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У статті обґрунтовано стратегічні пріори-
тети державної політики забезпечення реін-
дустріалізації національного господарства 
України на основі технологічної модернізації 
базових видів економічної діяльності. Визна-
чено стратегічну мету державної політики 
реіндустріалізації національного господар-
ства України. Обґрунтовано ключові аспекти 
таких стратегічних пріоритетів державної 
політики у цій сфері, як: створення нових 
виробництв у високотехнологічних галузях, 
зростання частки вітчизняних виробництв 
із застосуванням технологій п’ятого та 
шостого технологічних укладів, збільшення 
обсягів промислового виробництва в базо-
вих галузях економіки, зростання частки 
промислових підприємств, які впроваджу-
ють продуктові та технологічні інновації, 
збільшення обсягів та частки виробництва 
і реалізації інноваційної продукції (послуг), 
нарощування експорту високотехнологічної 
продукції, збільшення кількості інтегрованих 
структур.
ключові слова: технологічна модернізація, 
реіндустріалізація економіки, стратегічні 
пріоритети, державна політика.

В статье обоснованы стратегические 
приоритеты государственной политики 

обеспечения реиндустриализации наци-
онального хозяйства Украины на основе 
модернизации базовых видов экономиче-
ской деятельности. Определена стра-
тегическая цель государственной поли-
тики реиндустриализации национального 
хозяйства Украины. Обоснованы ключевые 
аспекты таких стратегических приори-
тетов государственной политики в этой 
сфере, как: создание новых производств 
в высокотехнологичных отраслях, рост 
доли отечественных производств с при-
менением технологий пятого и шестого 
технологических укладов, увеличение 
объемов промышленного производства 
в базовых отраслях экономики, рост доли 
промышленных предприятий, внедря-
ющих продуктовые и технологические 
инновации, увеличение объемов и доли 
производства и реализации инновацион-
ной продукции (услуг), наращивание экс-
порта высокотехнологичной продукции, 
увеличение количества интегрированных  
структур.
ключевые слова: технологическая модер-
низация, реиндустриализация экономики, 
стратегические приоритеты, государ-
ственная политика.

The article substantiates the strategic priorities of the state policy of ensuring the re-industrialization of the national economy of Ukraine on the basis of 
technological modernization of basic types of economic activity. The strategic goal of the state policy of reindustrialisation of the national economy of Ukraine 
is defined as technological modernization of existing and formation of new branches of the real sector of economy as a basis for competitiveness of the 
national economy. The research uses the methods of analysis and synthesis – to determine the basic methods and methodological approaches regarding 
the formation of a methodology for analyzing the technological modernization of Ukraine’s economy, logical generalization – to identify the advantages and 
disadvantages, identify weaknesses and improve the methods for analyzing the technological modernization of the economy. The key aspects of such stra-
tegic priorities of state policy in this field as the creation of new industries in high-tech industries with available resource potential, the increase of the share 
of domestic industries with the use of technologies of the fifth and sixth technological structures, the increase of industrial production in the basic industries 
are substantiated new productions with technological innovations, an increase in the share of industrial enterprises introducing product and technological 
innovations, an increase in the volume and share of production and sales of innovative products (services), an increase in exports of high-tech products, an 
increase in the number of integrated structures engaged in the production and marketing of high-tech products (services) with the participation of industrial 
enterprises and subjects of the IT, innovation, investment and R&D sectors. Scientific novelty of the research is to identify and substantiate the strategic 
priorities of the state policy of ensuring the re-industrialization of the Ukrainian economy in the system of its modernization; strategic priorities are aligned 
with the general purpose of state regulation, and are defined in accordance with the key conditions of modern re-industrialization. The practical significance 
of the results of the study is that a methodological basis for domestic state regulatory bodies has been formed.
Key words: technological modernization, economic re-industrialization, strategic priorities, state policy.

