Усвідомлення безальтернативності інноваційного шляху розвитку економіки України потребує створення ґрунтовної нормативно-правової бази та
дієвої інфраструктурної складової. Так, в 1991 р. був прийнятий перший Закон
інноваційного спрямування “Про основи державної політики у сфері науки і
науково-технічної діяльності”, що мав стати основою державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності. Протягом 1992-2008 років було прийнято близько 170 правово-нормативних документів спрямованих на інноваційні
перетворення в державі. Але значних зрушень в даному напрямку так і не відбулося.
Однобокий підхід до впровадження політики інноваційного розвитку
спричинив відсутність відповідної фінансово-кредитної, податкової, амортизаційної політики, позабюджетних комерційних інвестицій, що забезпечувало б
стимулювання суб’єктів інноваційного процесу до рішучих і результативних
дій.
В 2003 р. був прийнятий новий Закон „Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні”, що покликаний зобов’язати органи виконавчої влади України всіх рівнів створювати режим найбільшого сприяння виконанню
робіт, спрямованих на реалізацію відповідних пріоритетних напрямків і концентрації на них фінансово-економічних та інтелектуальних ресурсів.
Для забезпечення контролю процесу інноваційного розвитку економіки
країни утворено Національну раду України з інвестицій та інновацій, а також
Державне агентство України з інвестицій та інновацій. Важливим є Закон України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від
14.09.2006 №143-V, що розкриває нові можливості в напрямку комерціалізації
інтелектуальної власності.
Для забезпечення реалізації стратегії інноваційного розвитку національної економіки пріоритетним є: 1) стимулювання ефективної роботи національних підприємств; 2) врегулювання політики доходів; 3) зосередження промислової політики на вдосконаленні системи підтримки та стимулювання державою
суб’єктів власної економіки.
Даний перелік заходів не є вичерпним, оскільки для того, щоб національний виробник був постачальником інноваційної продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку, потрібна комплексна, цілеспрямована, дієва на всіх стадіях реалізації державна політика інноваційного розвитку.
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МЕТОДИ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ
Розглянуто основні напрямки розвитку та підвищення ефективності малого підприємництва з використанням інкубаторів бізнесу. Доведено ефективність їх використання в нашій країні.
Рассмотрены основные направления развития и повышения эффективности малого
предпринимательства с использованием инкубаторов бизнеса. Доказана эффективность их использования в нашей стране.
Basic directions of development and increase of efficiency of small enterprise are considered
with the use of incubators of business. Efficiency of their use is well-proven in our country.

Беззаперечним висновком сучасного економічного життя є те, що розвиток здорової ринкової економіки неможливий без ефективної діяльності
суб’єктів малого підприємництва. Малий бізнес, завдяки притаманній йому
гнучкості і маневреності, високій пристосованості до змін зовнішнього середовища, прискорює економічне зростання, виступає каталізатором науковотехнічного прогресу, формує конкурентне середовище, вносить суттєвий внесок у формування бюджетів різних рівнів, забезпечує швидке насичення ринку
необхідними товарами, створює робочі місця, покращує соціальний клімат.
Проте на практиці суб’єкти малого підприємництва стикаються з низкою проблем як зовнішнього характеру (недосконалість законодавчої бази,
високий рівень податків, криміналізація підприємницької діяльності, наявність
різних адміністративних бар’єрів, труднощі доступу до банківських кредитів),
так і внутрішнього характеру (недостатність початкового капіталу, слабка ресурсна база, брак кваліфікованих кадрів, низький рівень інформованості у питаннях законодавства, кон’юнктури ринку та ін.). Це, безумовно, знижує їх
життєздатність, привабливість відкриття власної справи. Державна ж підтримка малого підприємництва незначна, хоча й прийняті закони та нормативні
документи, розроблені на виконання цих законів.
Не дивлячись на те, що значна частина проблем малого підприємництва
потребує рішення на державному рівні, є підстави стверджувати, що в окремому регіоні, місці і, навіть окрузі, існує можливість реально впливати на ситуацію в малому бізнесі.
Одним з реальних шляхів підтримки малого підприємництва є створення бізнес-інкубаторів. Бізнес-інкубатор – це організація, що бере на себе рішення організаційних і методичних завдань, необхідних для успішного створення і розвитку малого бізнесу. Створенню бізнес-інкубаторів, на наш погляд,
повинна передувати розробка відповідної концепції, що закріплювала б єдину
систему уявлень про цілі, задачі, напрямки, пріоритети, принципи, методи та

