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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Розвиток світової економіки на сьогодні 

характеризується активізацією процесів обміну технологіями та інформацією, 
створення і розповсюдження яких набуває глобального характеру і здійснює 
суттєвий вплив на активізацію процесів міжнародної конкуренції. За даних умов 
особливого значення набуває формування міжнародних конкурентних переваг на 
основі інноватизації як провідного чинника трансформації світогосподарського 
розвитку. 

Постійні технологічні інновації у всіх сферах господарювання виступають 
рушійною силою зміни технологічних укладів, що супроводжується формуванням 
цілісної системи технологічно пов’язаних процесів, які виходять за рамки 
національних економік. Особливого розвитку зростання взаємодії і 
взаємозалежності національних економік набуло у сфері створення та поширення 
інновацій на рівні національних інноваційних систем (НІС) під впливом тенденції 
глобалізації науково-технологічного простору.  

Дослідженню питань інноваційної конкурентоспроможності, створення 
інноваційних конкурентних переваг в умовах глобалізації присвячено праці    
І. Ансоффа, П. Глура, Р. Гранта, Дж. Даннінга, Ф. Котлера, К. Кристенсена, 
Ж. Ламбена, А. Лундвалла, А. Маршалла, Г. Менша, Дж. Мура, Р. Нельсона, 
М. Портера, А. Рагмана, Д. Сакса, К. Фрімена, Ф. Хайєка, Б. Хендерсона, 
А. Чандлера, Г. Чесборо, Й. Шумпетера, Р. Уотермена та ін. 

Проблематику сучасних тенденцій та закономірностей формування 
інноваційних систем країн висвітлено у роботах таких вітчизняних науковців, як   
Л. Антонюк, Ю. Бажал, О. Білорус, І. Бузько, О. Булатова, З. Варналій, В. Геєць, 
В. Дергачова, О. Задоя, Д. Лук’яненко, Ю. Макогон, Т. Мельник, Т. Ніколенко, 
В. Омельченко, Ю. Орловська, А. Поручник, І. Тараненко, Л. Федулова, 
А. Філіпенко, Ю. Чентуков, О. Чернега, Г. Черніченко, О. Швиданенко та ін.  

Одночасно, незважаючи на велику кількість робіт як зарубіжних, так і 
вітчизняних вчених із досліджуваної проблематики, слід відзначити, що питання 
розвитку механізмів забезпечення конкурентоспроможності національної 
інноваційної системи в умовах глобального науково-технологічного простору 
(ГНТП) потребує подальшого дослідження, що обумовило вибір теми 
дисертаційної роботи, постановку мети і завдань дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до напрямків науково-дослідної роботи кафедри 
міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана МОН України за такими держбюджетними темами: 
«Глобальна економічна інтеграція: стратегічні мотивації, формати, національні 
інтереси» (номер державної реєстрації 0116U001387), в рамках якої досліджено 
включення експортно-орієнтованих вітчизняних галузей до глобальних ланцюгів 
доданої вартості в частині експортної продукції; «Стратегії національного 
розвитку в парадигмі глобальної економічної політики» (номер державної 
реєстрації 0111U007630), в рамках якої досліджено інноваційні системи з позиції 
їх ієрархічної структури (глобальний, регіональний, національний рівні). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 
теоретико-методологічних основ дослідження національної інноваційної системи 
на етапі глобалізації та розробка науково-практичних рекомендацій щодо 
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забезпечення конкурентоспроможності національної інноваційної системи в 
умовах формування глобального науково-технологічного простору.  

Відповідно до мети дослідження було поставлено та вирішено такі задачі: 
дослідити теоретичні засади конкурентоспроможності на етапі глобалізації 

світогосподарського розвитку;  
проаналізувати методологічні основи формування національної інноваційної 

системи в умовах глобалізації;  
визначити роль глобального науково-технологічного простору як провідного 

імперативу конкурентоспроможності національної інноваційної системи; 
проаналізувати тенденції формування конкурентоспроможності національних 

інноваційних систем в умовах глобалізації науково-технологічного простору;  
здійснити оцінку конкурентоспроможності національних інноваційних систем 

в контексті включення до глобальних ланцюгів вартості;  
визначити особливості розвитку національної інноваційної системи України в 

глобальному науково-технологічному просторі;   
визначити напрямки імплементації зарубіжного досвіду розбудови 

національних інноваційних систем в умовах глобалізації; 
здійснити економіко-математичне моделювання включення інноваційної 

системи країн в глобальні ланцюги доданої вартості (ГЛДВ);  
визначити напрямки удосконалення механізму забезпечення конкурентоспро-

можності національної інноваційної системи України в глобальному науково-
технологічному просторі. 

Об’єктом дослідження є конкурентоспроможність національної інноваційної 
системи в глобальному науково-технологічному просторі. 

Предметом дослідження є чинники, передумови й організаційно-
економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності національної 
інноваційної системи в глобальному науково-технологічному просторі. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 
дисертаційної роботи є положення сучасної економічної теорії, концепції 
конкурентоспроможності, теорії інноваційного розвитку, наукові праці провідних 
зарубіжних і вітчизняних вчених в сфері дослідження проблем 
конкурентоспроможності, глобалізації, розвитку міжнародної інноваційної 
діяльності, формування інноваційних систем. 

Для досягнення поставленої мети використано діалектичний метод наукового 
пізнання, а також комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: 
метод наукового узагальнення (для дослідження теоретичних засад 
конкурентоспроможності); аналізу і синтезу (для аналізу методологічних основ 
формування національної інноваційної системи); порівняльного аналізу (для 
дослідження тенденцій формування конкурентоспроможності національних 
інноваційних систем в умовах глобалізації науково-технологічного простору); 
методи економіко-математичного аналізу та моделювання (для аналізу 
взаємозв’язку між глобальним індексом конкурентоспроможності та глобальним 
інноваційним індексом, а також визначення провідних напрямів включення 
інноваційної системи України в глобальні ланцюги доданої вартості) та ін. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові та статистичні 
матеріали Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України, Державної служби статистики України, звіти, доповіді, 
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інформаційні матеріали, аналітичні огляди та експертні оцінки міжнародних 
організацій: ОЕСР, комісій ООН та ін. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у 
поглибленні теоретико-методологічних основ дослідження формування 
національної інноваційної системи та розробці науково-практичних рекомендацій 
щодо забезпечення конкурентоспроможності національної інноваційної системи у 
глобальному науково-технологічному просторі. 

