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"Закономірності інноваційно-інвестиційного економічного розвитку
підприємства в умовах формування нового технологічного укладу"
Узагальнено теоретичні підходи до визначення ключових факторів
забезпечення інноваційного розвитку. Визначено концептуальні особливості лінійних та нелінійних теорій інноваційного розвитку. Надано
обґрунтування послідовності етапів інноваційного циклу економічного
розвитку. Встановлено роль та значення знань експліцитного та
імпліцитного походження в процесі інноваційного розвитку. Розглянуто
також зв'язок між формуванням системи знань експліцитного та
імпліцитного походження й формами науково-технічного прогресу
(еволюційною та революційною). Визначено закономірності, притаманні
різним етапам інноваційного циклу економічного розвитку. Обґрунтовано
особливості прийняття інноваційних рішень підприємцями-новаторами.
Інноваційний розвиток є складною послідовністю різноманітних за
змістом явищ і процесів, пов’язаних із генерацією, відбором та впровадженням інновацій. Інноваційний цикл охоплює численні сфери суспільного
буття (науково-дослідну, економічну, соціокультурну, політико-правову),
в межах яких відбувається розгортання основних етапів інноваційного
процесу, серед яких: фундаментальні та прикладні наукові дослідження;
формування сприятливого соціокультурного середовища інноваційноінвестиційної діяльності (ІІД); формування інфраструктури науководослідної діяльності, формування інфраструктури ІІД; формування
належного державного регулювання ІІД; трансфер знань; оптимізація
структури вихідних виробничих можливостей (потенціалу) підприємств;
генерація та відбір інновацій; впровадження інновацій, виявлення та
реалізація нових ринкових можливостей; фінансування інновацій, поширення
інновацій та кластеризація підприємців-новаторів. Для кожного з цих
етапів притаманною є наявність власних закономірностей, що обумовлюють
динаміку відповідних організаційно-економічних і соціокультурних процесів,
які супроводжують ІР, так само, як суто індивідуальним характером
визначаються взаємодія та плідна інтеграція розмаїтих чинників, що
виступають рушійними силами інноваційного процесу на різних етапах
його перебігу.
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