Постановка проблеми. Сучасні умови глоба-
лізації економічних відносин та загострення між-
народної конкуренції вимагають застосування 
нових ефективних підходів до пошуку та задіяння 
чинників, насамперед у галузях економіки, які 
забезпечують та дають змогу формувати конку-
рентні позиції національного господарства й інших 
галузей реального сектору економіки. Саме через 
масштабне технологічне переналаштування про-
мислового комплексу на нові стандарти функці-
онування і розвитку країна здатна сформувати 
більш стабільну та стійку економіку, досягнути 
високого рівня самодостатності та економічної 

самостійності. Тут також важливо, щоб увесь комп-
лекс прийняття та реалізації прогресивних управ-
лінських рішень був системним, передбачуваним 
та узгодженим відповідно до дії норм і принципів 
ринкового конкурентного середовища. Відповідно, 
формування векторів державної політики реінду-
стріалізації економіки слід планувати й у подаль-
шому реалізовувати в рамках національних і галу-
зевих стратегій та програм.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання узагальнення теоретико-методичних 
основ державної політики реіндустріалізації еко-
номіки досліджуються у працях таких науковців, як 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

76 Випуск 36. 2019

Т. Васильців, Р. Лупак, Т. Штець [1], С. Вой тко [2], 
С. Касьянов [3], А. Кушнерук [4], В. Вишневський [5], 
Л. Піддубна [6], Ю. Кіндзерський [7], Я. Ромусік [8], 
П. Кузнєц [9] та ін. Водночас результати дослід-
жень цих науковців недостатньою мірою розкри-
вають стратегічні орієнтири державної політики 
забезпечення реіндустріалізації та технологічної 
модернізації національної економіки України.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування стратегічних пріоритетів державної полі-
тики реіндустріалізації економіки України на заса-
дах технологічної модернізації.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Стратегічне планування державної політики реінду-
стріалізації економіки вимагає чіткого визначення 
пріоритетів, за якими відбуватиметься адміністру-
вання інноваційних процесів на мікро- та галузе-
вому рівнях. Зокрема, стратегічні пріоритети варто 
розглядати як орієнтир утвердження у системі дер-
жавного програмування впорядкованої структури та 
шляхів слідування в рамках системних передумов 
і дієвих механізмів для їх реалізації. Декларування 
складу стратегічних пріоритетів у системі дер-
жавної політики реіндустріалізації національного 
господарства дає змогу сформувати комплексне 
бачення майбутніх тенденцій на ринку інновацій та 
технологій, необхідних супутніх реформ, інструмен-
тів, ув’язки інтересів інституцій різних сфер і рівнів 
управління в руслі політики науково-технологічного 
розвитку та економічного зростання на засадах 
інноваційно-технологічного розвитку.

Водночас у державній політиці для збереження 
принципів системності, виваженості, комплек-
сності стратегічні пріоритети повинні строго підпо-
рядковуватися її меті. Стосовно реіндустріалізації 
національного господарства на засадах техноло-
гічної модернізації, то мета державної політики 
повинна відображати не лише кінцеву ціль регулю-
вання, а й мати проекцію на способи становлення 
його конкурентоспроможності, забезпечення необ-
хідних галузево-функціональних змін.

Однозначно, що основою реіндустріаліза-
ції мають стати інтенсивне технологічне пере-
оснащення та модернізація, розвиток енерго- та 
ресурсоефективного виробництва, яке дає змогу 
більш повно використовувати виробничо-ресурсні 
потужності та матеріально-технологічну базу наці-
онального господарства як ключові чинники забез-
печення конкурентоспроможності економіки.

Визначальним стратегічним пріоритетом для 
системи державної політики реіндустріалізації 
економіки є збільшення обсягів промислового 
виробництва в базових галузях економіки за раху-
нок створення нових виробництв із технологічними 
інноваціями. Так, реальний сектор економіки вже 
довгий час потребує суттєвих змін, у результаті 
чого вдасться налагодити виробництво конкурен-
тоспроможної продукції з високою доданою вар-

тістю. Однозначно, для цього потрібне масштабне 
оновлення виробничих активів та активне вико-
ристання прогресивних технологій. У процесі ство-
рення нових виробництв із технологічними іннова-
ціями органам державної влади основні зусилля 
варто сконцентрувати на розбудові інноваційної 
інфраструктури, яка забезпечуватиме створення 
і дотримання прогресивних стандартів та техноло-
гічних регламентів у виготовленні продукції, розви-
ток внутрішньогалузевих зв’язків та налагодження 
ефективної міжгалузевої кооперації, диверсифіка-
ції джерел ресурсного забезпечення активної інно-
ваційної діяльності та ін.

