- використання в першу чергу наукових розробок вітчизняних науковців; 
- активне співробітництво органів влади як між собою, так і з 

підприємницькими, науковими і бізнес-освітніми секторами економіки; 
- активне використання ринку в якості ефективного інструменту координації 

діяльності учасників інноваційного; 
- створення умов для розвитку різноманітних форм підприємництва у сфері 

науки, виробництва і обороту.  


