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Про низький рівень розвитку інноваційного середовища в Україні свідчать низькі позиції України у 

міжнародних рейтингах, які оцінюють технологічну та інноваційну конкурентоспроможність країн, серед 
яких: глобальний індекс конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму; індекс економіки 
знань Інституту Світового банку; глобальний індекс інновацій Корнуельського університету.  

За результатами дослідження, проведеного фахівцями Інституту, Україна у 2012 р. посідала 56 місце 
серед 145 країн, що на дві сходинки нижче, ніж у 2000 р. Здатність забезпечувати свій економічний 
розвиток за допомогою знань в Україні за 10 - бальною шкалою було оцінено у 5,73 балу, тоді як, 
наприклад, у Польщі таку здатність оцінено в 7,41 балу, Болгарії - 6,80, Угорщині - 8,02, Чехії - 8,14.[1] 

Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index) Корнуельського університету, бізнес-школи 
INSEAD та Всесвітньої організації інтелектуальної власності WIPO дає змогу оцінити здатність країн світу 
створювати сприятливе середовище для інновацій, а також результат від інноваційної діяльності. У 2013 
р. Україна за Глобальним індексом інновацій посіла 71 місце серед 142 країни світу, що на 8 позицій менше 
порівняно з 2012 р. і на 11 - порівняно з 2011 р. Аналіз субіндексів Глобального індексу інновацій свідчить, 
що основними вадами, які заважають інноваційному розвитку України, є недостатня ефективність 
державного управління (124 місце у світі) і регуляторного контролю (113), низька якість верховенства 
права (117), несприятливе бізнес-середовище (127), ускладнений режим сплати податків та банкрутства 
підприємств (125 та 135 відповідно), недостатня енергоефективність та екологічність виробництв (119 та 
97 відповідно), низькі темпи формування капіталів (108), недостатній рівень конкуренції на внутрішньому 
ринку (101 та 82 відповідно), низький рівень розвитку кластерів (110) та ін [2]. 

За даними останнього звіту Всесвітнього економічного форуму про глобальну 
конкурентоспроможність у 2012-2013 рр., Україна серед 144 країн посіла 73-є місце проти 82-го у 2011-
2012 рр. Внаслідок економічних та політичних негараздів Україна втратила 16 позицій за 2009-2010 рр. 
Але у 2011-2012 рр. стан економіки країни покращився, що дало змогу піднятися в рейтингу на 7 позицій. 
А згідно із звітом Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність за 2012-
2013 рр. Україна піднялася ще на 9 позицій, продовжуючи демонструвати свої основні конкурентні 
переваги – освіту та ємність ринку. Рейтинг України за підіндексом “Інновації“ у 2012-2013 рр. відповідає 
71-му місцю. Найбільший вплив на підвищення значення цього рейтингу у 2012-2013 рр. порівняно з 
попереднім періодом мала зміна таких його складових, як: якість науково-дослідних інститутів (+8 
позицій), державні закупівлі новітніх технологій і продукції (+15 позицій), наявність вчених та інженерів 
(+26 позицій), кількість патентів, отриманих у США на 1 млн. населення (+20 позицій). За показником 
“інноваційна спроможність” Україна змістилася вниз на 16 позицій, оскільки вітчизняні підприємства 
більшою мірою використовують іноземні технології шляхом отримання ліцензій, ніж власні розробки та 
дослідження. [3] 
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