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У статті розкриті особливості інноваційної діяльності за умов міжнародної економічної інтег-

рації. Проаналізовано стан інноваційної активності вітчизняних підприємств. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, економічна інтеграція, конкурентоспроможність. 
Постановка проблеми. Європейський вибір 

України на шляху інтеграції у високотехнологічне 
конкурентне середовище зумовив необхідність 
дослідження інноваційної складової, як виріша-
льного фактору зростання національної конкуре-
нтоспроможності. Всередині країни результати 
неоднорідні - рівень розвитку бізнесу варіює в 
розрізі регіонів, галузей економіки та величини 
компаній. Від того, наскільки успішно бізнес зуміє 
реалізувати свій потенціал, знівелювавши відста-
вання від лідерів рейтингу у світі, значною мірою 
буде залежати майбутній успіх України в конку-
рентній боротьбі на глобальному ринку. 

Критично важливою умовою створення підп-
риємствами довгострокових конкурентних пере-
ваг на ринку інноваційної продукції є вміле засто-
сування теоретичних моделей та бізнес-
технологій сучасного маркетингу. При цьому про-
блема вдосконалення інноваційної діяльності 
актуальна не лише в межах реалізації корпорати-
вних інтересів національного бізнесу, а й в сис-
темі міжнародних економічних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні знання про специфіку взаємодії науково-
технічного прогресу та економічного зростання 
сформувалися, здебільшого, завдяки досліджен-
ням таких класиків економічної теорії, як А.Сміт, 
Д.Рікардо, К.Маркс, Е.Бем-Баверк, Дж. Мілль. Їхні 
ідеї та вихідні наукові положення були доповнені 
теоретичними та емпіричними розробками захід-
них фахівців ХХ ст., а саме М.Абрамовица, 
Л.Вальраса, Е.Денісона, В.Джевонса, Д.Кейнса, 
А.Маршала, Д.Сахала, Р.Солоу, Р.Фостера. Їхні 
дослідження сприяли появі нового напряму в 
економічній теорії – вивчення закономірностей 
інноваційного розвитку. 

Значний внесок у розробку сучасних концеп-
цій та прикладного інструментарію в контексті їх 
інноваційного розвитку в системі міжнародних 
економічних відносин, зроблено українськими та 
російськими ученими. Авторами найбільш ваго-
мих досліджень з цієї проблематики є українські 
науковці Л.Балабанова, А.Войчак, С.Гаркавенко, 
В.Кардаш, Н.Куденко, Л.Ліпич, А.Наливайко, 
М.Окландер, В.Оніщенко, О.Пригара, 
І.Решетнікова, С.Скибінський. 

Метою статті є обґрунтування досліджень 
особливостей сфери інноваційної діяльності в 
Україні та світі, вивчення їх сучасного стану і пер-
спектив розвитку. 

Викладення основного матеріалу. Криза 

суттєво змінила глобальну економіку і підкресли-
ла важливість ролі нових ринків та країн, що роз-
виваються. Якщо передові економіки шукають 
способи пришвидшити своє економічне зростан-
ня, то країни, що розвиваються, стають важли-
вою рушійною силою у відновленні глобальної 
економіки. Відтак, відносини між розвинутими 
країнами і тими, що розвиваються, вийшли на 
новий рівень, а держави, що розвиваються, укрі-
пили зв’язки між собою.  

За даними [7] очікується, що Сполучені Шта-
ти, Канада та Японія продовжать повільне зрос-
тання, в той час, як перспективи Єврозони більш 
невизначені, особливо, враховуючи те, що внут-
рішній попит все ще обмежується жорсткими 
умовами кредитування. Загалом, у новому гло-
бальному економічному середовищі різниця між 
провідними країнами і країнами, що розвивають-
ся, ставиться під сумнів, зокрема у питаннях зро-
стання і конкуренції. На цьому фоні минулого 
року ми стали свідками певного зростання рівня 
довіри на глобальних ринках, тому нині віднов-
лення економіки здається більш вірогідним, ніж 
це було рік тому.  

