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Актуальність формування ефективної інноваційної політики розвитку
регіонів обумовлюється насамперед тим, що саме вона покликана сприяти
людському розвитку в регіонах, активному формуванню соціальної сфери як в
їх межах, так і в державі загалом.
Незважаючи на низку послідовних заходів, впроваджених державними
структурами і спрямованих на підвищення ефективності інноваційної політики
в Україні, очевидно, що вона залишається недосконалою. Надзвичайно важливо
в найближчий час внести зміни в українське законодавство для розмежування
повноважень органів виконавчої влади, які здійснюють управління
інноваційним процесом. Необхідно сконцентрувати зусилля на створенні умов
для організації функціонування реального ринку об’єктів права інтелектуальної
власності. При цьому, не менш важливо розв’язати питання законодавчого
захисту прав інтелектуальної власності. Необхідно організувати моніторинг
діяльності всіх структур Держінвестицій для розробки обґрунтованих
рекомендацій щодо підвищення взаємоузгодженості їх функціонування.
Формування і реалізація інноваційної політики на національному,
регіональному й внутрішньо регіональному рівні вимагає здійснення оцінки
просторового потенціалу інноваційного розвитку регіону з метою виявлення
найкращих точок у просторі для впровадження інновацій. Для здійснення такої
оцінки важливо розробити методику, застосування якої дасть змогу провести
комплексне дослідження просторового потенціалу інноваційного розвитку
регіону, результат якого б у повній мірі відображав наявний стан речей у
регіоні і забезпечував достатньою інформацією для
розробки заходів
ефективної інноваційної політики розвитку регіонів. Важливе значення має
оцінка наявного та використовуваного інноваційного потенціалу регіону, а
також виявлення його резервів.
Ефективна інноваційна політика в Україні вимагає здійснення
цілеспрямованої, виваженої й адекватної завданням національного
господарського комплексу наукової політики держави, одним із завдань якої є
налагодження нерозривного ланцюга: наукова розробка – зразок її
впровадження у виробництво – власне виробництво. Для того, щоб наукові
розробки були сучасними і відповідали вимогам виробництва та населення,
наука повинна бути забезпечена належним чином основними засобами
організацій, їх фондозабезпеченістю та технічним оснащенням. На жаль,
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українська наука забезпечена основними засобами вкрай незадовільно. Ось
чому це питання слід всебічно вивчати з метою виявлення найгостріших
проблем і визначення напрямків пошуків їх розв’язання.
Особливо високою є актуальність розвитку міжнародної співпраці
наукових організацій в сфері інноваційної діяльності. Адже, вона є своєрідним
лакмусовим
папірцем
особливостей
функціонування
інноваційної
інфраструктури країни та ефективності здійснення інноваційної політики.
Важливо акцентувати увагу на тому, що низка питань, пов’язаних з
якістю управлінського персоналу, здатного впроваджувати інновації,
залишається невирішеною.
Подолання сучасної фінансової кризи в значній мірі залежить від
визначення таких місць впровадження інновацій в структурі регіональної
інноваційної системи, які сприятимуть отриманню в перспективі максимальних
прибутків. Розв’язання такого завдання вимагає здійснення ґрунтовної
діагностики просторових особливостей розвитку компонентів регіональної
суспільної системи як осередків впровадження інновацій визначається,
насамперед, її структурними та ієрархічними особливостями. В той же час, з
огляду на необхідність формування і реалізації ефективної регіональної
інноваційної політики, надзвичайно важливо знати, які осередки інновацій
зможуть стати рушіями подальшого розвитку усієї регіональної системи. Для
того, щоб відповісти на це питання, важливо встановити, як зв’язки між
структурою економіки регіону і його соціально-економічним зростанням
впливають на темпи соціально-економічного зростання країни загалом. Отже,
очевидно, що низка проблем, яка пов’язана з інноваційною діяльністю та
інноваційною політикою в Україні та її регіонах, залишається невирішеною.
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Оборотні кошти є однією зі складових частин майна будь-якого
підприємства. Стан і ефективність їх використання – одне з головних умов
успішної діяльності суб'єкта господарювання. На сьогоднішній день саме
розвиток ринкових відносин визначає нові умови організації оборотних коштів.
Прогресуючі останнім часом негативні зовнішні фактори в українській
економіці, такі як гіперінфляція, валютний курс, заборгованості по платежах та
інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно
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