
Сучасними тенденціями світового розвитку є широке впровадження 
досягнень передових науково-технологічних розробок, що надає імпульс 
структурним зрушенням в економіці, стимулюючи виробництво нової 
наукоємної високотехнологічної продукції. Умови глобального ринкового 
середовища диктують необхідність активізації інноваційної діяльності як 
найбільш ефективного способу підвищення конкурентоспроможності країни і 
подальшого її розвитку на інтенсивній основі. Логічним обґрунтуванням 
стратегічного напряму розвитку, у якому ключова роль відводиться інноваціям, 
слугують безпрецедентні успіхи високорозвинутих країн світу, що стали 
наслідком практичного впровадження інноваційних моделей розвитку 1

Триваючий нині спад виробництва у промисловості доводить необхідність 
стимулювання структурних зрушень, закладення підвалин нової національної 
економічної моделі розвитку, яка відповідатиме особливостям конкурентних 
викликів після кризового світу 

. 
Вітчизняна промисловість володіє вагомим інноваційним потенціалом, 

здатним забезпечити структурну трансформацію національної економіки і 
високий рівень науково-технологічного розвитку країни у цілому. Водночас в 
Україні досі переважаючими джерелами зростання в промисловості слугували 
резерви виробничих потужностей, що не були задіяні протягом кризового 
періоду, і сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура. 

Збереження існуючої моделі розвитку промислового сектору України з 
орієнтацією на низькотехнологічні виробництва та експорт може призвести до 
зниження конкурентних позицій національної економіки і подальшого 
нарощування технологічного відставання від розвинутих країн. 

2. Тому пріоритетним завданням державної 
політики на сучасному етапі має бути модернізація національної промисловості 
на основі активізації інноваційних процесів, повноцінного використання її 
потужного науково-технологічного потенціалу. Сьогодні необхідним є 
здійснення комплексу заходів щодо збалансованого розвитку всіх підсистем 
національної інноваційної системи, підтримки інноваційної активності 
вітчизняних суб’єктів господарювання на всіх стадіях інноваційного процесу, 
стимулювання попиту на результати наукових досліджень і розробок, 
кваліфікований персонал, створення сприятливих умов для виробництва 
інноваційної продукції з високим рівнем доданої вартості 3
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