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РЕФЕРАТ

У роботі структуровано та взаємопов’язано визначення бізнесу,господарювання,
інноваційної діяльності,підприємництва, суб’єктів інноваційного розвитку;
вдосконалено систему індикаторів розвитку підприємництва з акцентом на
інноваційну складову;запропоновано гнучкий підхід оцінки стану 
інноваційного розвитку країни на основі венчурного капіталу; охарактеризовано
стан інноваційного розвитку України, в порівнянні з розвиненими країнами 
визначено основні проблеми; виявлено та акцентовано увагу на взаємозв’язок 
незалежних один від одного показників інноваційного розвитку; приведено цілі 
та напрями діяльності громадських організацій,визначено їх соціальну 
націленість та необхідність створення інструменту для оцінки ефективності їх 
діяльності; побудовано схему причинно-наслідкових зав’язків та виявлено
першопричини проблем інноваційного розвитку; проведено SWOT-аналіз 
перешкод та можливостей інноваційного розвитку України; вперше розроблено 
стратегію інноваційного розвитку та гармонізації суспільства на громадських 
засадах; розроблено та запропоновано гнучку модель підтримки інноваційного 
розвитку на основі цифрових платформних рішень.

Ключові слова: інноваційний розвиток, підприємництво, показники
інноваційного розвитку, інтелектуальний і фінансовий капітал, підтримка
бізнесу, об’єднання, синергія, соціально-економічний ефект, інвестиції.

 Determination of business, enterprise,
subjects of menage, innovative activity, innovative development is in-process
structured and interconnected; the system of indicators of development of enterprise
is improved with an accent on an innovative constituent; flexible approach of
estimation of innovative development of country status offers on the basis of venture
capital; innovative development of Ukraine status is described, as compared to the
developed countries basic problems are certain; attention is educed and accented on
intercommunication of independent one from other indexes of innovative
development; aims over and directions of activity of public organizations are brought,
certainly them social aimed and necessity of creation of instrument for the estimation
of efficiency of their activity; the chart of causation is built and primary causes of
problems of innovative development are educed; it is conducted SWOT-analysis of
obstacles and possibilities of innovative development of Ukraine; strategy of
innovative development and harmonization of society is first worked out on the
public beginning; the flexible model of support of innovative development is worked
out and offer on the basis of digital platform solutions. Practical value of the got
results. The decisions and ideas worked out in the process of research, in particular
public strategy and model of support of innovative development, have the practical
setting for the use public organizations, in particular ,,Center of support of small
business", with the aim of improvement of socio-economic position in a country and
increase of level of welfare of population.



Keywords: innovative development, enterprise, indexes of innovative
development, intellectual and financial capital, support of business, association,
synergy, socio-economic effect, investments.