 Конкретні наукові результати, які характеризують новизну дослідження, 
полягають у такому: 

вперше: 
запропоновано концептуальне удосконалення методологічно-організаційного 

забезпечення конкурентоспроможності національної інноваційної системи в умовах 
глобального науково-технологічного простору, а саме, базуючись на висновку щодо 
необхідності застосування інноваційного форсайту як інноваційного інструменту 
довгострокового прогнозування та системного визначення нових стратегічних 
наукових і технологічних пріоритетів, які в довгостроковій перспективі матимуть 
вагомий вплив на економічний і соціальний розвиток країни та посилення 
конкурентних позицій НІС, зроблено висновок, що до класичної моделі «потрійної 
спіралі» необхідно додати четверту ланку – соціально-комунікаційну, – яка 
характеризується визначеністю соціальних пріоритетів, інноваційною культурою, 
екологізацією суспільства, легкістю доступу і обміну інформацією через 
міжнародні інформаційно-комунікаційні мережі, і у підсумку визначає 
інтелектуальний ресурс суспільства як базис інноваційного розвитку в умовах 
глобалізації; 

удосконалено: 
теоретико-методологічні засади дослідження національної інноваційної 

системи, а саме, базуючись на ідентифікації визначальних чинників формування 
національної інноваційної системи (розмір країни та рівень її розвитку; форма, 
якість та інтенсивність взаємодії основних учасників інноваційного процесу; роль 
ринкових та неринкових інститутів в країні, які впливають на напрям і швидкість 
розповсюдження інновацій), надано визначення національної інноваційної 
системи як динамічної системи відносин між взаємопов’язаними інститутами 
держави, які спрямовані на створення, провадження та передачу знань, досвіду і 
технологій, з метою забезпечення економічного, політичного, соціального, 
культурного розвитку країни, а також підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності національної економіки з урахуванням глобальних та 
регіональних викликів; розроблено структурну схему національної інноваційної 
системи, яка підкреслює провідну роль держави у запропонованій моделі 
взаємодії учасників НІС (формування інноваційної інфраструктури, інституційне 
забезпечення інноваційної діяльності, створення сприятливого інвестиційного 
клімату, регулювання взаємовідносин між учасниками НІС); 

організаційно-економічні основи забезпечення інноваційної конкурентоспро-
можності, а саме, виходячи зі змісту важелів державного регулювання підвищення 
конкурентоспроможності інноваційної системи України та змісту наявного 
механізму функціонування інноваційної системи країни, запропоновано 
організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності 
національної інноваційної системи України, впровадження якого дозволить, по-



4 

перше, створити у перспективі експортоорієнтовані високотехнологічні галузі в 
рамках національної інноваційної системи; по-друге – сформувати передумови 
переходу до конкурентної економіки, яка базується на інноваційному розвитку; 

отримали подальшого розвитку: 
понятійно-категоріальний апарат дослідження конкурентоспроможності, а саме 

надано авторське визначення поняття конкурентоспроможність як здатності 
нівелювати несприятливий вплив зовнішнього середовища за рахунок наявних 
конкурентних переваг через формування та використання відповідного ресурсного і 
виробничого потенціалу, що визначає можливості ефективної господарської 
діяльності та її прибутковості в умовах конкурентного ринку; та поняття національна 
конкурентоспроможність – зумовлене економічними, соціальними і політичними 
факторами становище країни на зовнішньому ринку, що системно відображає 
виробничо-технічний та експортний потенціал національної економіки і визначає 
здатність країни протистояти міжнародній конкуренції на ринках третіх країн; 

кількісно-аналітичні засади визначення напрямків включення інноваційних 
систем країн до глобальних ланцюгів доданої вартості, а саме за допомогою ППП 
EViews 8 здійснено порівняльний міжкраїновий аналіз впливу змінних, які 
визначають включення країн до глобальних ланцюгів доданої вартості, на основі 
чого зроблено висновок, що найбільш прийнятною для держави є китайська 
модель інноваційного розвитку, використання якої дозволить врівноважити 
фінансову та науково-кадрову складові системи забезпечення функціонування НІС 
та її включення у глобальні ланцюги доданої вартості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
виступають науковою основою для розробки загальнодержавної стратегії 
забезпечення конкурентоспроможності національної інноваційної системи. 

Одержані результати відповідно впроваджено: Інститутом законодавства 
Верховної Ради України (довідка №22/304-1-15 від 07.07.2017 р.) – структурна 
композиція концептуальних підходів систематизації рівнів з позиції їх ієрархічної 
структури (глобальний, регіональний, національний), а також форм і моделей 
інноваційних систем; Департаментом економічної політики Львівської обласної 
державної адміністрації (довідка № 1-12-3149 від 21.07.2017 р.) – механізм залучення 
зовнішніх фінансових ресурсів для проведення спільних наукових досліджень і 
розробок, сприяння передачі технологій, інноваційних товарів і послуг; Громадською 
спілкою «Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України» (довідка 
№05/07 від 05.07.2017 р.) – наукові обґрунтування щодо визначення стратегічних 
пріоритетів галузевої спеціалізації національної інноваційної системи України в 
коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі. 

Результати дисертаційної роботи також застосовано у навчальному процесі 
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана при 
розробці навчально-методичних комплексів і викладанні дисциплін: «Міжнародна 
економічна діяльність України», «Глобальна економіка» (довідка від 14.03.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати, викладені в дисертаційній 
роботі, отримані здобувачем самостійно і знайшли відображення в опублікованих 
автором працях. З робіт, написаних у співавторстві, використано тільки ті ідеї і 
положення, які належать автору особисто. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 
роботи доповідались автором, обговорювалися і отримали схвалення на 
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міжнародних і всеукраїнських науково-практичних та науково-теоретичних 
конференціях і семінарах: «Економічне диво: витоки, фактори, механізми 
функціонування» (м. Київ, 2006 р.); «Новини за модерна наука – 2010» (м. Софія, 
2010 р.); «Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної 
нестабільності» (м. Миколаїв, 2015 р.); «Аналіз сучасних підходів до ефективного 
використання потенціалу економіки країни» (м. Дніпро, 2017 р.); «Integration of 
business structures: strategies and technologies» (м. Тбілісі, 2017 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 16 наукових праць 
загальним обсягом 6,1 д.а, з яких особисто автору належить 6,1 д.а., з них – 7 
одноосібних статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 3,5 д.а., у тому 
числі 3 статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, 
включених до міжнародних наукометричних баз, загальним обсягом 1,4 д.а. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 205 найменувань, 
додатків. Зміст дисертації викладено на 197 сторінках друкованого тексту, 
включаючи 33 таблиці на 21 сторінці, 31 рисунок на 17 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і 

задачі дослідження, його об’єкт і предмет, наукову новизну та практичне значення 
одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

конкурентоспроможності національної інноваційної системи в умовах 
формування глобального науково-технологічного простору» досліджено 
теоретичні засади конкурентоспроможності на етапі глобалізації 
світогосподарського розвитку; проаналізовано методологічні основи формування 
національної інноваційної системи в умовах глобалізації; визначено роль 
глобального науково-технологічного простору як провідного імперативу 
конкурентоспроможності національної інноваційної системи. 

Сучасний етап світогосподарського розвитку характеризується посиленням 
міжнародної конкуренції як наслідок зростання відкритості національних 
економік в умовах глобалізації. В результаті дослідження теоретичних засад 
конкурентоспроможності (А. Сміт, А. Вербеке, Дж. Даннінг, П. Кругман, Х. Мун, 
М. Портер, Р. Райх, Б. Річмен, А. Ругман, Р. Фармер, Д. Чо та ін.) як явища, яке 
пронизує всі сфери економіки і призводить до оптимального розподілу праці і 
капіталу, класичних моделей конкуренції (досконалої, монополістичної, 
олігополістичної конкуренції, чистої монополії), встановлено, що формування 
рівня конкурентоспроможності національної економіки має багаторівневу природу 
(визначається конкурентоспроможністю галузей та окремих підприємств).    

Враховуючи масштаби міжнародної конкуренції (від багатонаціональних 
фірм до глобальних галузей) та рушійних сил конкуренції (суперництво між 
конкуруючими продавцями; пропозиція товарів-замінників; потенціал входження 
на ринок нових фірм; ринкова сила постачальників ресурсів; ринкова сила 
покупців), відзначено, що конкуренція, у тому числі міжнародна, виступаючи 
найважливішим регулятором ринку, водночас має суперечливий характер: з 
одного боку, вона сприяє зростанню виробництва, підвищенню якості продукції і 
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найбільш повному задоволенню потреб споживачів; з іншого – може призвести до 
порушення стабільності суспільного виробництва.  