Органам державного управління потрібно 
брати активнішу участь у збільшенні частки про-
мислових підприємств, які впроваджують про-
дуктові та технологічні інновації. Тут стратегічно 
важливо, щоб підприємства отримували належну 
публічно-приватну підтримку під час залучення 
фінансово-інвестиційних ресурсів, у т. ч. зовніш-
ніх, промоції перспективних техніко-техноло-
гічних проектів, закупівлі високотехнологічних 
імпортних технологій, комерціалізації та захисту 
інтелектуальної власності. А це потребує форму-
вання належного інституціонального середовища, 
у якому підприємства здатні будуть активно нала-
годжувати співробітництво з науково-дослідними 
та навчальними організаціями, фінансово-кредит-
ними, страховими та іншими інституціями допо-
міжної інфраструктури інвестиційно-інноваційної 
діяльності, брати участь у підготовці та реалізації 
фінансово-інвестиційних програм, збільшувати 
масштаби державно-приватного партнерства 
в інвестиційній та інноваційній сферах, реалізо-
вувати перспективні форми і проєкти інноваційно-
технологічної діяльності.

У міру реалізації стратегічних пріоритетів реін-
дустріалізації економіки на засадах технологічної 
модернізації повинна сформуватися така сукуп-
ність умов, які забезпечуватимуть стабільність 
фінансово-інвестиційного забезпечення високо-
технологічної діяльності, нагромадження вироб-
ничого інноваційно-технологічного потенціалу, 
високий рівень якості інституційно-правового регу-
лювання науково-дослідної та проектно-конструк-
торської роботи. Так, для створення нових вироб-
ництв у високотехнологічних галузях із наявним 
ресурсним потенціалом повинна бути сформована 
високоякісна система професійної підготовки та 
збільшуватися кількість кваліфікованих спеціалі-
зованих кадрів. Відповідно, підприємства зможуть 
розраховувати на кращі професійно-кваліфіка-
ційні характеристики працівників та їхню здатність 
до генерування нововведень, зростання ефектив-
ності і продуктивності праці. Як свідчить світовий 
досвід, залежність від висококваліфікованої праці 
постійно посилюється, а у високотехнологічних 
галузях особливо явно це виражається. Тут роль 
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державної влади полягає у задіянні механізмів, які 
поліпшують забезпечення розвитку галузі освіти 
та науки, стандарти та форми освіти, посилюють 
інтеграцію вітчизняної та світової науки.

Необхідною умовою для побудови нових вироб-
ничих інноваційно-технологічних об’єктів є забез-
печення високого рівня захищеності та комерці-
алізації об’єктів права інтелектуальної власності 
і раціоналізаторських пропозицій. Так, у нашій 
країні повинно бути забезпечене функціонування 
інститутів ринку інтелектуальної власності, роз-
роблення та реалізація механізмів формування 
й ефективного використання інтелектуального 
капіталу і попередження його еміграції, стимулю-
вання попиту на результати вітчизняних наукових 
досліджень і розробок, імплементування норм 
міжнародного законодавства у цій сфері.

Усе більше трансформація світового ринку 
зумовлена науково-технологічним прогресом, 
формуванням нових технологічних укладів. 
Як уже зазначалося, в Україні застосування тех-
нологій п’ятого та шостого технологічних укладів 
відбувається досить повільно, а для поліпшення 
ситуації необхідна активна державна підтримка 
влади. Утім, для збільшення частки вітчизняних 
виробництв із застосуванням найвищих техноло-
гічних укладів повинна бути сформована мережа 
елементів дієздатної інфраструктури науково-
дослідної та інноваційно-технологічної діяльності.

В Україні вже довгий час існує необхідність 
створення ринкових інституцій для забезпечення 
інвестиційної підтримки виробництва продукції 
вищої технологічної складності. Одними з таких 
об’єктів є інвестиційні майданчики, створення яких 
дає змогу краще задовольняти фінансові інтереси 
виробників високотехнологічної продукції, поліп-
шити організаційно-технічне забезпечення інно-
ваційної діяльності. Основною метою таких май-
данчиків повинно стати поліпшення середовища 
доступу підприємств базових видів економічної 
діяльності до джерел фінансово-ресурсного забез-
печення. Також такі майданчики виконуватимуть 
функції пошуку та розроблення, опрацювання пер-
спективних інвестиційно-інноваційних проектів, 
інформаційно-аналітичного забезпечення в під-
тримці нових високотехнологічних виробництв.

