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Оцінка ефективності інноваційних проектів ще не є запорукою успішної 

його реалізації на конкретному підприємстві. Будь-який інноваційний проект 
може назавжди залишитись лише вдалою альтернативою чинному перебігу 
бізнес-процесів. Але для того щоб збільшити науковий потенціал підприємства 
будь-якої форми власності і галузевої приналежності, слід вживати наступні 
заходи: 

- розширяти коло конструкторів і дослідників; 
- підвищувати серед дослідників і конструкторів частку 

висококваліфікованих працівників; 
- забезпечувати підтримку розвитку інновацій за рахунок бюджетного 

фінансування НДДКР за вказаними пріоритетними напрямами, які мають 
стратегічне значення для держави; 

- забезпечувати високоякісне стажування за кордоном наукового 
потенціалу країни (студентів, аспірантів, докторантів, дослідників, 
конструкторів тощо); 

- пропорційно й одночасно стимулювати розвиток фундаментальних і 
прикладних досліджень; 

- скорочувати за можливістю науково-виробничий цикл "інноваційна ідея - 
дослідний зразок - виробництво"; 

- прискорювати оновлення асортименту продукції на підприємстві; 
- поліпшувати умови лабораторних досліджень на підприємстві; 
- інтенсифікувати процеси оформлення патентів, заявок, ліцензій тощо; 
- забезпечувати надання державної фінансової підтримки, відповідних 

гарантій та проведення високоякісної експертизи результатів інноваційної 
діяльності. 

Наведені напрямки стимулювання потребують більш детального 
пояснення, оскільки всі вони відбуваються не без державного втручання. 

Так, відповідно ДО ст. 328 Господарського Кодексу України держава 
здійснює регулювання інноваційної діяльності шляхом: 

- визначення інноваційної діяльності як необхідної складової інвестиційної 
та структурно-галузевої політики; 
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- формування і забезпечення реалізації інноваційних програм та цільових 
проектів; 

- створення економічних, правових та організаційних умов для 
забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності; 

- створення та сприяння розвитку інфраструктури інноваційної діяльності. 
Держава також має здійснювати контроль за інноваційною діяльністю 

суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин, нагляд 
за її відповідністю вимогам законодавства і державним інноваційним 
програмам. 

Законом можуть бути передбачені галузі чи об'єкти інноваційної 
діяльності, в яких обмежується чи забороняється використання іноземних 
інвестицій. 

Сьогодні держава гарантує суб'єктам інноваційної діяльності: 
- підтримку інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію 

економічної та соціальної політики держави; 
- підтримку щодо створення та розвитку суб'єктів інфраструктури 

інноваційної діяльності; 
- охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від 

недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної діяльності; 
- вільний доступ до інформації про пріоритети державної економічної та 

соціальної політики, про інноваційні потреби та результати науково-технічної 
діяльності, крім випадків, передбачених законом. 

Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок Державного бюджету 
України або місцевих бюджетів, а також проекти, замовниками яких є органи 
державної влади чи органи місцевого самоврядування, підлягають обов'язковій 
державній експертизі відповідно до законодавства. Інноваційні проекти, що 
інвестуються за рахунок інших джерел, підлягають обов'язковій державній 
експертизі з питань додержання екологічних, містобудівних та санітарно-
гігієнічних вимог. У разі необхідності експертиза окремих інноваційних 
проектів, що мають важливе народногосподарське значення, може 
здійснюватися за рішенням Кабінету Міністрів України. 
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