На основі вивчення принципів формування конкурентних переваг (конкурентна 
перевага стосується всієї системи створення цінностей; конкурентна перевага 
підтримується завдяки безперервним покращенням; підтримка конкурентної 
переваги потребує вдосконалення її джерел; підтримка конкурентних переваг 
потребує глобального підходу до стратегії), а також враховуючи відсутність 
єдиного підходу до визначення поняття конкурентоспроможність, запропоновано 
під даним терміном розуміти здатність нівелювати несприятливий вплив 
зовнішнього середовища за рахунок наявних конкурентних переваг через 
формування та використання відповідного ресурсного та виробничого потенціалу, 
що визначає можливості ефективної господарської діяльності та її прибутковості в 
умовах конкурентного ринку.    

На основі аналізу стадій забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки (фактори виробництва, інвестиції, нововведення, багатство), а також 
умов переходу від однієї стадії до іншої (механізм формування факторів 
виробництва, мотивація, внутрішня конкуренція, вдосконалення попиту, окремі 
факторні труднощі, здатність до створення нового бізнесу) відзначено, що 
конкурентоспроможність країни забезпечується одночасним розвитком різних 
галузей національної економіки, які мають інноваційні та технологічні переваги 
(формують виробничо-технологічний та експортний потенціал країни) і беруть 
участь у міжнародній конкуренції через формування специфічних порівняльних 
переваг як глобальної детермінанти конкурентоспроможності (за умови 
постійного підвищення рівня конкурентних можливостей галузей).  

Надано авторське визначення національної конкурентоспроможності як 
зумовленого економічними, соціальними і політичними факторами становища країни 
на зовнішньому ринку, що системно відображає виробничо-технічний та експортний 
потенціал національної економіки і визначає здатність країни протистояти 
міжнародній конкуренції на ринках третіх країн. Зроблено висновок, що оскільки 
формування національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації має 
здійснюватись на основі взаємодії компаній і держав з метою створення передумов 
активізації інноваційних факторів розвитку, забезпечення конкурентоспроможності 
національних інноваційних систем повинно узгоджуватись із глобальним характером 
конкуренції, комплексно охоплюючи міжгалузеві науково-технологічні зв’язки з 
метою диверсифікації чинників конкурентоспроможності.        

В процесі дослідження методологічних основ формування національної 
інноваційної системи в умовах глобалізації (концепція національних інноваційних 
систем, нова теорія зростання, неоінституціональна теорія, теорія інноваційного 
розвитку та ін.) встановлено взаємозалежність провідних парадигм науково-
технічного прогресу (сталого та інноваційного розвитку), з урахуванням чого 
зроблено висновок, що процес глобальних перетворень в інноваційному контексті 
по-різному впливає на ядро і периферію світової економічної системи, 
зумовлюючи нееквівалентність міжнародного науково-технологічного обміну та 
створюючи виклики для всіх учасників глобального інноваційного розвитку.  

В результаті проведеного дослідження ідентифіковано визначальні чинники 
формування національної інноваційної системи (розмір країни та рівень її 
розвитку; форма, якість та інтенсивність взаємодії основних учасників 
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інноваційного процесу; роль ринкових та неринкових інститутів в країні, які 
впливають на напрям і швидкість розповсюдження інновацій), з урахуванням  
чого побудовано структурну схему національної інноваційної системи (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурна схема національної інноваційної системи  
 

На основі аналізу взаємозв’язку секторальної, національної, регіональної та 
глобальної інноваційних систем, виділення характерних рис НІС (динамічність 
системи; нелінійність зв’язків всередині НІС; функціональна залежність від 
інституційного середовища; спрямованість на реалізацію моделей соціально 
орієнтованого та екологічно збалансованого розвитку), типів взаємодій в рамках 
НІС (між підприємствами; між підприємствами, університетами та державними 
НДІ; інституційна взаємодія; обмін технологіями; мобільність персоналу), 
ідентифіковано характеристики відкритих (орієнтовані як на власні ресурси країни, 
так і на ресурси інших країн) і закритих (комбінація характеристик структури 
визначається виключно ресурсними можливостями країни) моделей НІС.  

Виходячи з того, що НІС виступає ключовим елементом сучасної глобальної 
системи (інновації виступають визначальним фактором функціонування і розвитку 
вказаної системи), запропоновано національну інноваційну систему розглядати як 
динамічну систему відносин між взаємопов’язаними інститутами держави, які 
спрямовані на створення, провадження та передачу знань, досвіду і технологій, з 
метою забезпечення економічного, політичного, соціального, культурного 
розвитку країни, а також підвищення міжнародної конкурентоспроможності 
національної економіки з урахуванням глобальних та регіональних викликів.   

Базуючись на результатах співставного аналізу змісту класичної моделі  
інноваційного розвитку та бізнес-моделі, орієнтованої на споживача, обґрунтовано 
необхідність використання інструментарію інноваційного форсайту як 

Державне регулювання. Нормативно-правова база, 
державні фонди, кредитно-фінансові установи 

Наука. Заклади вищої освіти, науково-дослідні 
інститути, дослідницькі лабораторії, бізнес-

інкубатори (установи, що здійснюють 
фундаментальні та прикладні дослідження та R&D) 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ СЕКТОР 
Інноваційні підприємства, приватні фонди, венчурні компанії, бізнес-ангели,  

ТНК та БНК 

Інвестування у R&D 
з метою створення 

нових технологій та 
продукції, створення 
промислового зразка 

Впровадження 
нових технологій у 

виробництво, 
патентування, 

трансфер 
технологій 

Наукоємна продукція з 
високою доданою вартістю, 

реалізація інноваційних 
товарів, новітні 

інструменти маркетингу та 
менеджменту 
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інноваційного інструменту довгострокового прогнозування та системного 
визначення нових стратегічних наукових і технологічних пріоритетів, які в 
довгостроковій перспективі матимуть серйозний вплив на економічний і 
соціальний розвиток країни та посилення конкурентних позицій НІС.  

На основі аналізу завдань формування та розвитку НІС (стимулювання 
інноваційної діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва; створення 
інноваційної інфраструктури; забезпечення сприятливих умов для розвитку науки; 
оптимізація структури фінансування інноваційних процесів; розвиток інститутів 
інноваційного підприємництва та ін.), а також порівняльного аналізу моделей 
національних інноваційних систем (євроатлантична, східноазійська, альтернативна, 
модель «потрійної спіралі»), зроблено висновок, що більшість країн перебудовують 
національну економіку на інноваційних принципах, обираючи найбільш адекватну 
національним особливостям модель НІС (відштовхуючись від рівня економічного 
розвитку, особливостей системи освіти і науки) з метою посилення міжнародних 
конкурентних позицій у глобальній економіці.   

З урахуванням вищевикладеного, зроблено висновок, що до класичної моделі 
«потрійної спіралі» необхідно додати четверту ланку – соціально-комунікаційну, - 
яка характеризується соціальними пріоритетами, інноваційною культурою, 
екологізацією суспільства, легкістю доступу і обміну інформацією через 
міжнародні інформаційно-комунікаційні мережі, і у підсумку визначає 
інтелектуальний ресурс суспільства як базис інноваційного розвитку.   