Одним із важливих аспектів реалізації інвес-
тиційних проектів у реальному секторі еконо-
міки є налагодження міжфункціональних і міжга-
лузевих коопераційних відносин, розвиток яких 
особливо важливий в інноваційно-технологічній 
сфері. Це дає змогу забезпечити нарощування та 
створення замкнутих циклів виробництва висо-
коякісної продукції, залучати в більших обсягах 
інноваційні розробки та технології, оптимізувати 
джерела сировинно-ресурсного забезпечення. 
Завдяки коопераційному підходу суб’єкти реаль-
ного сектору економіки здатні краще реалізувати 

науково-технологічний та виробничий потенціал, 
поглибити співробітництво з науково-дослідними 
та проектно-конструкторськими установами.

Окрім ресурсного забезпечення для промис-
лових підприємств, які впроваджують продуктові 
та технологічні інновації, важливо безперешкодно 
проходити дозвільно-погоджувальні процедури. 
Так, від державних органів влади вимагається 
сприяти мінімізації трансакційних витрат під час 
відкриття виробничих об’єктів, проходження 
патентування та сертифікації продукції, отри-
мання інших погоджувальних документів (експерт-
них висновків, довідок, паспортів). Також важливо, 
щоб під час проходження дозвільно-погоджуваль-
них процедур зберігалися техніко-технологічна 
комерційна таємниця, бізнес-імідж тощо.

У державній політиці реіндустріалізації на заса-
дах технологічної модернізації в контексті забез-
печення збільшення обсягів та частки виробни-
цтва і реалізації інноваційної продукції (послуг) 
варто передбачити низку умов, що визначатимуть 
ступінь виконання такого важливого стратегіч-
ного завдання, зокрема: стимулювання попиту на 
інноваційну продукцію вітчизняного виробництва; 
посилення зорієнтованості мережі об’єктів тор-
гівлі на продаж інноваційних товарів вітчизняного 
виробництва; розширення системи державних 
закупівель високотехнологічної продукції вітчизня-
ного виробництва; поліпшення кон’юнктури ринку 
інновацій і технологій.

Однозначно, що за недостатнього попиту забез-
печувати нарощування виробничих потужностей 
та постійне зростання обсягів реалізації іннова-
ційної продукції об’єктивно складно. Отже, у країні 
повинні відбуватися зміни, які стимулюватимуть 
достатній рівень попиту на вітчизняну інноваційну 
продукцію. Йдеться про, по-перше, зростання 
доходів населення; по-друге, про утвердження 
споживчої культури населення відносно споживчих 
переваг на користь вітчизняних продуктових інно-
вацій; по-третє, про формування стандартів якості 
та ціноутворення на високотехнологічну продук-
цію; по-четверте, про розвиток торговельно-посе-
редницької сфери передачі передових технологій. 
Усе це має стати предметами державної програми, 
у якій буде чітко визначатися перелік, обсяги фінан-
сування, часові межі і масштаби реалізації стиму-
люючих заходів, а також відповідальні органи на 
різних рівнях державного управління.

Державні реформи у сфері інноваційно-техно-
логічної модернізації економіки України повинні 
стосуватися також розбудови мережі об’єктів тор-
гівлі, орієнтованих на продаж інноваційних товарів 
вітчизняного виробництва. Тут від органів держав-
ної влади вимагається таке: надавати на пільго-
вих умовах земельні ділянки під будівництво тор-
говельних об’єктів чи приміщень, де в асортименті 
переважаючою буде частка високоякісних товарів 
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вітчизняного виробництва; організовувати фінан-
сово-інвестиційну допомогу (пільгове оподатку-
вання, відтермінування бюджетних платежів, без-
відсоткове кредитування чи часткова компенсація 
відсотків за кредитами) торговельним підприєм-
ствам у разі відкриття магазинів із товарним асор-
тиментом виключно вітчизняного виробництва; 
спростити процедури оформлення прав та орга-
нізації процесів проектування торгових будівель, 
що спеціалізуватимуться на продажу вітчизня-
ної високотехнологічної продукції; гарантувати 
бюджетне фінансування (субсидування) під час 
відкриття магазинів на малоекономічно розви-
нених територіях для продажу товарів, в асорти-
менті яких переважатимуть вітчизняні розробки 
з характеристиками інноваційності.