механізми реалізації програм з підтримки малого підприємництва. В якості основної мети бізнес-інкубатора можна назвати створення сприятливого середовища і практичне сприяння розвитку малого підприємництва на території будьякого регіону з урахуванням соціально-економічних пріоритетів даного регіону.
В рамках названої мети задачами бізнес-інкубатору, зокрема, є сприяння створенню малих підприємств, організація додаткових робочих місць, фінансовокредитна, інформаційно-консалтингова підтримка, організація взаємодії з органами державної і виконавчої влади, створення банку ідей і передових технологій, навчання основам підприємницької діяльності. Щодо пріоритетних для того
чи іншого регіону напрямків малого підприємництва, що потребують підтримки
бізнес-інкубаторів, то вибір їх повинен здійснюватись з урахуванням актуальності соціально-економічних проблем, які потрібно вирішувати в цих регіонах, як
то недостатня мережа служб з надання побутових послуг, незадовільний благоустрій регіону, відсутність міст відпочинку населення та ін.
Створення бізнес-інкубатора може відбуватись в декілька етапів. Наприклад, на першому етапі здійснюється підтримка окремих проектів малих підприємств; на другому – створюється відповідна суспільна організація і на її основі –
бізнес-школи для отримання знань з підприємницької діяльності; на третьому –
відкриття бізнес-інкубатору у повному обсязі.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Обґрунтовано концепцію інноваційного розвитку промислового підприємства. Доведено, що інноваційний розвиток є найсуттєвішою конкурентною перевагою підприємства на цільовому ринку.
Обоснованно концепцию инновационного развития промышленного предприятия.
Доказано, что инновационное развитие является самым существенным конкурентным преимуществом предприятия на целевом рынке.
Grounded conception of innovative development of industrial enterprise. It is well-proven that
innovative development is the most substantial competitive edge of enterprise at the target
market.

Сьогодні результати діяльності суб'єктів промисловості залежать значною мірою від використання ефективних ринкових механізмів управління та
розвитку підприємницької діяльності. Проте тривала криза, низький рівень матеріально-технічної бази виробництва не дають можливості повною мірою покращити макро- і мікропоказники промисловості та підвищити конкурентоспроможність продукції як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Вітчизняне

виробництво сьогодні характеризується далеко не повним використанням факторів управління, які забезпечують підвищення його ефективності, удосконалювання структури, впровадження новітньої технології і сучасних методів
управління виробництвом. За таких умов необхідний пошук нових підходів для
забезпечення фінансового оздоровлення і розвитку промислових підприємств.
Це потребує принципово нових підходів до системи управління розвитком
промислових підприємств, до обґрунтування його конкурентних переваг
Одним із найбільш актуальних напрямків вдосконалення управління розвитком підприємства є формування комплексної системи управління підприємством, що спрямована на запобігання або усунення несприятливих явищ
шляхом використання всього потенціалу сучасної теорії управління економічними об’єктами, економіко-математичного інструментарію, шляхом розробки
та реалізації спеціальних програм стратегічного характеру, що дозволяють як
запобігати тимчасовим труднощам, так і нейтралізувати системні кризи.
В основі такого механізму управління лежить стратегія інноваційного
розвитку промислового виробництва, розроблена на тривалу перспективу, яка
дозволяє йому за більш короткий проміжок часу адаптуватись до реалій ринку,
своєчасно реагувати на зміни як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.
Саме тому впровадження управління інноваційним розвитком є однією із основних задач і умов забезпечення ефективності промислового виробництва шляхом використання конкурентних переваг інноваційного характеру.
Розуміючи під стратегією інноваційного розвитку ту або іншу модель
поведінки підприємства у нових ринкових умовах, можна виділити дві групи
стратегій – активні і пасивні. Активні стратегії часто іменовані як технологічні,
є реагуванням на можливі зміни у зовнішньому середовищі, а також ті зміни,
що відбуваються, шляхом упровадження постійних технологічних інновацій,
Вибравши одну або декілька активних стратегій, підприємство обґрунтовує
необхідні інвестиції для їх реалізації та віддає перевагу показникам їх ефективності як головному чиннику успіху використання нової технологічної ідеї. Пасивні або маркетингові стратегії розвитку є постійними інноваціями у області
маркетингу. Підприємство може вибрати стратегію нововведень у області диференціації товару, виділяючи все нові і нові його конкурентні переваги. Обрання підприємством пасивних стратегій розвитку може означати і такий спосіб реагування на зміни в зовнішніх умовах як постійні нововведення у області
форм і методів збуту продукції, комунікаційної політики.
На певному етапі своєї діяльності будь-яке підприємство обирає ту або
іншу стратегію інвестиційного розвитку. Слідуючи принципу комплексного
підходу до інновацій, можна припустити, що найбільш оптимальним рішенням