В результаті дослідження ролі міжнародних інституцій у розбудові ГНТП 
(Innovation Knowledge and Economic Development, MERIL-Mapping of the European 
Research Infrastructure Landscape, International Association of Science Parks та ін.) 
зроблено висновок, що у світовій економіці національні інноваційні системи 
рухаються в бік мережевої організації (синтез ієрархічного, ринкового та 
наддержавного способів координації), що визначає новітні напрями розвитку 
глобального науково-технологічного простору: поширення глобальних 
технологічних ланцюгів; глобальна міграція центрів промислового виробництва; 
відповідне переміщення центрів досліджень і розробок.  

На основі проведеного дослідження запропоновано під глобальним науково-
технологічним простором розуміти сукупність можливостей, умов та наслідків 
складної ієрархічної взаємодії секторальних, національних та регіональних 
інноваційних систем, що зумовлює інтернаціоналізацію нововведень, знань і 
технологій, де учасниками виступають держави і транснаціональні агенти, перші з 
яких забезпечують необхідні правові, економічні та організаційні умови, а другі – 
якісні зміни в технологічному базисі світового господарства, що вимагає від 
національних інноваційних систем постійної кореляції власного організаційного 
механізму та ключових компетенцій відповідно до вимог міжнародної конкуренції 
в нових сферах відтворювального процесу з метою одержання доступу до 
формування і розподілу світового доходу. 

У другому розділі «Формування конкурентоспроможності національної 
інноваційної системи в глобальному науково-технологічному просторі» 
проаналізовано тенденції формування конкурентоспроможності національних 
інноваційних систем в умовах глобалізації науково-технологічного простору; 
здійснено оцінку конкурентоспроможності національних інноваційних систем в 
контексті включення до глобальних ланцюгів вартості; визначено особливості 
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розвитку національної інноваційної системи України в глобальному науково-
технологічному просторі. 

В умовах глобалізації рівень конкурентоспроможності країни напряму 
залежить від наявного інноваційного потенціалу її економіки: інноваційний вектор 
розвитку стає основною конкурентною перевагою на національному, регіональному 
та міжнародному рівнях. Відповідно для кожної держави одним з найголовніших 
завдань є формування сприятливого інноваційного середовища як передумови 
забезпечення конкурентоспроможності національної інноваційної системи.  

На основі аналізу стадій розвитку економік країн (факторна, інвестиційна,  
інноваційна) зроблено висновок, що при переході від однієї стадії до іншої вплив 
базових факторів знижується, а вплив факторів ефективності й інноваційності 
посилюється (до 80% сумарно), що супроводжується зростанням рівня ВВП на душу 
населення. В результаті дослідження факторів конкурентоспроможності країн, що 
представляють різні регіони світу та характеризуються різним ступенем прояву 
вказаних факторів (табл.1), зроблено висновок щодо провідної ролі інноваційної 
детермінанти у забезпеченні національної конкурентоспроможності, що підтверджено 
результатами кореляційного аналізу взаємозв’язку між глобальним індексом 
конкурентоспроможності і глобальним інноваційним індексом для вказаних країн. 

Таблиця 1 
Позиції країн за глобальним індексом конкурентоспроможності,  

2017-2018 рр. 

Показник 
(місце/вага) 

КРАЇНИ 

Швейцарія США Японія Китай 
Саудівська 

Аравія 
Україна 

Базові необхідні умови 
Якість інститутів: 
1. Державні інститути 
2. Приватні інститути 

 
4/6.0 20/5.3 15/5.4 36/4.5 24/5.0 117/3.1 
8/5.8 17/5.4 15/5.5 63/4.2 30/4.9 109/3.7 

Інфраструктура 6/6.3 9/6.0 4/6.3 15/5.7 29/5.2 79/3.9 
Макроекономічна стабільність 3/6.6 83/4.5 93/4.3 17/6.0 58/4.9 121/3.5 
Охорона здоров'я та початкова 
освіта 

2/6.8 29/6.3 7/6.6 15/6.5 51/6.0 53/6.0 

Зведений показник за блоком 1/6.4 25/5.5 21/5.7 15/5.8 32/5.3 96/4.2 
Умови ефективності 

Вища освіта 5/6.1 3/6.1 23/5.4 17/5.6 43/4.9 35/5.1 
Ефективність товарних ринків 6/5.5 7/5.5 13/5.2 12/5.3 42/4.6 101/4.0 
Ефективність ринку праці 1/5.9 3/5.6 22/4.8 25/4.7 80/4.1 86/4.0 
Розвиненість фінансової 
інфраструктури 

8/5.3 2/5.7 20/4.9 19/4.9 56/4.2 120/3.1 

Технологічна готовність 2/6.4 6/6.2 15/6.0 25/5.7 44/4.9 81/3.8 
Розмір ринку 130/2.2 2/6.9 4/6.1 1/7.0 15/5.4 47/4.5 
Зведений показник за блоком 3/5.6 1/6.0 10/5.4 28/4.9 33/4.7 70/4.1 

Інновації та умови модернізації 
Досвід і рівень знань y бізнесі 1/5.9 2/5.8 3/5.7 33/4.5 34/4.5 90/3.7 
Інновації 1/5.8 2/5.8 8/5.4 11/5.1 40/3.7 61/3.4 
Зведений показник за блоком 1/5.9 2/5.8 6/5.6 15/5.1 40/4.1 77/3.5 

 

Виходячи з факту, що інновації забезпечують набагато більший рівень віддачі, 
ніж залучення додаткових ресурсів, здійснено оцінку кожної зі складових 
глобального інноваційного індексу (табл. 2) з метою оцінки ступеня їх впливу на 
конкурентоспроможність національної інноваційної системи, на основі чого 
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зроблено висновок, що конкурентоспроможність НІС характеризується 
комплексом якісних та кількісних параметрів в рамках глобального індексу 
конкурентоспроможності та глобального інноваційного індексу, які 
кореспондуються з рівнем соціально-економічного розвитку країн, інноваційної 
готовності бізнесу і суспільства, що у кінцевому підсумку визначається участю 
країни у глобальних ланцюгах доданої вартості.     

Таблиця 2 

Рейтингова оцінка НІС за глобальним індексом інновацій, 2017 р. 

Показник 

(місце/вага) 

КРАЇНИ 

Швейцарія США Японія Китай 
Саудівська 

Аравія 
Україна 

Вхідні показники 

1. Інститути 8/89.5 17/86.2 13/87.4 3/92.7 88/52.4 101/47.9 

2. Людський капітал та R&D 7/63.3 13/57.2 14/56.7 25/49.2 31/46.5 41/39.6 

3. Інфраструктура 6/65.1 21/61.0 9/64.3 4/68.4 40/53.3 90/39.3 

4. Інноваційний ринок 7/67.5 1/83.4 12/64.3 2/74.8 51/49.4 81/43.2 

5. Досвід і рівень знань y 

бізнесі 
3/62.6 8/56.4 11/54.5 9/54.5 54/35.0 51/35.3 

За вхідним субіндексом 3/69.6 5/68.9 11/65.5 8/67.0 46/47.3 77/41.0 

Вихідні показники 

6. Розвиток технологій і 

економіки знань 
1/69.1 7/54.4 12/47.1 4/56.4 62/21.6 32/32.8 

7. Розвиток креативної 

діяльності 
3/62.5 10/53.5 36/40.8 26/45.3 74/28.4 49/35.6 

За вихідним субіндексом 1/65.8 5/53.9 20/44.0 11/50.9 66/25.0 40/34.2 
 

Підкреслено, що феномен глобальних ланцюгів доданої вартості набуває 
особливої актуальності в умовах інтенсивного розвитку інновацій. За даними 
ОЕСР, за період 1998-2015 рр. рівень входження країн до ГЛДВ підвищився в 
середньому на 8-18%, а деяких країн (Індія, Китай, Південна Корея) – на 1-32%. 
При цьому провідну роль у даному процесі відграють транснаціональні корпорації. 