Технологічна модернізація в Україні відбува-
ється в умовах високої імпортозалежності еко-
номіки, зокрема ресурсне забезпечення промис-
лового виробництва щонайменше на половину 
забезпечується імпортом, що посилює залежність 
і створює загрози економічній безпеці держави. 
Тож пріоритетне значення має збільшення у струк-
турі держзамовлень частки продукції вітчизняного 
виробництва, особливо високотехнологічного 
походження, навіть якщо вона й поступається 
іноземним аналогам за ціновими критеріями. 
Масштабні державні замовлення з відповідною 
орієнтацією можуть активно стимулювати залу-
чення іноземних інвестицій із подальшим створен-
ням спільних підприємств чи відкриттям власних 
виробництв на території нашої країни.

Також у державній політиці реіндустріалізації 
на засадах технологічної модернізації необхідно 
передбачити заходи щодо забезпечення розвитку 
внутрішнього ринку інновацій і високих технологій. 
Однозначно, що відсутність такого ринку суттєво 
перешкоджає налагодженню виробництва висо-
коякісної продукції. Тут роль державних органів 
влади має проявлятися у забезпеченні інтегра-
ції науково-дослідної та виробничо-технологічної 
діяльності, зміцненні зв’язків між учасниками нау-
ково-інноваційного процесу, розвитку інноваційної 
інфраструктури.

Попри збільшення обсягів реалізації високо-
технологічної продукції на внутрішньому ринку, 
велике значення має розширення масштабів її екс-
порту. Для цього в країні повинні функціонувати 
експортно-консалтингові агентства просування на 
зовнішні ринки продукції вітчизняного виробництва. 
Згідно зі світовою практикою, агентства викону-
ють функції: збільшення масштабів міжнародного 
науково-технологічного та виробничого співробіт-
ництва; удосконалення маркетингово-логістичних 
транскордонних схем постачання товарів в об’єкти 
торгівлі на зовнішніх ринках; посилення маркетин-
гово-промоційної підтримки позицій вітчизняних 
виробників за кордоном; реалізація інвестиційних 

проектів зі створення торговельно-логістичних 
центрів розвитку міжнародної торгівлі.

Окрім того, українські експортери високотехно-
логічної продукції повинні активніше впроваджу-
вати міжнародні стандарти якості та безпечності. 
Це дасть змогу посилити якість і конкурентоспро-
можність вітчизняних товарів, інвестиційну при-
вабливість виробничо-експортних комплексів, 
співробітництво з іноземними партнерами, брати 
участь у міжнародних виставках та ярмарках, 
поліпшити диференціацію форм і способів збуту 
й просування інноваційних товарів за кордоном. 
Окрім того, це позитивно вплине на внутрішнє кон-
курентне середовище, в якому вітчизняна висо-
котехнологічна продукція не поступатиметься за 
якістю, безпечністю та іншими характеристиками 
імпорту й здатна буде його витісняти.

Безперечно, одним з основних критеріїв нала-
годження та розвитку високотехнологічного екс-
портоорієнтованого виробництва є формування 
міцних міжнародних науково-технологічних 
і виробничо-інвестиційних зв’язків, за рахунок 
яких експортер має кращий доступ до фінансово-
кредитної підтримки, ширші можливості для впро-
вадження інновацій та результатів НДДКР, участі 
у міжнародних інтегрованих промислово-виробни-
чих та збутових кластерах.

Усе більшого значення для налагодження 
виробництва і збуту високотехнологічної продук-
ції (послуг) мають інтеграційні кластерні зв’язки, 
які поєднують економічні інтереси суб’єктів різ-
них видів економічної діяльності (інформаційно-
технологічної, інноваційної, інвестиційної, нау-
ково-дослідної та дослідно-конструкторської). 
А це вимагає від державної системи влади нор-
мативно-методичної, інформаційно-аналітичної, 
інституційно-організаційної та іншої підтримки. 
Світовий досвід підтверджує значні переваги клас-
терної моделі, адже вона дає змогу успішно реа-
лізувати всі стадії технологічної модернізації (від 
дослідно-виробничої до комерціалізації та виве-
дення на ринок продуктивних інновацій), забез-
печити зростання інноваційної активності суб’єктів 
базових видів економічної діяльності, підвищити 
якість потенціалу виробництва високотехнологіч-
ної та конкурентоспроможної продукції.