Зокрема, США вдалося не впасти з «фіска-
льного обриву» і знизити інтенсивність проблеми 
бюджетного дефіциту, Європа уникла краху зони 
Євро і суттєво звузила спреди по державних об-
лігаціях. В Китаї ущухли побоювання щодо різко-
го зниження економічних показників. Та все ж, 
незважаючи на більш оптимістичні глобальні пе-
рспективи, все ще має місце певна невизначе-
ність. У розвинених країнах потенційні наслідки 
від зменшення використання інструментів «кількі-
сного пом’якшення» із подальшою відмовою від 
них у США; агресивні, але при цьому неповні 
фінансові і структурні заходи, вжиті в Японії, а 
також постійні проблеми з безробіттям та еконо-
мічним відновленням в Європі є тими факторами, 
які можуть поставити під загрозу економічні пока-
зники в майбутньому.  

Стосовно нових ринків, можемо констатува-
ти, що ще незрозуміло, як протести в Туреччині 
та Бразилії, кредитна криза в Китаї та потенційна 
нестабільність потоків капіталу, що надходять на 
нові ринки та ринки, що розвиваються, впливати-
муть на зростання у цих країнах. Залишаються і 
критичні виклики: політичні лідери у всьому світі 
повинні забезпечити сталість державних фінансів 
у довгостроковій перспективі, оскільки процес 
делевериджа найбільш хворобливим буде саме 
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для передових економік. 
Отже, для того щоб Україна зайняла належ-

не місце на світовій арені варто погодитись, що 
головною рушійною силою на шляху до сталого 
процвітання держави і зростання добробуту її 
громадян є інноваційна складова. Саме завдяки 
результатам наукових досліджень забезпечують-
ся конкурентні переваги не тільки для конкретних 
виробників, галузевих комплексів, але й для наці-
ональних економік. У цілому інноваційна діяль-
ність представляє собою складний процес тран-
сформації інноваційних ідей в об'єкт економічних 
відносин. Практичне використання інноваційної 
ідеї призводить до створення нових чи поліпше-
них виробів і технологій. 

Розглянемо аналіз інноваційної діяльності за 
даними Державної служби статистики. Кількість 
підприємств, що займаються інноваційною діяль-
ністю в Україні, залишається вкрай низькою. Так, 
у 2012р. інноваційною діяльністю займалися 1758 
підприємств, або 17,4% загальної кількості про-
мислових підприємств України, що лише на 4,7 % 
вище ніж у попередньому році ) [2, с. 161].  

Варто відмітити і той факт, що серед загаль-
ної кількості інноваційно-активних підприємств 
інноваційні процеси впроваджували 703 підпри-
ємства, що на 3,8 % вище ніж у 2011 році (так, у 
2011 р. - 677 підприємств, у 2010 р. - 593 підпри-
ємств, у 2005 р. - 402) [2, с. 163]. У 2012 р. інно-
ваційну продукцію реалізовувало 1185 підпри-
ємств. Крім того, продукцію, яка була новою для 
ринку, реалізувало тільки 303 підприємства, реш-
та - реалізували псевдоінновації, тобто продук-
цію, яка була новою лише для окремого підпри-
ємства [2, с. 162]. Відтак, ми погоджуємось із ду-
мкою автора [3], стосовно того, що існуюча тен-
денція ще раз доводить, що результати науково-
технічної діяльності не користуються попитом. 
Тобто повноцінний інноваційний процес в Україні 
ще не налагоджений. 

Дослідження рівня фінансового забезпечен-
ня є свідченням того, що найбільші обсяги фінан-
сування інноваційної діяльності в Україні припа-
дали на власні кошти підприємств. Так, у 2012р. 
вони склали 63,9% загального обсягу витрат 
(52,9% - у 2011 р., 59,35 % - у 2010 р., 65 % - у 
2009 р., 60,6 % - у 2008р., 73,7 % - у 2007 р.) [2, с. 
161]. Крім цього, слід відмітити те, що фінансову 
підтримку держави отримали 27 підприємств із 
держбюджету і 28 з місцевих бюджетів, загальна 
частка цих коштів становила 2,2% (1,1%).  

Виходячи з сучасних тенденцій пов’язаних з 
глобалізацією усі процеси набувають всеохоп-
люючого характеру. В контексті цього одним з 
найважливіших напрямів інноваційної діяльності 
є дослідження інноваційних рейтингів, які впли-
вають на світовий економічний розвиток.  

Інноваційний індекс Європейського іннова-
ційного табло є проектом Європейської Комісії 
PRO INNO EUROPE, який здійснює оцінку ре-

зультатів реалізації національних та регіональних 
інноваційних політик країн Європейського Союзу, 
США, Японії. Індекс включає три групи індикато-
рів: 

1. Ресурсні можливості (людські ресурси, фі-
нансові та інфраструктурні можливості). 