В результаті аналізу частки в експорті країни доданої вартості, виробленої в 
межах національної економіки, здійснено розподіл досліджуваних країн за рівнем 
даного показника на країни високого рівня (Індія, США, Росія, Австралія, 
Бразилія), середнього рівня (Франція, Мексика, Німеччина, Швеція), низького 
рівня (Корея, Нідерланди, Бельгія, Сінгапур).   

На основі аналізу протяжності ГЛДВ в окремих галузях світової економіки, 
структури світового експорту та імпорту високотехнологічної продукції, величини 
доданої вартості наукомістких і високотехнологічних галузей країн-лідерів, а 
також динаміки доданої вартості у промисловості країн, виділено чинники, які 
відображають включення НІС до ГЛДВ: витрати країни на НДДКР; індекс 
інновацій; величина високотехнологічного експорту; кількість заявок на патенти; 
витрати на освіту.  

Одночасно підкреслено, що, по-перше, інноваційний розвиток країни та 
регіону залежить від різних чинників, притаманних лише їм; по-друге, рівень 
інноваційного розвитку та виробництва високотехнологічної продукції не завжди 
виступає детермінантою включення країни у ГЛДВ (підтвердженням є Саудівська 
Аравія, яка імпортує інноваційні технології). Тобто країни з різним рівнем 
соціально-економічного, політичного, культурного розвитку та наявного 
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ресурсного потенціалу беруть участь у ГЛДВ, виходячи з національних 
інноваційних умов і включаються до ГЛДВ на різних ланках, які відрізняються як 
протяжністю (продуктивністю), так і величиною доданої вартості (маржею). Ці  
операції переважно координуються і здійснюються транснаціональними 
корпораціями через їх філії і контрагентів в різних країнах.  

На основі проведеного дослідження зроблено висновок, що оскільки рівень 
інноваційності та міжнародної конкурентоспроможності країни не завжди впливає 
на процеси її включення до ГЛДВ (сировинні країни більшу частину 
високотехнологічної продукції імпортують для удосконалення внутрішнього 
виробництва, створюючи внутрішню додану вартість), включення до ГЛДВ 
підвищує інноваційні показники національних економік тільки для країн-
новаторів (за обсягами експорту високотехнологічної продукції їх можна 
розділити на такі групи: країни-новатори; країни-послідовники; країни-
платформи; країни-споживачі). Підкреслено, що в рамках ГЛДВ відбувається 
зміна механізму міжнародної конкуренції, оскільки учасники ГЛДВ не 
конкурують між собою, а працюють на партнерських засадах (кожен із учасників 
ГЛДВ зацікавлений в ефективності та успіху свого партнера).  

В результаті проведеного дослідження визначено, що ефективність участі 
країни у ГЛДВ визначається: по-перше, консолідацією і взаємодією між усіма 
ланками НІС, учасники якої мають залучатись у виробничо-технологічний цикл  
ГЛДВ; по-друге, розвитком малого і середнього підприємництва, що створює 
коопераційні зв’язки з ТНК на основі аутсорсингу; по-третє, технологічною 
гнучкістю національних виробництв, їх здатністю оперативно реагувати на 
глобальні вимоги ринків товарів і послуг; по-четверте, відповідністю соціально-
культурного і освітнього рівня суспільства міжнародним стандартам і вимогам 
конкурентної національної економіки.  

На основі проведеного аналізу встановлено, що інноваційна діяльність в 
Україні характеризується структурною деформованістю, інституційною 
неповнотою, неузгодженістю та незбалансованістю технологічних, економічних, 
соціально-ціннісних аспектів, в результаті чого інноваційні процеси в країні не 
набули достатніх масштабів та не виступають суттєвим фактором зростання ВВП. 
Відзначено, що проблеми розвитку НІС в Україні пов’язані, насамперед, з тим, що 
країна втратила систему, здатну ефективно концентрувати матеріальні, трудові, 
наукові та фінансові ресурси на пріоритетних стратегічних напрямках 
промислового розвитку, внаслідок чого не виступає рівноправним учасником 
міжнародного технологічного обміну.   

На основі систематизації проблем, які гальмують розвиток національної 
інноваційної системи України, зроблено висновок, що, перш за все, на стан 
інноваційних процесів в країні негативно впливає незадовільний рівень 
фінансування наукової сфери (з усіх джерел): так, якщо питома вага загального 
обсягу витрат на дослідження і розробки в Україні у 2016 р. становила 0,48% (з 
них з державного бюджету – 0,022% ВВП), то у ЄС-28 – в середньому 2,03% (в 
Швеції – 3,26%, Австрії – 3,07%, Данії – 3,03%, Фінляндії – 2,90%, Німеччині – 
2,87%, Бельгії – 2,45%, Франції – 2,23% тощо).  

Констатовано, що особливості розподілу витрат на дослідження і розробки в 
Україні полягають у тому, що частка витрат з держбюджету становить всього 
3,2% загального обсягу, на відміну від розвинутих країн (Франція – 40%, 
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Німеччина – 35%, США – 35%, Японія – 20%). Крім того, підприємницький сектор 
(29,2%) інвестує лише в успішні проекти або у ті, які в подальшому можуть бути 
реалізовані за кордоном. Щодо іноземних джерел фінансування (22,1%), вони 
спрямовані, передусім, на здійснення розробок, патентування ж винаходів 
здійснюється на економічній території замовника.  

Крім того, якщо в розвинених країнах до 70% всіх інновацій створюють та 
проваджують малі і середні інноваційні підприємства, науково-технічні й інженерні 
центри при великих промислових корпораціях, то в Україні нові інноваційні 
проекти розробляються переважно державними організаціями та фінансуються з 
коштів бюджету (при цьому 85% державних асигнувань спрямовується на 
утримання НДІ та закладів вищої освіти і лише 15% - на виконання R&D). 

Встановлено, що пріоритетною галуззю наук в Україні за обсягом 
фінансування залишаються технічні науки, що відображає успадкований з часів 
СРСР характер науково-технічного потенціалу в Україні. При цьому, хоча 
переважна частина доданої вартості формується в промисловості, частка 
високотехнологічного експорту становить лише 6% загального обсягу експорту 
промислової продукції.     

Щодо інноваційно активних підприємств, витрати на інновації в основному 
здійснювались за рахунок власних коштів (89,5% загального обсягу фінансування), 
коштів іноземних інвесторів (3,1%) та інших джерел (2,9%), а частка підприємств, 
які співпрацювали з науковими організаціями (університетами, науково-
дослідними інститутами тощо), становила 8,9%. При цьому частка інноваційної 
продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції склала всього 
1,4% станом на 2016 р. (2010 р. – 3,8%).  