Іншою вимогою до збільшення кількості інте-
грованих структур у сфері технологічних інно-
вацій та виробництва є розширення масштабів 
державно-приватного партнерства. Таким чином, 
пріоритетне значення у контексті реіндустріалі-
зації економіки України на засадах технологіч-
ної модернізації мають створення нових об’єктів 
виробництва високотехнологічної продукції, засто-
сування у промисловості інновацій вищих техно-
логічних укладів, створення і збільшення обсягів 
діяльності інтегрованих виробничо-торговельних 
та науково-технологічних систем (рис. 1).
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  Економіка та управління національним господарством

У державній політиці реіндустріалізації на заса-
дах технологічної модернізації сформованість 
базових умов для реалізації стратегічних пріорите-
тів визначається рівнем ефективності проведених 
інституціональних та структурних реформ. Так, 

у контексті інституціонального блоку в країні пови-
нні відбутися зміни стосовно вдосконалення норма-
тивно-правової та інституційно-організаційної бази 
здійснення і збільшення обсягів інноваційно-техно-
логічної діяльності, розвитку просторово-видової 

Мета державної 
політики 

реіндустріалізації

технологічна модернізація існуючих та формування нових галузей 
реального сектору економіки як базису конкурентоспроможності 

національного господарства

Стратегічні пріоритети Базисні умови для реалізації стратегічних 
пріоритетів

Створення нових виробництв у 
високотехнологічних галузях із 

наявним ресурсним потенціалом

Зростання частки вітчизняних 
виробництв із застосуванням 

технологій п’ятого та шостого 
технологічних укладів

Збільшення обсягів промислового 
виробництва в базових галузях 

економіки за рахунок створення 
нових виробництв із 

технологічними інноваціями

Зростання частки промислових 
підприємств, які впроваджують 

продуктові та технологічні інновації

Збільшення обсягів та частки 
виробництва і реалізації 

інноваційної продукції (послуг)

Нарощування експорту 
високотехнологічної продукції

Збільшення кількості інтегрованих 
структур, що здійснюють 

виробництво і збут 
високотехнологічної продукції 
(послуг) за участі промислових 

підприємств та суб’єктів секторів 
ІТ, інновацій, інвестицій та НДДКР

• висока якість системи професійної підготовки та 
наявність кваліфікованих спеціалізованих кадрів;

• спрощені процедури імпорту передових 
технологій та високотехнологічного 
устаткування;

• захист прав власності, умови для комерціалізації 
інтелектуальної власності;

• наявність мережі фінансово-кредитних фондів, 
інших елементів інвестиційної підтримки 
високотехнологічних інноваційних виробництв;

• сформована дієздатна інфраструктура науково-
дослідного та проектно-конструкторського 
розроблення і поширення інноваційних 
технологій;

• сприятливий інвестиційний клімат, прозоре 
конкурентне середовище і сформована система 
державних гарантій інвестицій та інноваційної 
діяльності у реальному секторі економіки;

• міжфункціональні та міжгалузеві коопераційні 
відносини, зокрема в інноваційно-технологічній 
сфері;

• прості та прозорі дозвільно-погоджувальні 
процедури відкриття виробництва і використання 
високотехнологічного обладнання;

• наявність стимулюючої системи оподаткування 
високотехнологічного виробництва;

• сформованість умов для створення та розвитку 
інтеграційних об’єднань із замкнутим 
виробничо-технологічним циклом;

• попит на інноваційну продукцію вітчизняного 
виробництва;

• зорієнтованість мережі об’єктів торгівлі на 
продаж інноваційних товарів вітчизняного 
виробництва; 

• пріоритет у системі державних закупівель 
високотехнологічної продукції вітчизняного 
виробництва;

• розвиненість ринку інновацій і технологій;
• наявність експортно-консалтингових агентств 

просування на зовнішні ринки 
високотехнологічної продукції

рис. 1. стратегічні пріоритети реіндустріалізації економіки україни на засадах технологічної модернізації
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мережі інфраструктури (інвестиційно-інноваційних, 
страхових, фінансово-кредитних, венчурних, гаран-
тійних фондів), створення вертикально інтегрова-
них структур із виробництва високоякісної конку-
рентоспроможної високотехнологічної продукції.

Щодо структурних зрушень, то вони повинні 
стосуватися аспектів формування та підвищення 
ефективності використання інноваційно-техноло-
гічного потенціалу, поліпшення фінансово-інвести-
ційного, матеріально-технічного та іншого ресурс-
ного забезпечення розвитку високотехнологічного 
виробництва.