2. Інноваційна активність господарюючих 
суб’єктів (інвестиції, підприємництво, інноваційна 
результативність). 

3. Економічний ефект (зайнятість на наукомі-
стких підприємствах)  

 Так, інноваційність країн ЄС, незважаючи на 
наявність економічної кризи, зростає щороку. 
Однак, розрив між державами лідерами та тими 
хто позаду, продовжує зростати. Це випливає з 
опублікованих Європейською комісією інновацій-
ного табло 2013 року, в якому показано  позиції  
окремих держав-членів ЄС.  

В інноваційному табло  2013 року, держави 
члени ЄС розділити на чотири групи: 

- лідери (інноватори): Швеції, Німеччини, Да-
нії та Фінляндії – країни, які досягли результатів 
значно вище середнього показника по ЄС; 

- країни, які наздоганяють лідерів: Нідерлан-
ди, Люксембург, Бельгія, Великобританія, Авст-
рія, Ірландія, Франція, Словенія, Кіпр та Естонія – 
країни, показники інноваційного розвитку яких  
вище середнього по ЄС; 

- помірні новатори: Італія, Іспанія, Португа-
лія, Чехія, Греція, Словаччина, Угорщина, Маль-
та, Литва - результати нижче середнього показ-
ника по ЄС; 

- новаторів зі скромними результатами: 
Польща, Латвія, Румунія та Болгарія мають знач-
но нижчі результати за в середні по ЄС. 

Україна не проводить замірів рівня іннова-
ційного розвитку за принципами Європейського 
інноваційного табло, але  навіть за даними украї-
нської статистики рівень інноваційності українсь-
кої економіки в останні роки знижується, а підт-
римка інновацій зі сторони держави є дуже не-
значною. 

Глобальний індекс інновацій (Global 
Innovation Index) - це глобальне дослідження і 
рейтинг країн світу за показником рівня розвитку 
інновацій, що розраховується по методиці Міжна-
родної бізнес-школи INSEAD, Франція. Дослі-
дження проводиться з 2007 року і на даний мо-
мент представляє один з найбільш повних ком-
плексів показників інноваційного розвитку різних 
країн світу. Глобальний індекс інновацій склада-
ється з 80 змінних, які детально характеризують 
інноваційний розвиток країн світу. Автори дослі-
дження вважають, що успішність економіки пов'я-
зана, як з наявністю інноваційного потенціалу, так 
і умов для його втілення. Тому Індекс розрахову-
ється як зважена сума оцінок двох груп показни-
ків: 

1) ресурси та умови для проведення іннова-
цій (Innovation Input) : 
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− інститути; 
− людський капітал і дослідження; 
− інфраструктура; 
− розвиток внутрішнього ринку; 
− розвиток бізнесу. 
2) Досягнуті практичні результати здійснен-

ня інновацій (Innovation Output): 
− розвиток технологій і економіки знань; 
− результати творчої (креативної) діяльнос-

ті [4]. 
Підсумковий Індекс розраховується як сере-

днє значення витратних та результативних пока-
зників. Крім того, пропонується визначати ефек-
тивність зусиль по розвитку інновацій як співвід-
ношення витрат і ефекту. 

Українська держава втратила позиції в інно-
ваційному рейтингу Global Innovation Index 2013, 
посівши аж 71-ше місце. 2012 року інноваційний 
потенціал України був оцінений на вісім позицій 
вище — країна перебувала на 63-му місці. Зок-
рема, Україна, отримавши індекс 35,78 за шка-
лою від 0 до 100, опинилась між Тунісом і Монго-
лією. Причому, в групі з 36 країн з середньо-
низьким рівнем доходу Україна є одним із лідерів 
за інноваційністю. 

Склад перших 25 місць індексу залишається 
на колишньому рівні. Так, інноваційний рейтинг 
2013-го, як і торік, очолила Швейцарія (66,59), 
друге місце знову отримала Швеція. А от на третє 
з п’ятого місця піднялася Велика Британія. Із 
шостої на четверту позицію вишли Нідерланди, а 
США перескочили одразу п’ять рядків — із деся-
того на п’яте місце. 

