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Інноваційний розвиток економіки є важливим чинником європейської й світової 

інтеграції, оскільки створює якісно нові підстави для економічного відродження України 

завдяки підвищенню ефективності й конкурентоспроможності промислового виробництва. 

На жаль, на сьогоднішній день інноваційна діяльність в Україні перебуває в стані 

хронічної кризи: спостерігається зниження інноваційної активності підприємств, рівня 

комерціалізації розробок, традиційно превалюють дрібні вдосконалення, майже відсутні 

процеси тиражування нововведень. 

Однієї із причин негативної динаміки виробничого освоєння нововведень можна 

назвати зниження ефективності діяльності організацій, які здійснюють наукові й науково-

технічні розробки. 

Результативність впровадження інновацій залежить як від специфіки функціонування 

конкретного підприємства, так і непостійного зовнішнього середовища. 

Особливістю підходів до оцінювання ефективності інновацій суб'єктів 

господарювання різних рівнів, що діють у ринкових умовах, слід уважати відмінність із 

метою, які вони визначають у своїй діяльності. 

У зв'язку з переходом економіки на ринкові відносини на промислових підприємствах 

відчувається недолік методичного забезпечення за об'єктивною оцінкою економічної 

ефективності інновацій і визначенням ефективності інноваційної діяльності, а також 

виявленням і використанням резервів інноваційної діяльності. 
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