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Реалії сьогодення майже всіх сфер народного господарства країни
свідчать про доцільність використання технологій, що базуються на
останніх досягненнях науково-технічного прогресу, адже їх корисність
ілюструється збільшенням економічної та/або соціальної ефективності.
Важливим кроком у напрямі створення та використання розробок
власного виробництва стає підтримка тих організацій, які продукують
інновації, що можуть бути потенційно застосовуваними в процесі
діяльності. З огляду на це метою статті є проведення аналітичних
досліджень щодо обсягу та структури фінансування інновацій, а також
пошук резервів їх залучення до України.
У статті розглянуто джерела фінансування витрат на виконання
наукових та науково-технічних робіт за галузями наук, видами робіт та
регіонами. Наведено аналітичні дані щодо ситуації в інноваційній сфері
України, визначено причини та наслідки занепаду вітчизняної науки. А
саме визначено, що реформування наукової сфери й діяльність у напрямі
створення конкурентної площини між розробниками інновацій призвело до
часткової втрати державою контролю над інтелектуальною міццю
відповідних організацій. Вільну нішу поступово займають ті, хто прагне
підвищити конкурентоспроможність інновацій за декількома напрямами – і
в аспекті підвищення якості, стосовно скорочення собівартості за рахунок
витрат на оплату праці, яку вітчизняні науковці вважають "гідною". З
огляду на це зарубіжні підприємства все частіше замовляють виконання
наукових та науково-технічних робіт вітчизняним науковцям, фінансуючи
ці розробки або надаючи гранти на зарубіжні стажування найбільш
талановитим кадрам, тим самим використовуючи інтелектуальні
можливості вітчизняної науки.
Враховуючи тенденції, що позначилися в цьому напрямі, слід
визначити існування резервів для інвестування коштів державного
бюджету у виконання наукових та науково-технічних робіт як за галузями
науки, так і за регіонами, які мають відповідний потенціал, що дозволить
досягти синергетичного ефекту через відновлення інтегральності
національної економіки.

У статті запропоновано положення щодо орієнтації на інвестиційноінноваційний шлях розвитку з урахуванням національних інтересів
зміцнення позицій країни на міжнародних ринках товарів, послуг, фінансів
і особливо робочої сили та інновацій.
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