Крім того, розвитку інновацій досягло ще 18 
країн. Наприклад, Молдова (45-та), Вірменія (59-
та), Грузія (73-тя), Китай (35-й), Індія (66-та), 

Таджикистан (101-й) і Латвія (33-тя). Global 
Innovation Index від Корнельського університету, 
бізнес-школи INSEAD і Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності WIPO шостий рік пос-
піль оцінює рівень розвитку інновацій у 142 краї-
нах. Індекс враховує умови для відкриття та роз-
витку нового бізнесу, податкову політику в країні, 
якість університетської освіти, доступність мак-
рофінансування та венчурного капіталу. 

Детальне дослідження показників Глобаль-
ного індексу інновацій вказує на існування про-
блем у сфері інститутів (117 місце), оскільки 
Україна відстає за критеріями зручності сплати 
податків (139 місце), простоти організації бізнесу 
(95 місце) та ліквідації (134 місце), ефективності 
державного регулювання (118 місце), якості регу-
лювання (110 місце) та верховенства закону (111 
місце). За критерієм інфраструктура Україна за-
ймає 93 місце, що пояснюється, у тому числі, 
значною енергоємністю економіки (107 місце). 
Серед показників розвитку внутрішнього ринку 
(68 місце) значне відставання спостерігається за 
показником інтенсивності конкуренції на локаль-
ному рівні (116 місце) та захисту інвесторів (91 
місце). 

Крім того, на думку представників міжнарод-
ної бізнес-школи INSEAD, для подальшого розвит-
ку бізнесу (51 місце) в Україні необхідно приділяти 
більше уваги формуванню кластерів (115 місце). 
Таким чином, за групою показників «Ресурси та 
умови для проведення інновацій» Україна займає 
78 місце (38 балів). «Досягнуті практичні результа-
ти здійснення інновацій» в Україні оцінюються у 
34,2 бали (47 місце). При цьому особливо Україна 
відстає за групою показників «Результати творчої 
діяльності» (83 місце) (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Показники Глобального індексу інновацій України у 2012 р. [4] 

Показник Значення Місце 
Глобальний індекс інновацій 36,1 63 
Індекс ефективності інновацій 0,90 14 
Ресурси та умови для проведення інновацій 38,0 78 
Інститути 40,0 117 
Людський капітал і дослідження 42,2 48 
Інфраструктура 27,1 98 
Розвиток внутрішнього ринку 38,7 68 
Розвиток бізнесу 42,3 51 
Досягнуті практичні результати здійснення інновацій 34,2 47 
Розвиток технологій і економіки знань 39,2 30 
Результати творчої (креативної) діяльності 29,2 83 

  

Імперативи сучасного світового розвитку по-
требують перегляду уявлень про ролі освіти і 
науки в суспільстві. Світова практика все очевид-
ніше доводить, що нації конкурують не тільки 
товарами та послугами, але й системами суспі-
льних цінностей, серед яких освіта і наука посі-
дають особливе – пріоритетне – становище. 

Ще чверть століття тому вітчизняна економі-

ка мала потужний потенціал для реалізації конку-
рентних переваг у сфері освіти, науки, інформа-
ції. Так, на момент набуття Україною незалежно-
сті, індекс людського розвитку був вищий, а ніж 
європейський та центральноазійський (0.714 про-
ти 0.701), а на даний час він нижчий на 0.31 
(0.740 проти 0.771). 
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Рис.1 Динаміка показників індексу розвитку людського потенціалу в 1990-2012 роках 

 

Як показала практика, зокрема транзитивно-
го періоду розвитку економіки України, інтелекту-
альні продукти, які виступають в якості товару, 
вимагають особливих підходів для роботи з ними. 
Головним з таких підходів є пошук сфер застосу-
вання нового продукту та відстежування нагаль-
них потреб ринку. Відтак, маркетинг потрібен для 
перетворення наукової продукції в конкурентосп-
роможну товарну форму - інновацію. По суті, 
йдеться про маркетингове забезпечення системи 
комерціалізації наукових розробок чи системи 
трансферу технологій [5]. 

