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АНОТАЦІЯ 

Власенко Ю.В. Конкурентоспроможність національної інноваційної 

системи в глобальному науково-технологічному просторі. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини». – Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН 

України, м. Київ / Маріупольський державний університет, м. 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 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.   
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Наукова новизна отриманих результатів 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 
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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 

конкурентоспроможності, 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-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 
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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. 

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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SUMMARY 

Vlasenko Yuliia. Competitiveness of the national innovation system in the global 

scientific and technological space. – Qualifying scientific work having the rights of 

manuscripts. 

Thesis for the degree of Candidate of Science in Economics, major 08.00.02 – 

World Economy and International Economic Relations. – Institute of World Economy 

and International Relations of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv / 

Mariupol State University, Mariupol, 2018. 

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. 
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The scientific novelty of the thesis results is deepening the theoretical and 

methodological grounds of the national innovation system formation and the 

development of scientific and practical recommendations to provide the 

competitiveness of the national innovation system in the global scientific and 

technological space. 

Scientific results that characterize the novelty of the study are as follows: 

the conceptual improvement of the methodological and organizational support of 

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

technological space is proposed, namely, it is proved that it is advisable to use the 

innovative foresight as an innovative tool for long-term forecasting and systematic 

identification of new strategic scientific and technological priorities that will have in 

the long run significant impact on the economic and social development of the country 

and strengthening the competitive position of the national innovation system; it is 

concluded that the fourth link (social and communication) must be added to the 

classical model of the «triple spiral», which is characterized by the determination of 

social priorities, innovative culture, ecologization of society, easy access and exchange 

of information through international information and communication networks, and 

ultimately defines the intellectual resource of society as a basis for innovation in the 

context of globalization; 

the author has improved the theoretical and methodological principles of the 

national innovation system research, namely, based on the identification of the 

determinants of the national innovation system formation (the size of the country and the 

level of its development; the form, quality and intensity of the interaction between the 

main participants of the innovation process; the role of market and non-market 

institutions in the country that influence the direction and speed of the innovations 

spreading), the national innovation system is defined as a dynamic system of relations 

between interrelated state institutions aimed at the creation, production and transfer of 

knowledge, experience and technology in order to ensure the country's economic, 

political, social and cultural development, as well as to enhance the international 

competitiveness of the national economy, taking into account global and regional 
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challenges; the structural scheme of the national innovation system is developed, the 

scheme emphasizes the leading role of the state in the proposed model of interaction of 

the national innovation system participants (formation of innovation infrastructure, 

institutional provision of innovation activity, creation of a favorable investment climate, 

regulation of relations between the participants of the national innovation system); 

the organizational and economic grounds of providing innovative 

competitiveness are improved, namely, based on the content of the regulatory 

framework of the increase in the Ukrainian innovation system competitiveness and the 

content of the existing mechanism of the country's innovation system functioning, the 

organizational and economic mechanism of ensuring the competitiveness of the 

Ukrainian innovation system is offered, which implementation will allow, first, to 

create in the long run export-oriented high-tech industries within the national 

innovation system; second, to form the preconditions for the transition to a competitive 

economy based on innovative development; 

the conceptual and categorical apparatus of competitiveness research has got 

further development, namely, the author defines the concept of competitiveness as an 

ability to reduce the unfavorable impact of the environment due to the existing 

competitive advantages through the formation and use of the appropriate resource and 

production potential, which determines the possibilities of effective economic activity 

and its profitability in a competitive market; and the concept of national 

competitiveness as the country's position on the external market caused by the 

economic, social and political factors, which systematically reflects the production, 

technical and export potential of the national economy and determines the country's 

ability to withstand international competition in the markets of other countries; 

the quantitative and analytical principles for determining the directions of the 

inclusion of the country's innovation systems in the global value-added chains are 

developed, namely, by means of the EViews 8 program a comparative country analysis 

of the impact of variables that determine the inclusion of countries in the global value 

added chains is conducted, on the basis of which the conclusion is made that the most 

suitable for Ukraine is a Chinese model of innovation development, that will allow to 
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balance the financial and scientific constituents of the system of ensuring the national 

innovation system functioning and its inclusion in the global value-added chains. 

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. 
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ВСТУП 

 

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 
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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 

забезпечення конкурентоспроможності національної інноваційної системи в 

умовах формування глобального науково-технологічного простору.   

