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Після спаду виробництва у 2008 - 2009 роках весь світ і Україна, як вважають 

різні вітчизняні економісти, відчують в майбутньому збільшення конкуренції за ринки 

збуту і залучення інвестицій. Вітчизняні компанії в цій жорсткій битві зможуть вижити 

лише завдяки адаптації до змінених економічних умов і прийняттю високопрофесійних 

стратегічних рішень щодо впровадження інновацій. 

Забезпечення переходу вітчизняного промислового комплексу на інвестиційно-

інноваційний режим відтворення потребує узгодженого вирішення завдань формування 

технологічної, інституціональної та організаційних структур, здатних об'єднати всі 

необхідні компоненти у загальний відтворювальний контур зростання нового 

технологічного укладу, створити передумови для модернізації та підвищення 

ефективності господарювання. 

Окреслене коло завдань обумовило пропозиції щодо ефективної промислової 

політики, зорієнтованої на економічне зростання інноваційного типу в конкретних 

умовах, що склалися в українській економіці. Ця політика повинна складатись з двох 

компонентів: 1) створення загальних макро- та мікрогосподарських передумов для 

зростання виробничої, інвестиційної та інноваційної активності, 2) розробка заходів 

стимулювання прогресивних структурних змін на базі розповсюдження виробництв 

технологічного укладу, а також випереджувального освоєння базових інновацій 

наступного технологічного укладу. 

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступне: 

- визначити сутність, форми і зміст інноваційно-інвестиційної діяльності 

промислових підприємств як економічної категорії; 

- узагальнити принципи та методи оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної 

діяльності промислових підприємств; 

- розкрити етапи становлення державної інноваційної політики з одночасним 

з'ясуванням позитивних та негативних чинників; 

- здійснити оцінку стану наукового та фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку промислових підприємств; 



- провести комплексний аналіз динаміки та структури джерел інвестування 

інноваційної діяльності промислових підприємств; 

- обґрунтувати рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення форм управління 

інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств; 

- обґрунтувати функції фінансового ринку у забезпеченні інноваційно-

інвестиційної діяльності промислових підприємств; 

- обґрунтувати пропозиції щодо впровадження механізму венчурного 

фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств на засадах зарубіжного 

досвіду. 

Проаналізувавши основні моменти у трансформації промисловості, можна 

зробити висновок, що розробка погодженої позиції у виборі пріоритетів інноваційної 

політики є одне з принципових питань, що вимагає свого вирішення не тільки на 

загальнодержавному, але і на регіональному рівнях. 

Внесок промислового комплексу в економіку, який розвивається на основі 

інновацій, досягнення Україною рівня індустріально розвинутих країн, наближення 

якості життя до європейських стандартів визначає ведучу роль і місце промисловості в 

забезпеченні важливих стратегічних інтересів держави. 

 


