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машин та устаткування пов’язано з виробництвом ДВЗ та збірки 
автомобілів. 

Модель інтеграційної взаємодії дозволятиме країнам ЦСЄ 
підвищити технологічний рівень виробництва та зайнятість 
населення. Її сутність полягає у прискореному розвитку на основі 
побудови інноваційної економіки за рахунок оптимального 
поєднання наздоганяючого розвитку та можливостей 
постіндустріальної західноєвропейської модернізації. Однак на 
ринку високотехнологічної продукції  пануватимуть промислово 
розвинені країни. 

Інноваційний розвиток економіки в країнах СНД (у т.ч і в 
Україні) відрізняється: копіюванням досвіду розвинених країн без 
врахування національних особливостей; спрямуванням іноземних 
інвестицій у невиробничі сфери; вільним доступом до ресурсного 
потенціалу, зокрема паливно-енергетичного; перешкоджанням 
експорту високотехнологічної продукції на світові ринки; 
недостатнім фінансуванням НДР; відсутністю дієвого інструменту 
управління науково-технічним та інноваційним розвитком країн 
та моніторингу підтримки перспективних виробництв 
високотехнологічної продукції. 

Т.ч., перехід до інноваційної економіки в Україні та країнах 
ЦСЄ вимагає посилення ролі держави як ефективного суб'єкта, що 
направляє і регулює НТП та інноваційну діяльність, забезпечує 
тісну співпрацю всіх учасників інноваційного процесу. 
Інноваційна політика має стати невід'ємною частиною 
промислової політики, а наука – безпосередньою продуктивною 
силою промислового виробництва. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 

Сьогодні інновації стають одним з основних економічних 
ресурсів, що визначає конкурентоспроможність підприємства. На 
рівень конкурентоспроможності підприємства найважливіше 
вплив надають науково-технічний рівень і ступінь досконалості 
технології виробництва, використання новітніх винаходів та 
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відкриттів, впровадження сучасних форм і методів організації 
виробництва і праці. 

Дослідженню інноваційної діяльності та 
конкурентоспроможності підприємств присвячено досить велику 
кількість наукових трудов. Теоретіческіе основи природи 
конкуренції заклали класики економічної теорії Сміт А., Рікардо 
Д., Хекшер Е., Олін Б., Шумпетер Й. та інші вчені. Сучасними 
зарубіжними дослідниками є Портер М., Ансофф І., Котлер Ф., 
Прахалад К., Друкер П. Серед українських авторів доцільно 
відзначити наступних: Амоша А., Гальчинський А., Геєць В., 
Кваснюк Б., Жаліло Я., Тарнавська Н., та інші. 

Метою данного дослідження є вивчення впливу інноваційної 
діяльності на конкурентоспроможність підприємства, виявлення 
основних проблем та знаходження решение ціх проблем. 

В результаті обстеження інноваційної діяльності в Україні 
зростає кількість промислових підприємств, що займаються 
інноваційною діяльністю. Так, якщо в 2011 році цей показник 
становив 1679 підприємств (16,2% обстежених промислових 
підприємств), то в 2012 році їх кількість збільшилася вже до 1758 
підприємств (17,4%). Найбільше інноваційно активних 
підприємств розташовано в Києві, Харківській, Запорізькій, 
Миколаївській та Львівській областях. 

Відзначимо, що агентство Bloomberg включило Україну до топ-
50 найбільш інноваційних країн світу, поставивши на 42 місце 
попереду таких країн, як Південна Африка, Аргентина, Румунія, 
Болгарія. [1] 

Однак створити інновацію – це половина шляху, друга 
половина – досягнення кінцевого результату, просування інновації 
на ринку, тобто те, що прийнято називати комерціалізацією. Факт 
наявності прав інтелектуальної власності – недостатня умова для 
отримання власником комерційних результатів. 

Незважаючи на значне пожвавлення інноваційної діяльності, є 
фактори, які перешкоджають здійсненню інновацій. До основних 
проблем можна віднести - недостатність коштів, суттєве 
підвищення вартості енергоносіїв, зростання вартості кредитних 
ресурсів, відсутність державної підтримки тощо. В результаті 
цього фінансово-економічний стан областей України не дає 
можливості переважній більшості підприємств впровадити свої 
інновації. 
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Для вирішення цих проблем необхідно розвивати і 
стимулювати інноваційні процеси в тих секторах ринку, де можна 
одержати позитивний результат у конкурентній боротьбі з 
розвиненими державами світу  

Основна роль у формуванні національної інноваційної системи 
(НІС) належить  державі. Розвиток НІС дозволить сформувати 
умови ефективної діяльності підприємств, які створюють та / або 
сприяють створенню та поширенню нових знань і технологій, а 
також здійснюють їх комерційну реалізацію. Це, в свою чергу, 
призведе до здійснення цілеспрямованих структурно-
функціональних змін в економіці України і збільшення частки 
інноваційного фактору в прирості ВВП. [3] 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
Для України є досить актуальною проблема активізації 

інноваційної діяльності. Практична реалізація стратегії 
інноваційного розвитку економіки потребує насамперед 
підвищення інноваційної активності на всіх рівнях: держава – 
галузь –  регіон –  підприємство. Однак, у підприємств на сьогодні 
немає відповідних економічних умов для впровадження 
нововведень. 

Мета дослідження – це сучасний стан інноваційної діяльності 
на території України. 

Інноваційна політика України регулюється Міністерством 
промислової політики і відповідним Законом України «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності». У світовій практиці 
інноваційна політика також знаходиться під контролем уряду, що 
обумовлює її стрімкий економічний розвиток. Прикладом можуть 
служити Японія, Німеччина і низка інших країн з високими 
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