Відповідно до мети дослідження було поставлено і 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;  
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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 

конкурентоспроможності 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 
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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, 

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;    
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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 

конкурентоспроможності, 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-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 
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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 
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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 

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 результатів дослідження. 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. 



20 

РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО НАУКОВО-

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ 

 

 

1.1. Теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності на етапі 

глобалізації світогосподарського розвитку. 

 

Особливістю функціонування світового господарства на початку ХХІ ст. є 

інтенсивний розвиток міжнародної економіки – розширення і поглиблення 

економічних відносин між країнами, групами країн, економічними 

угрупованнями, окремими компаніями і організаціями, що проявляється через  

поглиблення міжнародного поділу праці, інтернаціоналізацію господарського 

життя, збільшення відкритості економік, їх взаємодоповнення та зближення.  

Головна особливість міжнародних економічних відносин у ХХІ ст. полягає 

в тому, що їх зміст, основні тенденції і суперечності, динаміка, структура і форми 

розвитку визначаються впливом технологічної та інформаційної революції, 

процесами глобалізації [166, с. 19]. Крім того, сучасний етап світогосподарського 

розвитку характеризується посиленням міжнародної конкуренції як наслідку 

зростання відкритості національних економік в умовах глобалізації.  

Конкуренція в найширшому розумінні означає суперництво у будь-якій 

сфері між окремими юридичними або фізичними особами (конкурентами), які 

зацікавлені в досягненні однакової мети – переваги над своїми суперниками 

(конкурентами) [187, с. 358]. 

Міжнародна конкуренція є основою формування ринкових відносин у 

світовому масштабі. Однак формування ринкових відносин – процес складний і 

надзвичайно тривалий, який потребує чіткого визначення цілей, першочергових 

завдань, способів і засобів проведення економічних перетворень, що вимагає 
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осмислення теоретичних засад конкурентоспроможності як явища, яке пронизує 

всі сфери економіки і призводить до оптимального розподілу праці і капіталу. 

Класична політична економія розглядає конкуренцію як ординарне явище, 

яке пронизує всі галузі економіки і обмежується тільки суб’єктивними 

обставинами. Так, А. Сміт вперше довів, що конкуренція, урівнюючи норму 

прибутку, призводить до оптимального розподілу праці і капіталу, 

врівноважуючи приватні інтереси і економічну ефективність.  

Зокрема, А. Сміт сформулював теорію абсолютних переваг (здатність 

країни виробляти товари та послуги з найменшими витратами у порівнянні з 

іншими країнами): необхідно імпортувати товари з країни, де витрати є 

абсолютно меншими, а експортувати ті товари, витрати яких нижчі в експортерів.   

Подальший розвиток теорія абсолютних переваг отримала в працях 

Д. Рікардо, який сформулював теорію порівняльних переваг (здатність країни 

виробляти товари та послуги з відносно нижчими альтернативними витратами, 

ніж їх виробляє будь-яка інша країна). Згідно з теорією Д. Рікардо, в основі 

міжнародного обміну лежить виробництво. Оскільки у співвідношеннях цін між 

країнами завжди існують хоча б незначні відмінності, кожна країна, незалежно 

від рівня її економічного розвитку, буде мати порівняльні переваги, тобто в цій 

країні завжди знайдеться такий товар, виробництво якого буде вигіднішим, ніж 

виробництво інших товарів: країні доцільно виробляти і експортувати ті товари 

та послуги, які обходяться ї порівняно дешевше (на які вона витрачає менше 

праці  капіталу), а імпортувати ті товари, які дешевше виробляти за кордоном. 

Гіпотеза А. Сміта в цій теорії виступає лише одиничним випадком, оскільки 

визнаються взаємовигідність торгівлі та міжнародної спеціалізації і при 

відсутності абсолютних переваг. За даних умов активізується міжнародна 

конкуренція на ринку товарів і послуг [55, с. 13–15].  

Це означає, що експортна галузь має володіти більш високою 

продуктивністю у порівнянні з іншими галузями країни. Тоді зростання питомої 

ваги такого виду виробництва і скорочення частки інших видів дозволяє країні 

збільшити свій національний дохід [149, с. 107].    



22 

Теорія Д. Рікардо отримала розвиток у працях Е. Хекшера та Б. Оліна. 