На сучасному етапі актуальними та ефекти-
вними інструментами, на думку багатьох експер-
тів, маркетингу інновацій є торгівля, передача 
інновацій і технологій.  Основними каналами тра-
нсферу інновацій і технологій є: міжнародна тор-
гівля інноваційною продукцією, ліцензійна торгів-
ля, міжнародна міграція капіталу і робочої сили, 
різні інші форми міжнародної науково-технічної 
співпраці. Міжнародна співпраця в науково-
технічній сфері відіграє активну роль у форму-
ванні сучасної відкритої економічної системи. 
Така співпраця сприяє: 

- підвищенню ефективності національного 
виробництва, процесів відтворення; 

- забезпеченню більшої наукоємності націо-
нального виробництва, завдяки як технологічній 
спеціалізації, так і залученню іноземних техноло-
гій у вигляді товарів, ноу-хау тощо; 

- підвищенню добробуту, вирішенню ряду 
соціальних проблем засобами технічного прогре-
су; 

- поліпшенню екологічної ситуації завдяки 
впровадженню матеріаломістких і ресурсозбері-
гаючих технологій, використанню альтернативних 
матеріалів і речовин. 

Сучасний характер міжнародної співпраці 
відзначається значним розповсюдженням обміну 
високотехнологічними товарами. Технологічний 
розвиток впливає на розвиток економічних стосу-
нків суб'єктів міжнародних економічних відносин, 
оскільки процеси інтернаціоналізації розповсю-
джуються і на сферу науково-дослідних і дослід-
но-конструкторських розробок. Високі темпи роз-
витку НТП призвели до того, що до системи між-
народного обміну все більше залучається особ-
ливий товар – науково-технічні досягнення. 

Оскільки останні є особливим товаром, то 
світовий ринок інноваційної продукції слід розг-
лядати як сукупність міжнародних економічних 
відносин, що виникають між суб'єктами з приводу 
купівлі-продажу технологій продуктів, процесів і 
управління. Інституційними елементами світового 
ринку інновацій є: об'єкти – носії технологій (то-
вари, процеси); суб'єкти – суб'єкти міжнародних 
економічних відносин, що здійснюють операції з 
об'єктами; форми трансферу технологій (комер-
ційні, некомерційні); канали трансферу і розпо-
всюдження технологій [6]. 

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Литва 0,732 0,756 0,802 0,806 0,81 0,813 0,809 0,81 0,814 0,818
Росія 0,73 0,713 0,753 0,761 0,77 0,778 0,777 0,782 0,784 0,788
Україна 0,714 0,673 0,713 0,725 0,732 0,736 0,728 0,733 0,737 0,74
Європа та центральна Азія 0,701 0,709 0,743 0,75 0,757 0,762 0,762 0,766 0,769 0,771
Білорусія 0,73 0,743 0,756 0,768 0,78 0,785 0,789 0,793
Грузія 0,713 0,719 0,732 0,73 0,732 0,735 0,74 0,745

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

Литва Росія

Україна Європа та центральна Азія

Білорусія Грузія
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Висновки і пропозиції. Безумовно, в Україні 
існує національна інноваційна система, але пе-
реважно, в окремих галузях, через що вона не 
може системно функціонувати в межах націона-
льної економіки, але й не відповідає глобальній 
інноваційній системі, не може ефективно спів-
працювати з нею і успішно конкурувати продук-
тами та послугами на світових ринках. 

Щоб бути повноправними учасниками, а не 
свідками нової, так званої, інтелектуальної тех-
нологічної революції нам потрібна не політика 
підживлення окремих господарських ділянок, а 
політика кардинального оновлення інноваційного 
середовища держави, яка здатна на базі фунда-
ментальних наукових знань масово виробляти 

принципово нові продукти на мало затратних 
технологіях, з вищим рівнем виробництва. 

При цьому зазначимо, що одним з каталіза-
торів активного інноваційного процесу повинна 
стати держава. Інвестиційно-інноваційна політика 
останньої має бути збалансованою та спрямова-
ною на гармонійне доповнення внутрішніх інвес-
тицій зовнішніми, забезпечення належних умов 
реалізації інновацій в економіці. Важливо забез-
печити всі умови, щоб наука стала об’єктом і 
суб’єктом ринкових відносин. Держава повинна 
сформувати високий попит на результати науко-
вих досліджень і виробити такі умови щоб в Укра-
їні з’явилися й інші потужні учасники інноваційно-
го процесу.  
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 
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В статті досліджено стан та тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підпри-

ємств регіону в умовах посилення зовнішньої та внутрішньої нестабільності. Запропоновано до 
застосування етапи проведення оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підпри-
ємств у регіоні. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня та внутрішня нестабільність, екс-
порт, імпорт, зовнішній ринок, ефективність ЗЕД регіону. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Виходячи із попере-

днього досвіду можна стверджувати, що чутли-
вість економіки України до будь-яких коливань 
кон’юнктури світових ринків є досить високою. 
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