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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ 

 

Створення в Україні сприятливого бізнес-клімату повинно бути 

спрямоване на вивчення досвіду країн зі схожими можливостями, 

підтримку загальнонаціональної стратегії інноваційного розвитку, 

створення кластерних осередків для ІТ-індустрії, збереження 

високотехнологічних робочих місць тощо. 

Розвиток інноваційної моделі економіки може бути забезпечений 

при управлінській, організаційній та об’єктивній підтримці творчої 

особистості. За відсутності відповідної інформації та необізнаності 

вітчизняних новаторів важко сподіватися на ефективні результати від їх 

інноваційної діяльності.  

Для розуміння власних можливостей й уникнення шахрайства на 

ринку інновацій слід звернути увагу на наступні основні моменти. 

Сьогодні найбільшими темпами розвивається галузь інформаційних 

технологій, яка пропонує значну кількість інноваційного продукту на 

стадіях стартапів. Саме проекти з визначеною чіткою бізнес-моделлю, 

дослідними зразками й командою виконавців цікавить потенційних 

інвесторів. Їх реалізації часто сприяють закордонні інвестори, які не 

тільки фінансують в прибуткові та перспективні проекти, а й «полюють 

на українські мізки». 

Численні спроби Слід відмітити, що змінився й сам ринок 

пропозиції ідей. З розвитком Глобальної інформаційної мережі можливо 

самостійно відшукати інвестора, або навпаки, втратити власну ідею. 

Так, запропонувати власну ідею можна на спеціалізованих веб 

ресурсах. Їх кількість є незначною, проте, увазі підлягає аналіз тематики 

такого сайту й спеціальної форми, по якій оформляється подання ідеї. Як 

правило, такі веб-ресурси оформлені у вигляді лендінгових сторінок, без 

навігації по сайту і навіть без станиці контактів. При цьому доречно 

ознайомитись з процедурою подачі пропозиції та договірними 

зобов’язаннями, підтвердження реального статусу осіб і керівника 

проекту або ресурсу, юридичне розташування офісу та інших моментів. 
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Окремі «збирачі ідей» розраховують на необізнаність винахідників. 

Тому, потрапивши на подібний сайт, слід звернути увагу на контактну 

інформацію і обов’язково зв’язатися з власниками ресурсу для 

з’ясування вище названих питань.  

Окрім цього, існують, так звані, інвестиційних компаній, які в 

основному консультують з питань життєздатності і комерціалізації ідей 

за певну плату. Тому, подача заявки про співпрацю на подібних сайтах 

не означає, що така компанія може інвестувати у бізнес-ідею. Більш того, 

вона може позбавити авторства. Наприклад, прийнявши користувацьке 

погодження, власнику ідеї або стартапу буде заборонено будь-яке 

використання в комерційних цілях будь-якої інформації і об’єктів 

інтелектуальної власності, які розміщені на сайті, без письмової згоди 

Адміністрації веб-ресурсу. Ретельний перегляд анкети, форми для подачі 

заявки або угоди користувача, унебезпечить небажаних наслідків. 

Як альтернатива, кожен новатор самостійно може розібратися в 

тонкощах реалізації ідей і отримання вигоди від їх реалізації. Та, 

зазвичай, це тривалий процес й тому, більшість обирає навчання у школі 

стартапів. Навчальні програми у таких школах побудовані на сучасних 

бізнес-підходах й розкривають інформацію про тренди в ІТ бізнесі, 

просування проектів в Інтернет, комунікації, успішні презентації та 

інший корисний контент. Важливо при цьому звертати увагу на ті 

школи, які надають розгорнуту програму навчання з тренінгами від 

практиків в бізнесі. У цьому випадку, вкладені інвестиції для 

накопичення власних знань дадуть змогу самостійно підібрати команду 

для реалізації ідеї і залучити необхідні інвестиції без особливих ризиків. 
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На даному етапі інвестиційна ситуація в Україні характеризується 

двома аспектами. З одного боку, спостерігаються позитивні тенденції: 

обсяг інвестицій поступово зростає. Однак не можна не згадати того факту, 