На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що низька інноваційна 
активність українських підприємств є результатом того, що в країні не створено 
сприятливих фінансово-кредитних і податкових умов для модернізації промислового 
виробництва на новій технологічній основі, залучення інвестицій в інноваційну 
діяльність, внаслідок чого потенційні споживачі інновацій та інвестори не 
зацікавлені в науково-технічній та інноваційній діяльності в країні (в той час, як у 
країнах ЄС 90% винаходів комерціалізуються за кошти бізнес-сектору, в Японії – 
83%, в США – 93%, 70% наукових розробок в Україні не мають комерційного 
значення). Підкреслено, що базисом інноваційної конкурентоспроможності і 
основною конкурентною перевагою України є людський капітал, відтак, вагомим 
чинником, що стримує інноваційний розвиток держави, є міграція вчених за межі 
країни (протягом 2015-2016 рр. чисельність науковців в Україні зменшилась майже 
на 18%, а у порівнянні з 1991 р. – на 78%). В результаті дослідження доведено, що 
формування інноваційно орієнтованої моделі розвитку є безальтернативним шляхом 
інтеграції української економіки у глобальний науково-технологічний простір. 

У третьому розділі «Забезпечення конкурентоспроможності національної 

інноваційної системи в умовах посилення міжнародної конкуренції у глобальному 

науково-технологічному просторі» визначено напрямки імплементації зарубіжного 

досвіду розбудови національних інноваційних систем в умовах глобалізації; 

здійснено економіко-математичне моделювання включення інноваційної системи 

країн в глобальні ланцюги доданої вартості; визначено напрямки удосконалення 

механізму забезпечення конкурентоспроможності національної інноваційної системи 

України в глобальному науково-технологічному просторі. 
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В умовах глобальної конкурентної боротьби на перше місце виходить 

орієнтованість країн на інноваційну діяльність, що зумовлює необхідність 

ефективного використання наявного потенціалу національних інноваційних систем 

в процесі інтегрування у міжнародне співробітництво з метою отримання ефекту 

від комерціалізації та реалізації новітніх технологій на ринку. Обґрунтовано, що для 

успішного розвитку національної інноваційної системи необхідно спиратись на 

досвід зарубіжних країн, адаптуючи його до українських реалій.  

Виходячи з пріоритетності для України промислового вектору інноваційного 

розвитку, зроблено висновок, що ключове значення для розбудови національної 

інноваційної системи матиме створення національної технологічної платформи за 

прикладом ЄС, яка представлятиме собою диференційовані секторальні об’єднання 

зусиль (інноваційно-виробничі мережі) промислових підприємств з університетами, 

науково-дослідними організаціями, міжнародними інституціями, побудовані на 

принципах децентралізації, функціонування «знизу вгору», взаємовигідного 

партнерства, підтримки ініціативи всіх зацікавлених сторін. Створення в рамках 

національної інноваційної платформи інноваційно-виробничих мереж сформує 

передумови трансформації міжнародних конкурентних суперечностей в інноваційній 

сфері в системну інтеграцію та взаємовигідне співробітництво.  

Враховуючи провідну роль держави у розбудові національної інноваційної 

системи, на основі дослідження зарубіжного досвіду визначено основні інструменти 

державного стимулювання розвитку інноваційної сфери країни: вирахування 

інвестицій у R&D з бази оподаткування компаній; пільгові ставки податків та 

«податкові канікули»; пільгові кредити та гранти; прискорена амортизація основних 

засобів; звільнення від сплати зборів на інфраструктуру, нерухомість та від сплати 

земельної ренти; страхування інноваційного експорту; державні закупівлі інновацій; 

спеціальні податкові режими для інтелектуальної власності.  

З метою встановлення напрямків імплементації відповідного зарубіжного 

досвіду в національну економіку у контексті визначення пріоритетних напрямів 

включення інноваційної системи України в глобальні ланцюги доданої вартості, за 

допомогою ППП EViews 8 здійснено порівняльний міжкраїновий аналіз впливу 

змінних, що визначають ступінь включення країн до ГЛДВ (табл. 3), а також 

діагностовано особливості конкурентного середовища аналізованих країн.   

За результатами проведеного дослідження констатовано, що, окрім ІТ-сфери, на 

сьогодні Україна не має конкурентних переваг та передумов включення до ГЛДВ. 

Враховуючи значущість індексу людського розвитку в країні і недостатність обсягу 

фінансування наукової і науково-технічної діяльності (з усіх джерел фінансування), 

найбільш прийнятною для держави визнано китайську модель інноваційного 

розвитку, використання якої дозволить врівноважити фінансову та науково-кадрову 

системи забезпечення функціонування НІС та її включення у ГЛДВ.      

Враховуючи, що окрім фінансової складової (фінансування наукової та 

науково-технічної сфери в Україні знаходиться на критично низькому рівні, за 

відсутності заходів непрямого стимулювання інноваційної діяльності), однією з 

головних причин гальмування інноваційної діяльності в Україні є відсутність 

дієвого взаємозв’язку між державою, бізнесом та наукою (науковий потенціал 

України продовжує накопичувати фундаментальні знання щодо IV-VII 
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технологічних укладів, однак передумови щодо їх комерціалізації у вітчизняній 

економіці практично відсутні), обґрунтовано необхідність розбудови в країні 

державної інноваційної політики, заснованої на об’єднанні прямих і непрямих 

методів підтримки інновацій, за такими напрямками: підтримка інфраструктури 

інновацій; розвиток індустрії венчурного капіталу; управління процесами змін у 

соціальному капіталі; перетворення університетів на потужні підприємницькі 

академічні центри; удосконалення системи комерціалізації R&D з метою 

створення потенціалу для трансферу технологій тощо. 

Таблиця  3  

Результати моделювання включення інноваційної системи країн  

в глобальні ланцюги доданої вартості 

Показник  США Україна 
Саудівська 

Аравія 
Швейцарія КНР Японія 

Х1 – обсяг доданої вартості в 

промисловості, % ВВП  
1,5958 х 0,2602 0,1220 4,7794 х 

Х2 – обсяг доданої вартості в 

обробній промисловості, % ВВП  
х х х 0,1249 1,2955 1,2107 

Х3 – обсяг доданої вартості в 

сфері послуг, % ВВП  
х х х х 1,0212 9,0803 

Х4 – витрати на дослідження та 

розробки, % ВВП  
1,3864 х х 1,7514 х 1,7898 

Х5 – експорт продукції ІТ 

сфери, % ВВП  
х 1,1028 0,8918 0,521 х 9,1233 

X6 – об’єм патентів в 

національній економіці 
х х -0,766 х х х 

Х7 – витрати на освіту, % ВВП  1,546 х х 1,215 х х 

R-squared 0,80 0,62 0,62 0,85 0,58 0,81 

Prob (F-statistic) 0,0020 0,00023 0,097 0,00006 0,0522 0,001 

DW 2,17 2,21 2,95 1,99 2,57 2,98 
 

Підкреслено важливість побудови єдиного з Європою інформаційного та 
наукового простору, що є можливим в умовах відкритої НІС, заснованої на 
взаємодії інститутів національних інноваційних систем через: соціально-
комунікаційну співпрацю; технологічні траєкторії; науково-технічну політику; 
спільні ринки R&D; політику технологічної інтеграції; інтелектуальну власність; 
міжнародні інвестиційні та торговельні угоди. 

Виходячи зі змісту важелів державного регулювання підвищення 
конкурентоспроможності інноваційної системи України (формування інноваційної 
інфраструктури; удосконалення законодавства в науково-технологічній та 
інноваційній сферах; визначення галузевих сфер державного стимулювання в 
коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі; формування макроекономічного 
і правового інструментарію стимулювання і контролю державних замовлень на 
R&D; диверсифікація податкових пільг для суб’єктів господарювання, що 
займаються інноваційною діяльністю; сприяння міжнародній науково-технічній 
співпраці, трансферу технологій, мобільності студентів і науковців) та змісту 
наявного організаційно-економічного механізму функціонування інноваційної 
системи України, запропоновано удосконалений організаційно-економічний 
механізм забезпечення конкурентоспроможності НІС України (рис. 2).  
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Впровадження запропонованого механізму дозволить, по-перше, створити у 
перспективі в рамках національної економіки експортоорієнтовані 
високотехнологічні галузі; по-друге – передумови переходу від рентної до 
конкурентної економіки, яка базується на інноваційному розвитку. 

