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У зв'язку з кризовою ситуацією рівень розвитку провідних галузей
економіки України вважається низьким порівняно з високорозвинутими
державами. Це спричинено швидким науково-технічним прогресом та відсутністю в країні належної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності
з боку влади. Наслідком наявної ситуації є відплив капіталовкладень та
сповільнення загальнодержавного розвитку. Тому важливо визначити, які
з галузей є найбільш прибутковими та перспективними для держави.
Очевидний взаємозв'язок між інноваціями та інвестиціями дає змогу
простежити тенденції економічного розвитку України та врахувати їх у процесі визначення пріоритетних галузей, що є метою дослідження.
Для сучасної України стратегічним напрямом розвитку стає становлення
потужної, демократичної, високорозвинутої держави. Але перебіг цього
процесу вимагає контролю з боку органів влади.
Вибір пріоритетних галузей економіки необхідно здійснювати з урахуванням іноземного досвіду й факту наявності в Україні сильної індустріальної та ресурсної бази. Але реалізацію цього завдання сповільнюють
нестача капіталу, повільний науково-технічний розвиток, відсутність попиту
на вітчизняну продукцію на світовому ринку. Усі наведені фактори спричиняють диспропорції в промисловості, фізичний та моральний знос основних
фондів на підприємствах, малоефективне використання ресурсів.
Відмінні ситуації в різних регіонах України потребують і різних підходів до визначення пріоритетних галузей економіки. На початковому
етапі доцільно врахувати сучасну ситуацію в країні. Згідно із законодавством, пріоритетними вважаються напрями інноваційної діяльності,
що підтримують національну безпеку, виготовлення конкурентоспроможної
екологічної продукції, збільшення експортного потенціалу держави з використанням науково-технічних досягнень. Для України такими є паливноенергетичний, агропромисловий, житлово-комунальний та машинобудівний
комплекси, а також транспортна інфраструктура.
Оскільки сучасна інноваційно-інвестиційна діяльність є недостатньо
ефективною, у разі її зміни важливо врахувати пріоритетні галузі економіки.
За умов правильної реалізації оновленої стратегії розвитку державними
органами та з відповідним контролем можливий вихід на якісно новий рівень

навіть за наявності певних проблем. Їх вирішення полегшиться із впровадженням інновацій та здійсненням інвестиційної діяльності.
Виявлення впливу інноваційно-інвестиційних процесів на розвиток
економіки доцільно здійснювати окремо для коротко- і середньострокового
періодів та окремо на довгострокову перспективу, враховуючи відповідні
стратегічні програми.
Безумовність взаємозв'язку інновацій та інвестиційної діяльності підтверджує їх комплексний вплив на економіку, а також на пріоритетні галузі
економіки України.
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