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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

Проблеми інновацій, інноваційного розвитку, кон�
курентоспроможності національної економіки займає
одне з визначальних місць на макроекономічному рівні
розвинених країн, та є досить актуальними в наукових і
фахових колах. Для кращого функціонування будь�яко�
го економічного суб'єкта незалежно від рівня (націо�
нального чи міжнародного) конкурентоспроможність
можна вважати одним з поштовхів спрямованих на знач�
не підвищення техніко�економічної ефективності діяль�
ності організації. Головною економічною проблемою
для України є проблема досягнення світового рівня кон�
курентоспроможності національною економікою. Гос�
трота питання постає у зв'язку з необхідністю включен�
ня України до міжнародного економічного співтовари�
ства як рівноправного партнера, якщо Україна не мати�
ме власної конкурентоспроможності не можна розра�
ховувати на те, що світові лідери сприймуть її як дос�
тойного учасника міжнародних відносин.

Інновації є одним з головних факторів підвищення
конкурентоспроможності економіки, вони дають змо�
гу країнам, що володіють інноваційними перевагами,
займати провідне місце в світовому співтоваристві. На
сьогодні стає актуальним дослідження впливу інновацій
на рівень конкурентоспроможності національної еко�
номіки. На жаль, для нашої держави інновації не є од�
ним з головних чинників підвищення конкурентоспро�
можності в Україні. Перш за все це пов'язано з тим, що
вітчизняна економіка орієнтована на удосконалення
процесів виробництва, а не на забезпечення конкурен�
тоспроможності товарів. Ця ціль досягається лише тими
національними економіками, які мають високу інтен�
сивність інноваційної діяльності. Отже, конкурентос�
проможність та інноваційна діяльність є взаємопов'я�
заними.

Високий рівень інноваційної діяльності та інвестицій
становлять основу сучасного розвитку економіки дер�
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жави. На даний час розвиток економіки в Україні відбу�
вається повільно. Потенційні інвестори із�за кордону
остерігаються вкладати кошти у розвиток економіки
України. Несприятливий інвестиційний "клімат" в Укра�
їні спричинений багатьма чинниками: нестабільність
політичної ситуації, відсутність стимулюючих чинників
(пільг), слабка правова — нормативна база країни. У
вітчизняній промисловості не набули поширення інно�
ваційні процеси. За даними державного комітету стати�
стики України — підприємства, що впроваджують інно�
вації становить приблизно 12—14%, що у рази менше,
ніж у інноваційнорозвинених державах [1]. Проблема
полягає у тому, щоб залишитись, як мінімум на існую�
чих позиціях, необхідно залучити значні фінансові,
технічні, матеріальні вклади.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження багатьох науковців підтверджують
факт, що інновації підвищують продуктивність та кон�
курентоспроможність. Питання, що стосуються дослі�
джень пов'язаних з інноваційною діяльністю та іннова�
ційного розвитку економіки є займались такі науковців,
як: Д. Черваньов, А. Гальчинський, В. Гейць, О. Соснін,
А. Поручник та інші. Взаємозв'язок конкуренції та інно�
ваційної діяльності розглядається у працях відомих еко�
номістів, зокрема його висвітлювали Й. Шумпетер,
Е. Мейсон, Дж. Гелбрейт, Р. Нельсон, С. Вінтер та
інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На сьогодні питання впливу інновацій на конкурен�
тоспроможність нажаль сформовано не повністю, на�
відмінно від теоретичної основи конкурентоспромож�
ності, де науковці розглянули такі питання як: визна�
чення сутності, принципів, проблем та напрямів її за�
безпечення.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення ролі інновацій як одного

з двигунів підвищення конкурентоспроможності еконо�
міки та необхідність використання їх для розвитку еко�
номіки країни.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що

конкурентна перевага країни забезпечується наявністю
або використанням унікальних технологій, ідей. Одним
із найпотужніших стимулів, що змушує країни рухати�
ся шляхом інновацій в умовах розвитку міжнародних
економічних відносин, є глобальна конкуренція.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За рахунок інноваційного розвитку більшість розви�

нутих країн світу досягли високої конкурентоспромож�
ності та стійкого економічного зростання, для кожної
держави життєвонеобхідно бути конкурентоспромож�
ними та інноваційними на ринку. В зв'язку з постійним
зростанням конкуренції, основою конкурентоспромож�
ності є інновації, які дають змогу країнам, що володіють
інноваційними конкурентними перевагами, займати на�
лежне місце в світовому співтоваристві. Розвиток і впро�
вадження інновацій є основою збільшення ефективності
економіки, зростання обсягів виробництва, підвищення
рівня життя, вихід на нові ринки, тому для цього, насам�
перед, необхідна державна підтримка як прямого, так і
непрямого характеру. На підвищення інноваційного по�
тенціалу, що створить конкурентоспроможну національ�
ну економіку має бути спрямована загальнодержавна
політика, яка повинна бути орієнтована на забезпечення
належних умов для розвитку інноваційної діяльності,
впровадження інновацій, функціонування інноваційної
інфраструктури, ринку інновацій та технологій.

Використання інновацій має позитивний ефект, який
зміцнює національну конкурентоспроможність країни,
зміцнює положення країни у глобальній економіці,
спрямовує економіку інтенсивніше розвиватися, забез�
печує зростання продуктивності факторів виробницт�
ва, перерозподіл ресурсів [2].

На рівень конкурентоспроможності національної
економіки впливають інновації, які виражаються шля�
хом структурного оновлення економіки, підвищення
продуктивності праці, зростання питомої ваги високо�
технологічних, наукоємних галузей у структурі вироб�
ництва та експорту, підвищенні якості продукції і, як
наслідок розширенні ринків збуту.

Впровадження інновацій дає опору на ефективне
засвоєння та використання нововведень (оновлення тех�
нологій, організації виробництва та розроблення нової
продукції), а також проведення соціальних інновацій

(проводиться з метою досягнення запланованих резуль�
татів, шляхом міни поведінки персоналу). На макрорівні
використання інновацій виражається як результат по�
кращення суспільних або екологічних стандартів жит�
тя, впровадження нових соціально�політичних умов
функціонування державного управління.

Інноваційна здатність та інноваційна чутливість два
чинники, що характеризують інноваційну діяльність
країни. Інноваційна здатність — визначає, як швидко
поширюються інновації у всіх сферах, а інноваційна чут�
ливість — визначає на скільки ефективно та швидко зас�
воїлись інновації, а також насичення ними всіх галузей
економіки країни. Якщо спостерігається відсутність
ефективної взаємодії цих чинників, то це є негативним
фактором для зростання конкурентоздатності країни.

 Один з показників, що характеризує конкурентну
інноваційну систему, є глобальний індекс інновацій
(табл. 1). Глобальний індекс інновацій — це глобальне
дослідження і рейтинг країн світу, що супроводжує
його, за показником рівня розвитку інновацій.

Проаналізувавши таблицю 1, можемо зробити на�
ступний висновок: що з представлених 143 країн в рей�
тингу "Global Innovation Index 2014" перші позиції зай�
має Швейцарія, Великобританія та Швеція. На постра�
дянському просторі найкращі показники продемонст�
рували Естонія (24�е місце), Латвія (34�е) і Литва (39�е).
Росія обійшла Україну посівши 49�те та 63�тє місце у
рейтингу відповідно. Найгірший показник має Судан
(143�є) з індексом інновацій 12,7. Україна є середньою
країною у цій сфері, її індекс становить 36,3, дані рей�
тингу вказують на наявність низки проблем, що не доз�
воляють ефективно реалізовувати інноваційний потен�
ціал України. Порівняно з лідируючими країнами індекс
нашої держави має досить низьке значення.

Ефективність використання та динамізм розвитку
інноваційної сфери перетворилися у вирішальний чинник
забезпечення конкурентоспроможності економіки та
значною мірою визначають місце кожної країни у світі. В
Україні є чимало проблем, що не дає можливості їй ефек�
тивно використовувати інноваційний потенціал: низький
рівень фінансового забезпечення інноваційної сфери; не�
рівномірний розподіл інновацій по регіонам; неефективне
використання наявного наукового потенціалу; відсутність
належної бази та відповідності міжнародним стандартам
правового захисту інтелектуальної власності.

