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В умовах трансформаційних процесів в економіці України відбуваю і м и
інвестиційно-інноваційні процеси. Інновації сприймаються як необхідний
атрибут ринкових відносин у процесі глобалізації національної економіки.
Питанням процесів інвестиційно-інноваційного характеру в економіці
України,

проблемам

інвестиційного

забезпечення

розвитку

іннопшіІИ

присвятили праці багато вчених, зокрема М.П. Денисенко, Л.І. Федулови 111
О.Є. Кузьмін, але ще багато питань потребують вивчення.
Інноваційні проекти приваблюють інвестиції у країну, а це в свою чергу
дає можливість розвитку сфері вкладання цих інвестицій. Отже, йде розвити
певної

сфери

діяльності

та

економіки

країни.

Інноваційна

діяльнії н

спрямована на практичне використання науково-технічного результату з мої омі
задоволення потреб суспільства в конкурентоспроможних товарах і послугах
Розвиток інвестиційно-інноваційних

процесів за останнє десятині 11»

характеризується активізацією як у розвинутих країнах світу, так і у тих, шп
розвиваються.

Однією

з

основних

особливостей

розвитку

світової о

господарства в галузі інновацій за останні роки стало зростання обсягів витрім
на дослідження та розробки серед країн з перехідною економікою. Світові
експерти у галузі інновацій стверджують, що успішній інноваційній економнії
необхідно отримати обсяг фінансування науки та науково-дослідних робіт ші
рівні не менше ніж 2% ВВП.
Досвід розвинутих країн світу свідчить про орієнтацію національної
економіки на науково-інноваційний розвиток, стимулювання інновацій черої
встановлення

пільгового

оподаткування,

розвиток

науково-дослідної

інфраструктури, створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату
Увага приділяється створенню бізнес-інкубаторів та технологічних парків.
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Серед

причин

нинішнього

згортання

інвестиційного

процесу

та

уповільнення економіки України, аналітики нарамперед називають посилення
податкового

навантаження,

значне

скорочення

державних

інвестицій,

І ібільшення інфляції. Низький рівень оплати праці, недосконалість системи
іахисту інтелектуальної власності обумовлюють недостатню мотивацію до
І Інтелектуальної праці. Держава має бути зацікавлена у формуванні механізмів
идатних створювати адекватні стимули для інновацій, тим самим залучати
іноземні інвестиції в Україну [2].
Нерозуміння значення інвестиційно-інноваційної діяльності в процесі
стання національної конкурентоспроможності призводить до того, що
іаїни реалізують свій інноваційний потенціал лише за рахунок імітування
інноваційної продукції або взагалі не займаються інноваціями.
Характерними особливостями розвитку національних інноваційних систем
ізвинених країн світу є активна державна підтримка інноваційної діяльності,
орієнтація економіки на науково-інноваційний розвиток тощо. Такий підхід
забезпечує зростання наукового потенціалу і розширення інвестиційних
можливостей. Визначення основних напрямків та шляхів державного впливу на
інноваційну сферу повинно враховувати норми й досвід розвинених країн світу,
у тому числі

досвід

інноваційного

розвитку

за рахунок

венчурного

фінансування (залучення держави, великих корпорацій, малих форм бізнесу).
Саме держава повинна стати ініціатором створення адекватного економічного
клімату для ефективного використання інновацій та для їх продукування.
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