Відповідно, для ефективної реалізації держав-
ної політики реіндустріалізації у країні повинно 
утвердитися якісне регуляторне та бізнес-серед-
овище, яке сприятиме розвитку підприємницького 
інноваційного потенціалу у розробленні та реа-
лізації проектів і програм, спрямованих на ство-
рення сучасних конкурентоспроможних техніко-
технологічних виробничих комплексів.

висновки з проведеного дослідження. Стра-
тегічною метою державної політики реіндустріалі-
зації економіки України є технологічна модернізація 
існуючих та формування нових галузей реального 
сектору економіки як базису конкурентоспромож-
ності національного господарства. При цьому реалі-
зація державної політики реіндустріалізації вітчизня-
ної економіки на засадах технологічної модернізації 
забезпечується сформованістю базових умов та їх 
узгодженням зі стратегічними пріоритетами реінду-
стріалізації. З огляду на це, стратегічні пріоритети 
державної політики реіндустріалізації стосуються: 
створення нових виробництв у високотехнологіч-
них галузях із наявним ресурсним потенціалом; 
зростання частки вітчизняних виробництв із засто-
суванням технологій п’ятого та шостого техноло-
гічних укладів; збільшення обсягів промислового 
виробництва в базових галузях економіки за раху-
нок створення нових виробництв з технологічними 
інноваціями; зростання частки промислових підпри-
ємств, які впроваджують продуктові та технологічні 
інновації; збільшення обсягів та частки виробництва 
і реалізації інноваційної продукції (послуг); наро-
щування експорту високотехнологічної продукції; 
збільшення кількості інтегрованих структур, що здій-
снюють виробництво і збут високотехнологічної про-
дукції (послуг) за участі промислових підприємств та 
суб’єктів секторів ІТ, інновацій, інвестицій та НДДКР.
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THE STATE POLICY STRATEGIC PRIORITIES OF UKRAINE’S ECONOMY REINDUSTRIALIZATION 
ON THE BASIS OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION JUSTIFYING

Purpose of the article. The purpose of the article is to substantiate the strategic priorities of the state policy 
of re-industrialization of the Ukrainian economy on the basis of technological modernization. The article sub-
stantiates the strategic priorities of the state policy of ensuring the re-industrialization of the national economy 
of Ukraine on the basis of technological modernization of basic types of economic activity. The strategic goal 
of the state policy of reindustrialisation of the national economy of Ukraine is defined as technological modern-
ization of existing and formation of new branches of the real sector of economy as a basis for competitiveness 
of the national economy.

Research Methodology. The research uses the methods of analysis and synthesis – to determine the 
basic methods and methodological approaches regarding the formation of a methodology for analyzing the 
technological modernization of Ukraine’s economy, logical generalization – to identify the advantages and 
disadvantages, identify weaknesses and improve the methods for analyzing the technological modernization 
of the economy.

Results. The key aspects of such strategic priorities of state policy in this field as the creation of new indus-
tries in high-tech industries with available resource potential, the increase of the share of domestic industries 
with the use of technologies of the fifth and sixth technological structures, the increase of industrial production 
in the basic industries are substantiated new productions with technological innovations, an increase in the 
share of industrial enterprises introducing product and technological innovations, an increase in the volume 
and share of production and sales of innovative products (services), an increase in exports of high-tech prod-
ucts, an increase in the number of integrated structures engaged in the production and marketing of high-tech 
products (services) with the participation of industrial enterprises and subjects of the IT, innovation, invest-
ment and R&D sectors. It is established that the implementation of the state policy of re-industrialization of the 
domestic economy on the basis of technological modernization is ensured by the formation of the following 
conditions: creation of new industries in high-tech industries; growth of the share of domestic industries with 
the use of technologies of the fifth and sixth technological structures; increase in industrial production in basic 
sectors of the economy; the growth of the share of industrial enterprises introducing product and technological 
innovations, etc.

Novelty. Scientific novelty of the research is to identify and substantiate the strategic priorities of the state 
policy of ensuring the re-industrialization of the Ukrainian economy in the system of its modernization; strategic 
priorities are aligned with the general purpose of state regulation, and are defined in accordance with the key 
conditions of modern re-industrialization.

The practical significance. The practical significance of the results of the study is that a methodological 
basis for domestic state regulatory bodies has been formed. 
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