Інновації та конкурентоспроможність взаємопо�
в'язані. Євразійська рада зі стандартизації, метрології
та сертифікації визначає інновації як нові або вдоско�
налені технології, види продукції або послуг, а також
організаційно�технічні рішення виробничого, адмініст�
ративного, комерційного або іншого характеру, що
сприяють просуванню технологій, товарної продукції
та послуг на ринок [4]. Автори "Глобального індексу
конкурентоспроможності країн" вважають, що конку�
рентоспроможність — це "набір інституцій, заходів і
чинників, які визначають рівень продуктивності країни".
Рівень продуктивності встановлює рівень процвітання,
якого може досягнути економіка, а також рента�
бельність інвестицій, що є показником потенціалу зро�
стання економіки. Частка інновацій у формуванні за�
гального індексу конкурентоспроможності країн ста�
новить від 1/3 до 1/2. Чим ближче країна до того, щоб
увійти до числа основних інноваторів, або досягти інно�
ваційної стадії розвитку, тим більша перевага в забез�
печенні конкурентоспроможності належними іннова�
ціями. Тому, інновації та рівень інноваційної активності,
є найпрогресивнішим фактором, що впливає на конку�
рентоспроможність національної економіки. Перевагу
в конкурентній боротьбі отримують саме ті учасники
ринку, які займають активну позицію у використанні
інновацій. Вплив інноваційності на формування конку�
рентоспроможності системи наведено на рисунку 1.

Для досягнення більш вищого рівня конкуренто�
спроможності країни є наступні чинники: опанування

  
1  64,8 
2 62,4 
3  62,3 
4  60,7 
5  60,6 
6  60,1 
7  59,2 
 8   57,5 
 9   56,9 
  …  
 24   51,5 
 34   44,8 
 39   41,0 
 49    39,1 
 63   36,3 

 143   12,7  

Таблиця 1. Рейтинг країн світу за індексом інновацій
за 2014 рік

Джерело: Global Innovation Index 2014 [3].
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нових знань в певній сфері; посилення конкуренції на
внутрішньому ринку; створення конкурентних переваг
шляхом використання інновацій, а також їх утримання
шляхом оновлення вже існуючих інновацій; створення
сприятливого середовища з метою стимулювання роз�
витку передових галузей. Тобто для того щоб національ�
на економіка країни була конкурентоспроможною
відносно інших країн необхідно її постійно спрямову�
вати на пошук, здійснення і впровадження нововведень.

ВИСНОВКИ
Інновації відіграють значну роль в економічному зро�

станні країни, які так чи інакше впливають на підвищен�
ня продуктивності праці, ефективність вкладеного капі�
талу та конкурентоспроможність. Завдяки впроваджен�
ню інновацій країни мають конкурентні переваги, тобто
досягнувши на національному рівні інноваційної конку�
рентоспроможності, це дозволить їм бути учасником у
формуванні світової економічної системи. Але, якщо
країна нездатна здійснювати інноваційну діяльність, то
їй загрожує ризик опинитися на позиціях аутсайдера,
адже це згодом може призвести до обмеження можли�
востей розвитку та використання наявного потенціалу.
Шляхами підвищення конкурентоспроможності є зни�
ження ціни і підвищення якості. Єдиний шлях розв'язан�
ня цього завдання постійне впровадження інновацій.

 У зв'язку з останніми подіями в Україні, то її кон�
курентоспроможність національної економіки зни�
жується, бо має вона підвищену політичну та економіч�
ну нестабільність, надзвичайно високі ризики госпо�
дарської діяльності та несприятливий інвестиційний
клімат. Необхідною умовою для появи перспектив
підвищення конкурентоспроможності за рахунок
інноваційного розвитку має стати відновлення миру і
державного контролю над східними регіонами України
і Кримом. Підвищенню рівня конкурентоспроможності
української економіки є такі умови: попит на науку має

формуватися на загальнодержавному рівні; краще
фінансування науки; фінансова підтримка інноваційних
проектів; політичні інструменти підтримки інновацій;
підвищення національної безпеки країни; залучення іно�
земних інвесторів; вдосконалення правової системи
щодо інноваційної діяльності.
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Рис. 1. Вплив інноваційної діяльності на формування конкурентоспроможності системи
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