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На сучасному етапі розвитку світової економіки (постіндустріальної) 

знання є основним засобом і предметом суспільного виробництва,  а також 

обмежуючим фактором розвитку. Технологічні трансформації практично в усіх 

аспектах людської діяльності, шо ініційовані змінами технологічних укладів і 

розгортанням чергової (4-ї) промислової революції актуалізують роль знань у 

забезпеченні економічного зростання в руслі концепції інноваційного 

випередження. Згортання традиційних виробництв, галузей і ринків і 

формування нових потребують нових підходів до забезпечення економічного 

розвитку. Практика свідчить, що найбільш дієвим з них є створення і 

впровадження інновацій в техніці і технологіях, методах управління, 

забезпеченні людської життєдіяльності тощо, які базуються на нових знаннях. 

Вони є основою формування конкурентних переваг, які дозволяють реалізувати 

стратегії випереджаючого інноваційного розвитку.  

Країни, що активно розвивають систему продукування і використання 

(комерціалізації) знань є лідерами інноваційного зростання. Україна все ще 

зберігає достатньо потужну систему продукування знань [1], яка може стати 

основою переходу до стратегії інноваційного випередження. В умовах 

зростаючого технологічного відставання від лідерів ця стратегія є 

безальтернативною. Проте стан реалізації наявного потенціалу знань, які 

продукуються в Україні (їх комерціалізації) далекий від бажаного. Це 

пояснюється як пасивною та невизначеною роллю держави в інноваційному 

процесі, так і низьким рівнем потенціалу інноваційного розвитку та 

інноваційної культури більшості вітчизняних підприємств та установ. 

Такі доволі суперечливі тенденції свідчать про необхідність 

невідкладного прийняття радикальних рішень щодо стратегічних напрямів 

розвитку держави. Враховуючи викладене вони, серед іншого, повинні 

включати заходи щодо стимулювання пріоритетного розвитку вітчизняної 

промисловості, як галузі що активно продукує і використовую нові актуальні 

знання, впливає на темпи науково-технічного прогресу інших галузей 

економіки. Спираючись на світовий досвід слід зазначити, що промислове 

зростання потребує випереджаючого розвитку науки і освіти, які є потужним 

джерелом актуальних релевантних знань. На розроблення відповідних 

рекомендацій і повинні бути спрямовані подальші дослідження.  
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