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ВСТУП

Перехід економіки України до ринкового типу вимагає
докорінних змін структури та якості праці, основного та
оборотного капіталу, системи фінансів і напрямів капіталовкла-
день. Ринкова економіка базується на пріоритеті економічної
свободи людини, лібералізації її виробничої діяльності,
передбачуваної державної економічної, бюджетної і грошової
політики, посиленні конкуренції між виробниками. Конкуренто-
спроможність продукції виробника стає чи не найважливішим
критерієм його діяльності, оскільки вона забезпечує йому міцні
позиції на ринку, стабільні доходи і прибутки. У свою чергу високий
рівень конкурентоспроможності виробник може досягти лише
постійними якісними змінами праці, технічних засобів
виробництва, технологій, тобто оновленням виробництва і
продукції. Стає очевидним, що ринок спонукає виробників
здійснювати інновації задля збереження конкурентоспроможності
їхньої продукції і послуг, які можуть забезпечити наука та освіта.
Вища освіта здійснює підготовку фахівців як для сфери наукових
досліджень і розробок, так і для організації виробництва,
технологій, управління, фінансів, що теж потребує відповідних
змін в її змісті, методах, матеріально-технічній базі,
організаційних формах, фінансово-економічному механізмі.
Основною ознакою таких змін має стати пріоритет розвитку
творчої активності і самостійності, самодостатності і
цілеспрямованості особистості, що дасть можливість
сформувати і реалізувати її інтелектуальний та естетичний
потенціал, розвинути здібності, адаптуватися до неминучих
економічних і техніко-технологічних змін та впливати на ці зміни.

Ринкові перетворення в економіці, освіті та інших сферах
діяльності в Україні потребують інноваційного підходу, оскільки
Україна належить до технологічно відсталих країн. Сучасна
інноваційна теорія постійно збагачується новими положеннями
прояву дії економічних і соціальних законів, нагромадженням
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інформації про явища і процеси в економіці, обґрунтуванням
категорій. Наука про інноваційну діяльність в Україні роз-
вивається досить швидко, і це потребує підготовки та видання
відповідної навчальної літератури. Така література має
допомогти студентам у формуванні їхнього інтелекту,
інноваційного мислення, уміння аналізувати взаємозв'язок
інновацій з економічним зростанням країни.

Треба зазначити, що за період 2004-2009 років в Україні уже
видані підручники й посібники з економіки та організації
інноваційної діяльності. Зокрема: підручник "Економіка і
організація інноваційної діяльності" за редакцією проф. О.І.
Волкова (В-во "Професіонал, 2004р.), посібники за аналогічною
назвою авторів Павленко І.А. (В-во КНЕУ, 2004), Циглик І.І.,
Кропельницька та ін. (Київ, ЦНЛ, 2004), Йохна М.А. і Стадник
В.В. (В-во "Академія, 2005), Рудь Н.Т. (В-во “Кондор”, 2009 р.). Вони
відкривають читачам сутність і значення нових підходів до
організації технологічних та економічних процесів на
виробництві.

Запропонований нами посібник не лише зберігає загально-
прийняту методологію висвітлення інноваційних категорій,
процесів, але й розширює зміст тем цієї дисципліни, враховує
певні макроекономічні явища.

Робота над посібником переконує, що глибоке вивчення
проблеми і тенденцій розвитку економіки України за інноваційним
типом особливо актуальне зараз, коли Україна стала політич-
ним та економічним чинником усіх процесів у Європі і світі. Тому
Україні необхідно якнайшвидше політично, економічно,
інноваційно та соціально дорівнятися до розвинутих країн
Європи і світу. Викладені у посібнику методологічні, теоретичні
і практичні положення повинні наблизити читача до пізнання
причин та інноваційних шляхів виходу України з глибокої еко-
номічної кризи. Сподіваємося, що цей посібник внесе свою частку
у поглиблення знань з інноваційних процесів, формування
інтелекту і нового національно-економічного та інноваційного
мислення усіх, хто навчає і вчиться стати фахівцем економіки
інноваційного типу.