Підкреслено, що диференційоване стимулювання розвитку вітчизняного 
бізнесу на різних рівнях господарювання (у короткостроковому періоді – ІКТ, 
транспортування енергії, енергозбереження, альтернативні джерела енергії; у 
середньостроковому – медичні технології, виробництво сучасних матеріалів, 
нанотехнології, біотехнології; у довгостроковому – ракетно-космічні технології, 
авіабудування, суднобудування), а також його транснаціоналізація в альянсі з 
науково-освітньою складовою, сприятиме інтеграції національних виробництв до 
ГЛДВ через механізм виробничо-інвестиційної кооперації. 

Таким чином, ключовими компонентами сучасної інноваційної стратегії 
України повинні стати такі: партнерство уряду, бізнесу та науки як інституційного 
механізму інноваційних змін; визначення проблемних питань середньо- і 
довгострокових цілей майбутнього науково-технічного розвитку з перспективою 
включення України у ГЛДВ; формування ефективної інноваційної інфраструктури.   

 

ВИСНОВКИ  
В результаті проведеного дослідження вирішено важливу наукову задачу 

розвитку теоретико-методологічних основ формування міжнародної 
конкурентоспроможності в умовах глобалізації інноваційної діяльності та 
формування організаційно-економічного інструментарію забезпечення 
конкурентоспроможності національної інноваційної системи у глобальному науково-
технологічному просторі. За результатами дослідження зроблено такі висновки: 

1. В результаті дослідження теоретичних засад конкурентоспроможності 
запропоновано під конкурентоспроможністю розуміти здатність нівелювати 
несприятливий вплив зовнішнього середовища за рахунок наявних конкурентних 
переваг, через формування та використання відповідного ресурсного та 
виробничого потенціалу, що визначає можливості ефективної господарської 
діяльності та її прибутковості в умовах конкурентного ринку.    

2. Зроблено висновок, що конкурентоспроможність країни забезпечується 
одночасним розвитком різних галузей національної економіки, які мають інноваційні 
та технологічні переваги і беруть участь у міжнародній конкуренції через 
формування специфічних порівняльних переваг як глобальної детермінанти 
конкурентоспроможності. Надано авторське визначення національної конкуренто-
спроможності як зумовленого економічними, соціальними і політичними факторами 
становища країни на зовнішньому ринку, що системно відображає виробничо-
технічний та експортний потенціал національної економіки і визначає здатність 
країни протистояти міжнародній конкуренції на ринках третіх країн.  

3. В процесі дослідження методологічних основ формування національної 
інноваційної системи встановлено взаємозалежність двох провідних парадигм 
науково-технічного прогресу (сталого та інноваційного розвитку), ідентифіковано 
визначальні чинники формування НІС, на основі чого побудовано структурну 
схему національної інноваційної системи. Запропоновано національну інноваційну 
систему розглядати як динамічну систему відносин між взаємопов’язаними 
інститутами держави, які спрямовані на створення, провадження та передачу 
знань, досвіду і технологій, з метою забезпечення економічного, політичного, 
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соціального, культурного розвитку країни, а також підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності національної економіки з урахуванням глобальних та 
регіональних викликів.   

4. Обґрунтовано необхідність використання інструментарію інноваційного 
форсайту як інноваційного інструменту довгострокового прогнозування та 
системного визначення наукових і технологічних пріоритетів з метою посилення 
конкурентних позицій НІС, зроблено висновок щодо необхідності додавання до 
класичної моделі «потрійної спіралі» четвертої ланки – соціально-комунікаційної, 
– яка характеризується наявністю соціальних пріоритетів, інноваційною 
культурою, екологізацією суспільства, легкістю доступу і обміну інформацією 
через міжнародні інформаційно-комунікаційні мережі і у підсумку визначає 
інтелектуальний ресурс суспільства як базис інноваційного розвитку.  

5. Виходячи з висновку, що у світовій економіці національні інноваційні 
системи рухаються в бік мережевої організації, що визначає новітні напрями 
розвитку глобального науково-технологічного простору, запропоновано останній 
розуміти як сукупність можливостей, умов та наслідків складної ієрархічної взаємодії 
секторальних, національних та регіональних інноваційних систем, що зумовлює 
інтернаціоналізацію нововведень, знань і технологій, де учасниками виступають 
держави і транснаціональні агенти, перші з яких забезпечують необхідні правові, 
економічні та організаційні умови, а другі – якісні зміни в технологічному базисі 
світового господарства, що вимагає від національних інноваційних систем постійної 
кореляції власного організаційного механізму та ключових компетенцій відповідно 
до вимог міжнародної конкуренції в нових сферах відтворювального процесу з 
метою одержання доступу до формування і розподілу світового доходу.     

6. В результаті аналізу тенденцій формування конкурентоспроможності 
національних інноваційних систем зроблено висновок щодо провідної ролі 
інноваційної детермінанти у забезпеченні національної конкурентоспроможності в 
умовах глобалізації науково-технологічного простору, що підтверджено 
результатами кореляційного аналізу взаємозв’язку між глобальним індексом 
конкурентоспроможності і глобальним інноваційним індексом для ряду країн.       

7. В результаті оцінки конкурентоспроможності національних інноваційних 
систем в контексті включення до глобальних ланцюгів доданої вартості 
встановлено, що оскільки ефективність участі країн у ГЛДВ визначається, по-
перше, консолідацією і взаємодією між всіма ланками НІС, учасники якої мають 
залучатись у виробничо-технологічний  цикл  ГЛДВ; по-друге, розвитком малого і 
середнього підприємництва, що створює коопераційні зв’язки з ТНК на основі 
аутсорсингу; по-третє, технологічною гнучкістю національних виробництв, що 
оперативно реагують на глобальні вимоги ринків товарів і послуг; по-четверте, 
відповідністю соціально-культурного і освітнього рівня суспільства міжнародним 
стандартам і вимогам конкурентної національної економіки, – в рамках ГЛДВ 
відбувається зміна механізму міжнародної конкуренції (кожен із учасників ГЛДВ 
зацікавлений в ефективності та успіху партнерів). 

8. Встановлено, що інноваційна діяльність в Україні характеризується 
структурною деформованістю, інституційною неповнотою, неузгодженістю та 
незбалансованістю технологічних, економічних, соціально-ціннісних аспектів, в 
результаті чого інноваційні процеси в країні не набули достатніх масштабів та не 
виступають суттєвим фактором зростання ВВП. Проблеми розвитку НІС в Україні 
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спричинені, насамперед, незадовільним станом фінансування наукової сфери, 
внаслідок чого країна втратила систему, здатну ефективно концентрувати ресурси 
на пріоритетних стратегічних напрямах інноваційного розвитку, і не виступає на 
сьогодні рівноправним учасником міжнародного технологічного обміну.   

9. Обґрунтовано необхідність створення національної технологічної 
платформи за прикладом ЄС, як сукупності диференційованих секторальних  
об’єднань зусиль промислових підприємств з університетами, науково-дослідними 
організаціями, міжнародними інституціями, що сформує передумови 
трансформації міжнародних конкурентних суперечностей в інноваційній сфері в 
системну інтеграцію та взаємовигідне співробітництво. Визначено основні 
інструменти державного стимулювання розвитку інноваційної сфери країни. 

