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Останнім часом, одним з найважливіших чинників економічного зростання та забезпечення 
високих позицій у світовій економічній системі є використання інновацій, які є фактором соціально-
економічного розвитку та вирішують екологічні, соціальні, економічні проблеми. Відбуваються постій-
ні зміні у структурі потреб споживачів, а тому спостерігається конкуренція щодо впровадження нових 
товарів та послуг, яка впливає на стійкість економічного становища. Тому важливого значення на-
буває розгляд інноваційної діяльності підприємств, що допомагає швидко реагувати на конкурентні 
умови ринку та задовольняти його потреби. 

У рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) за 
2015 рік Україна втратила 3 позиції і спустилась з 76-го (у 2014році) на 79 місце серед 140 країн сві-
ту. Україна знаходиться між Гватемалою та Таджикистаном. Причому показник конкурентоспромож-
ності України також знизився: на 0,11 з 4,14 до 4,03 [1]. 

Зокрема, в Україні частка інновацій у загальному обсязі промислового виробництва стано-
вить 1,4%, тоді як в економічно-розвинених країнах 80-90% ВВП забезпечується за рахунок науко-
місткої продукції [2]. 

Таблиця 1.  Впровадження інновацій на промислових підприємствах

Найвищим рівень інноваційної активності спостерігався у 2007 р.,питома вага реалізованої 
інноваційної продукції в обсязі промислової становила 6,7%. Проте після фінансово-економічної кри-
зи 2008–2009 рр., показники інноваційної активності мали переважно низхідну динаміку.Звідси, для 
того щоб не стати джерелом дешевої робочої сили та сировинним придатком, необхідно змінити 
стратегію щодо економічного розвитку.

Сьогодні економіка України стикається з певними проблемами, які стосуються фінансування інно-
ваційної діяльності. По-перше, через несприятливий інвестиційний клімат виникають труднощі з приводу 
залучення коштів приватних інвесторів. По-друге, в країні немає розвитку ринку венчурного капіталу, який 
являється основою для розширення бізнесу на етапі реалізації інноваційного проекту. І по-третє, існує не-
обхідність розширення участі банківського сектора в кредитуванні інновацій, зокрема, стимулювання до 
створення інноваційних банків, перегляд вимог обов’язкових резервів для банків, що пропонують пільгові 
кредити на інновації, впровадження ефективної механізм державного страхування кредитів [3].

Отже, стан соціально-економічних відносин в Україні потребує покращення конкурентоспромож-
ності підприємств.Необхідною умовою для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 
на світовому ринку є перехід до інноваційної системи розвитку. Зосередження уваги на інноваційному 
шляху розвитку підприємств зумовлено прагненням до економічної стабілізації та до зростання в Украї-
ні та затверджено Законом України “Про інноваційну діяльність”[4].Також, для забезпечення інноваційного 
розвитку в Україні потрібно зробити низку заходів: створити сприятливе середовище для створення вітчиз-
няних високотехнічних виробництв, сприяти інвестуванню інноваційної сфери, розширити співробітництво 
між країнами щодо досліджень та інновацій, зміцнити банківську систему, тощо.
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