
Пріоритети та інструменти інноваційного розвитку в стратегії 

модернізації промисловості 

У довгостроковому періоді економічне зростання найбільшою мірою 

залежить не стільки від екстенсивних, скільки від інтенсивних факторів 

розширеного відтворення, які забезпечуються впровадженням у виробництво 

досягнень вітчизняної та світової науки, освоєнням прогресивної техніки, 

технологій, розвитком творчої ініціативи економічних суб’єктів. У сучасних 

умовах науково-технічний прогрес стає головним фактором тривалого 

зростання добробуту країни, а інновації – вирішальним фактором 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Ключова інтеграційна роль у формуванні інноваційного потенціалу 

промисловості України належить саме державі, яка має використовувати 

системні економічні інструменти державного впливу, що відповідають 

обраному стратегічному економічному курсу. За цілеспрямованих зусиль, 

наявний інноваційний потенціал промисловості України може забезпечити 

той «фундамент, який визначає економічну міць країни та її перспективи на 

світовому ринку». 

Регуляторна економічна і соціальна роль держави опосередковує функції 

державних органів щодо регулювання інноваційного розвитку 

промисловості, найважливішими з яких мають бути: 

– удосконалення основ інноваційної політики у промисловості як базису 

для визначення напрямів розвитку інноваційної діяльності окремих 

промислових галузей та забезпечення зростання промисловості на якісній 

основі; 

– стимулювання впровадження інновацій у виробничі процеси 

промислових підприємств, що дасть змогу підвищити їх інноваційну 

активність і сприятиме поєднанню інтелектуального та виробничого 

капіталів та впровадженню науково-інноваційних відносин у виробничу 

сферу; 

– розвиток механізмів фінансової підтримки впровадження інновацій, 

зокрема технологічних, промисловими підприємствами у виробничу 

діяльність, що стануть базою для зміни усієї технологічної основи 

виробництва та сприятимуть інтелектуалізації виробничої діяльності; 

– збалансування розвитку секторів науки та зміцнення зв’язків між 

ними, що дозволить активізувати наукову і науково-технічну діяльність у 

напрямку створення науково-технічних результатів, які відповідають 

потребам промисловості та на які існує попит, що сприятиме збільшенню 

рівня використання інтелектуальних ресурсів у виробничій діяльності 

підприємств; 



– підвищення якості міжнародного трансферу технологій у 

промисловість, що дозволить збільшити рівень технологічної готовності 

промислових підприємств та оновити їх виробничо-технологічні системи 

відповідно до вимог та потреб нового технологічного укладу; 

– сприяння комерціалізації науково-дослідних розробок. Так, у Західній 

Європі головним двигуном діяльності у сфері комерціалізації є стимули, що 

надаються усім учасникам цього процесу. Більшість держав на 

законодавчому рівні закріпили розподіл прибутку між окремим дослідником, 

інститутом і посередниками, що сприяють комерціалізації; 

– розвиток організаційно-правових форм інноваційної діяльності, 

зокрема, територіально-виробничих та наукових комплексів – технологічних 

парків, що сприятиме становленню національної інноваційної системи 

України та налагодженню взаємозв’язків між наукою, технологією та 

виробництвом. 

Стратегічна необхідність збереження і нарощування інноваційного 

потенціалу вітчизняної промисловості диктує доцільність запровадження 

системи заходів щодо інноваційного розвитку галузей промисловості з 

урахуванням їхніх особливостей та необхідності стимулювання структурної 

перебудови промисловості. Галузевими пріоритетами інноваційного 

розвитку промисловості мають бути наступні. 

1. Підвищення інноваційного потенціалу металургійної 

промисловості, підтримка інноваційної активності вітчизняних 

металургійних підприємств на всіх стадіях інноваційного процесу, 

забезпечення виробництва високотехнологічної металопродукції, 

конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому 

ринках, стимулювання попиту на результати наукових досліджень і 

розробок. 

<…> 2. Стимулювання розвитку інноваційних напрямів у хімічній 

та нафтохімічній промисловості, широке впровадження досягнень передових 

науково-технологічних розробок у створення нової наукоємної 

високотехнологічної продукції, здатної задовольнити попит на внутрішньому 

і зовнішньому ринках. 

<…>  3. Зміцнення інноваційного і науково-технологічного 

потенціалу машинобудівної промисловості, зосередження фінансових та 

інтелектуальних ресурсів на сучасних напрямах інноваційного розвитку. 

<…>  4. Реалізація перспективних напрямів інноваційного розвитку 

харчової промисловості з урахуванням світових тенденцій розвитку галузі, 

внутрішнього та зовнішнього попиту на окремі види інноваційної продукції. 



<…>  5. Розвиток конкурентоспроможних напрямів і сфер 

діяльності у легкій промисловості, впровадження наукоємних технологій у 

виробництво, створення умов для активізації НДДКР у галузі, проведення 

робіт з техніко-технологічної модернізації виробництва. 

<…>  6. Активізація державної політики підтримки розвитку 

кластерів, у т. ч.  інноваційних, яка має бути спрямована на створення 

сприятливого макроекономічного, інформаційного та нормативно-правового 

середовища для розвитку бізнес-мереж кластерного типу. 

<…> 7. Формування інституційного середовища реалізації 

інноваційної моделі розвитку у промисловості України, що має охоплювати 

систематизацію законодавства у сферах науково-технічної та інноваційної 

діяльності, розроблення та реалізацію науково-технічних, інноваційних 

цільових програм і програм модернізації виробництва, а також забезпечення 

виконання законодавства у сферах науково-технічної та інноваційної 

діяльності…(Інноваційний розвиток промисловості як складова 

структурної трансформації економіки України. – К.: НІСД, 2013. – С. 58–

65). 

 