10. На основі порівняльного економіко-математичного аналізу впливу 
змінних, що визначають ступінь включення країни до глобальних ланцюгів 
доданої вартості, а також діагностики конкурентного середовища ряду країн, 
констатовано, що, окрім ІТ-сфери, на сьогодні Україна не має конкурентних 
переваг та передумов включення до ГЛДВ. Враховуючи значущість індексу 
людського розвитку, найбільш прийнятною для країни визнано китайську модель 
інноваційного розвитку. 

11. Враховуючи, що окрім фінансової складової, однією з головних причин 
гальмування інноваційної діяльності в Україні є відсутність дієвого зв’язку між 
державною, бізнесом та наукою, обґрунтовано необхідність розбудови в країні 
державної інноваційної політики, заснованої на об’єднанні прямих і непрямих 
методів підтримки інновацій. Підкреслено важливість побудови єдиного з 
Європою інформаційного та наукового простору, що є можливим в умовах 
формування відкритої НІС.     

12. Виходячи зі змісту важелів державного регулювання підвищення 
конкурентоспроможності інноваційної системи країни, розроблено організаційно-
економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності національної 
інноваційної системи України, впровадження якого дозволить, по-перше, 
сформувати в перспективі в рамках національної економіки експортоорієнтовані 
високотехнологічні галузі, по-друге – створити передумови переходу до 
конкурентної економіки, що базується на інноваційному розвитку.   
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АНОТАЦІЯ 

Власенко Юлія Володимирівна. Конкурентоспроможність національної 

інноваційної системи в глобальному науково-технологічному просторі. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

– Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України. – 

Маріуполь, 2018. 

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методологічних основ 

дослідження національної інноваційної системи на етапі глобалізації та розробці 

науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності 

національної інноваційної системи в умовах формування глобального науково-

технологічного простору.   

Досліджено теоретичні засади конкурентоспроможності на етапі глобалізації 

світогосподарського розвитку; проаналізовано методологічні основи формування 

національної інноваційної системи в умовах глобалізації; визначено роль 

глобального науково-технологічного простору як провідного імперативу 

конкурентоспроможності національної інноваційної системи.   

Проаналізовано тенденції формування конкурентоспроможності національних 

інноваційних систем в умовах глобалізації науково-технологічного простору; 

здійснено оцінку конкурентоспроможності національних інноваційних систем в 

контексті включення до глобальних ланцюгів доданої вартості; визначено 

особливості розвитку національної інноваційної системи України в глобальному 

науково-технологічному просторі.   

Визначено напрямки імплементації зарубіжного досвіду розбудови 

національних інноваційних систем в умовах глобалізації; здійснено економіко-

математичне моделювання включення інноваційної системи країн в глобальні 

ланцюги доданої вартості; визначено напрямки удосконалення механізму 

забезпечення конкурентоспроможності інноваційної системи України в 

глобальному науково-технологічному просторі.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, інновації, інноваційна система, 

національна інноваційна система, конкурентоспроможність національної 

інноваційної системи, глобалізація, глобальний науково-технологічний простір, 

глобальні ланцюги доданої вартості. 
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АННОТАЦИЯ 

Власенко Юлия Владимировна. Конкурентоспособность национальной 

инновационной системы в глобальном научно-технологическом пространстве. 

– Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Мариупольский государственный университет Министерства 

образования и науки Украины, г. Мариуполь, 2018. 

Диссертация посвящена развитию теоретико-методологических основ 

исследования национальной инновационной системы (НИС) на этапе 

глобализации и разработке научно-практических рекомендаций по обеспечению 

конкурентоспособности национальной инновационной системы в условиях 

формирования глобального научно-технологического пространства.   

Исследованы теоретические основы конкурентоспособности на этапе 

глобализации мирохозяйственного развития, проанализированы методологические 

основы формирования национальной инновационной системы в условиях 

глобализации, определена роль глобального научно-технологического 

пространства как ведущего императива конкурентоспособности национальной 

инновационной системы.  

Даны авторские определения понятий «конкурентоспособность» и 

«национальная конкурентоспособность», идентифицированы определяющие 

факторы формирования национальной инновационной системы, дано определение 

национальной инновационной системы, разработана структурная схема НИС, дано 

определение глобального научно-технологического пространства.  

Проанализированы тенденции формирования конкурентоспособности 

национальных инновационных систем в условиях глобализации научно-

технологического пространства, осуществлена оценка конкурентоспособности 

национальных инновационных систем в контексте включения в глобальные 

цепочки добавленной стоимости, определены особенности развития национальной 

инновационной системы Украины в глобальном научно-технологическом 

пространстве.  

Установлена корреляционная связь между глобальным индексом 

конкурентоспособности и глобальным инновационным индексом; осуществлена 

оценка составляющих глобального инновационного индекса; определены факторы, 

отражающие включение национальной инновационной системы страны в 

глобальные цепочки добавленной стоимости; подчеркнуто, что базисом 

инновационной конкурентоспособности Украины является человеческий капитал.  

Определены направления имплементации зарубежного опыта развития 

национальных инновационных систем в условиях глобализации; осуществлено 

экономико-математическое моделирование включения инновационной системы 

страны в глобальные цепочки добавленной стоимости, определены направления 

совершенствования механизма обеспечения конкурентоспособности инновацион-

ной системы Украины в глобальном научно-технологическом пространстве.  

Обоснована необходимость создания национальной технологической 

платформы по примеру ЕС; определены основные инструменты государственного 
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стимулирования развития инновационной сферы страны. Осуществлен 

сравнительный межстрановой анализ переменных, определяющих степень 

включения стран в глобальные цепочки добавленной стоимости; определены 

рычаги государственного регулирования повышения конкурентоспособности 

инновационной системы Украины; предложен организационно-экономический   

механизм обеспечения конкурентоспособности национальной инновационной 

системы Украины. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, инновационная система, 

национальная инновационная система, конкурентоспособность национальной 

инновационной системы, глобализация, глобальное научно-технологическое 

пространство, глобальные цепочки добавленной стоимости. 
 

ANNOTATION 
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The thesis is devoted to the development of theoretical and methodological bases of 

the research of the national innovation system at the stage of globalization and the 

development of scientific and practical recommendations for ensuring the 

competitiveness of the national innovation system in terms of the global scientific and 

technological space formation. 

Theoretical principles of competitiveness at the stage of world economic 

development globalization are investigated; the methodological bases of the national 

innovation system formation in terms of globalization are analyzed; the role of the 

global scientific and technological space as the leading imperative of the national 

innovation system competitiveness is determined. 

The tendencies of national innovation systems competitiveness formation in terms 

of scientific and technological space globalization are analyzed; the assessment of the 

national innovation systems competitiveness in the context of inclusion in global value 

added chains is conducted; the peculiarities of development of the Ukrainian national 

innovation system in the global scientific and technological space are defined. 

The directions of implementation of foreign experience of national innovation 

systems development in terms of globalization are determined; economic and 

mathematical modeling of the inclusion of the countries’ innovation systems in global 

value added chains is conducted; the directions of improving the mechanism of ensuring 

the Ukrainian innovation system competitiveness in the global scientific and technological 

space are determined. 

Key words: competitiveness, innovation, innovation system, national innovation 

system, competitiveness of the national innovation system, globalization, global science 

and technology space, global value added chains. 

 


