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Сучасний період стану української економіки потребує активізації участі 
всіх інтелектуальних ресурсів національної економічної системи. Ці ресурси 
необхідно визначити, оцінити і розкрити, щоб в практичній економічній 
діяльності ефективно використати їх потенціальні можливості. Активізація 
інноваційної діяльності виступає необхідною умовою подальшого якісного і 
кількісного розвитку національної економіки. Реалізація інноваційного 
потенціалу національної економіки та забезпечення його зростання з метою 
отримання соціально-економічної віддачі є основним фактором розвитку 
зазначеної економічної системи в сучасних умовах. Тому важливим є 
розглянути питання оцінки інноваційного потенціалу. Метою оцінки 
інноваційного потенціалу є можливість визначення напрямків інноваційного 
розвитку, що забезпечують можливості істотно підвищивши стійкість і 
гнучкість економічної системи по відношенню до змін у зовнішньому 
середовищі. За допомогою аналізу показників інноваційного потенціалу 
економічної системи, можливо: 
- провести адекватну оцінку стану і готовності зазначеної системи до 
активізації інноваційних процесів; 
- проаналізувати і спрогнозувати тенденції розвитку, виявити основні переваги 
і «слабкі» місця; 
- підготувати рекомендації щодо формування інноваційної стратегії 
економічної системи і механізму її реалізації, яка дозволить зміцнити ринкові 
позиції даної системи; 
- формувати і вдосконалювати інформаційні потоки для збільшення 
ефективності прийнятих управлінських рішень. 
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