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управлінський облік, адекватний особливостям підприємства.
Основними перевагами електронних систем управління являють-
ся висока якість і підвищена швидкість підготовки документів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. Проведено аналіз головних методик та результатів оцін-
ки конкурентоспроможності національних економік крізь призму
впровадження інновацій, моніторинг ситуацій, оцінювання інновацій-
ної діяльності вітчизняних підприємств та порівняння рівня конкурен-
тоспроможності економіки України у розрізі міжнародних рейтингів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: конкурентоспроможність національної економіки,
інноваційна діяльність, рівень конкурентоспроможності, міжнародні
рейтинги.

АННОТАЦИЯ. Проведен анализ главных методик и результатов
оценки конкурентоспособности национальных экономик сквозь при-
зму внедрения инноваций. Проведен мониторинг ситуаций, оценки
инновационной деятельности отечественных предприятий и сравне-
ния уровня конкурентоспособности экономики Украины в разрезе
международных рейтингов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкурентоспособность национальной эконо-
мики, инновационная деятельность, уровень конкурентоспособности,
международные рейтинги.

ABSTRACT. The analysis of the main methodologies and results of
estimation of the competitiveness of national economies through the
development of innovative activity is conducted. Monitoring the situation,
evaluation of innovation activities of domestic enterprises and comparing
the level of competitiveness of Ukraine’s economy in the context of
international ratings is conducted.

KEYWORDS: competitiveness of the national economy, innovative
activity, level of competitiveness, international ratings.
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Вступ. Впродовж останніх років неабияке завдання для різних
міжнародних організацій, науково-дослідних інститутів та науко-
вців має оцінка стану розвитку національної конкурентоспромо-
жності. Для реалізації систематичного моніторингу національної
інноваційної системи важливою умовою є включення країни в
міжнародні інноваційні рейтинги.

Постановка задач. Аналіз головних методик та результатів
оцінки конкурентоспроможності національних економік крізь
призму впровадження інновацій, порівняння рівня конкурентосп-
роможності економіки України з використанням міжнародних
рейтингів.

Результати дослідження. Головні переваги використання
міжнародних рейтингів: важливе джерело інформації для оціню-
вання потенціалу і розвитку країн, отримання її сильних і слаб-
ких сторін, наголошування на конкурентних перевагах держави у
регіонах для інформування інвесторів про перспективи розши-
рення бізнесу. Однак методології формування міжнародних рей-
тингів повсякчасно піддають критиці. До недоліків формування
міжнародних рейтингів варто віднести: слабка кореляція між ре-
зультатами рейтингів конкурентоспроможності через відмінності
у методології розрахунків; методологія окремих рейтингів ґрун-
тується на припущенні західної соціально-економічної моделі
розвитку держави, а це може спричинити суттєві спотворення ре-
зультатів рейтингу для тих держав, яким притаманні несхожі
структури економіки; чинник суб’єктивності, що пов’язаний із
геополітичними інтересами країн, які проводять дослідження
конкурентоспроможності.

Рейтинг України в системі окремих показників оцінки конку-
рентоспроможності національної економіки наведена на рисунку
1. Варто констатувати, що Україна за рівнем конкурентоспромо-
жності перебуває на середніх позиціях відносно країн-лідерів у
розвитку інновацій.

2012 2013Індекс глобальної конкурентоздатності згідно ве-
рсії ВЕФ

73 84

2012 2013Індекс глобальної конкурентоздатності згідно ве-
рсії IMD

56 49

2000 2012Індекс економіки знань

54 56
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2004—08 2009—13Глобальний індекс інноваційного розвитку роз-
роблений BCGroup

53 61

2012 2013Глобальний індекс інноваційного розвитку роз-
роблений групою INSEAD

63 71

2011 2012Глобальний інноваційний коефіцієнт згідно версії
Bloomberg

39 42

2010 2012Рейтинг патентної активності країни

29 23

Рис. 1. Рейтинг України в системі показників оцінки
конкурентоспроможності національної економіки [1—9]

Висновки. Показники конкурентоспроможності України у
напрямі розвитку інновацій у наведених дослідженнях можна
відзначити як невисокі відносно світового масштабу, значно ви-
ще середнього серед країн з перехідною економікою, низькі порі-
вняно із країнами ЄС. У порівнянні із країнами СНД наша дер-
жава перебуває порівняно на передових позиціях. Серед
розглянутих індексів високим показником відзначається рейтинг
патентної активності України. До чинників відставання варто
віднести загальний рівень конкурентоздатності та інноваційного
розвитку країни. Для нашої держави необхідним є встановлення
пріоритетів інноваційного, формування і налагодження механіз-
му управління національною інноваційною системою, формуван-
ня інноваційного світогляду суспільства, ефективне управління
освітніми проектами, інноваційними проектами виробництва то-
варів і послуг, трансферу знань, розвиток інноваційної культури
на усіх рівнях управління.
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