Теорія Хекшера-Оліна, відповідно до якої товари мають різну факторомісткість 

(одні – більш капіталомісткі, інші – більш трудомісткі), виникла на етапі 

активізації міжгалузевої форми розвитку світової економіки.   

Модель Хекшера-Оліна підкреслює взаємозв’язок між забезпеченістю 

ресурсами і порівняльними перевагами: країни експортують ті товари, виробництво 

яких пов’язано з інтенсивним використанням необмежених факторів виробництва. 

Хоча в своїй звичайній формі модель підкреслює відносну націленість країни 

трудовими ресурсами, капіталом і багатством, її розвиток відбувся в бік підкреслення 

провідної ролі кваліфікованих кадрів у забезпеченні міжнародної 

конкурентоспроможності як фактору порівняльної переваги [55, с. 16].   

При цьому С. Гаймер і Ч. Кіндлебергер, які розробили теорію 

монополістичних переваг, наголошували, що беззаперечне лідерство у порівнянні з 

конкурентами фірма отримує на зарубіжному ринку, якщо має такі монополістичні 

переваги [157, с. 94]:    

- оригінальність продукту; 

- наявність досконалої технології; 

- легкий доступ до кредитів; 

- значний підприємницький досвід; 

- перевага в масштабах; 

- пільги для іноземного капіталу.       

На початку 80-х років ХХ ст. П. Кругман і К. Ланкастер розробили модель 

зростаючої віддачі (економії на масштабі), сутність якої зводиться до того, що при 

певній технології та організації виробництва довгострокові витрати скорочуються 

при збільшенні обсягу виготовлення продукції, тобто виникає економія за рахунок 

збільшення масштабу виробництва. У міжнародному плані прихильники даної 

теорії розглядають поняття зовнішньої економії, яка фіксує історично утверджену 

міжнародну спеціалізацію країн у тих чи інших галузях. При великих масштабах 

зовнішньої економії країна, яка з’явилась на ринку іншої країни раніше, легше 

витримує конкуренцію, ніж ті країни, які прийшли пізніше [157, с. 95–96].   
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Концептуальним підходом до конкуренції є модель п’яти сил конкуренції 

М. Портера (рис. 1.1), відповідно до якої конкуренція складається з таких сил: 

 

 

Рис. 1.1. Модель п’яти сил конкуренції [185, с. 137-135] 

 

1) суперництво між конкуруючими продавцями однієї галузі; 

2) спроби компаній з інших галузей залучити покупців даної галузі на 

користь своїх товарів замінників; 

3) потенціал входження в галузі нових фірм; 
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4) ринкова сила і контроль за умовами угоди з боку покупців продукції.    

За даних умов детермінантами національної конкурентоспроможності 

виступають такі: [54, с.61] 

1) факторні умови: матеріальні (природні ресурси), людські ресурси 

(робоча сила), фінансові ресурси (капітал), інформаційні ресурси, 

інфраструктура, фактори якості життя; 

2) умови внутрішнього попиту: обсяг, якість, відповідність тенденціям 

розвитку попиту на світовому ринку; 

3) суміжні і обслуговуючі галузі: сфери надходження і використання 

сировини, напівфабрикатів, обладнання, використання технологій; 

4) стратегія і структура фірм і суперництво між ними: цілі, стратегії, 

способи організації, менеджмент фірм, внутрішньогалузева конкуренція.  

Здатність країни досягти успіхів у певній галузі економіки залежить від 

сумарного впливу забезпеченості цієї країни факторами виробництва, 

особливостей місцевого попиту, розвитку споріднених і допоміжних галузей 

промисловості та конкуренції на місцевому ринку. М. Портер стверджує, що 

наявність усі чотирьох детермінант справляє позитивний вплив на здатність фірм 

певної країни до ефективної конкуренції на світових ринках [157, с. 96].    

Крім вищезазначених детермінант, на національну конкурентоспроможність 

можуть впливати випадкові події і державна політика, які можуть або посилювати, 

або послаблювати синергетичний ефект взаємодії зазначених детермінант.  

Якщо розглядати національну конкурентоспроможність з позиції 

порівняльних переваг країн (для груп країн з однаковим рівнем розвитку), 

оновлення національної економіки відбувається через рух до більш складних 

джерел конкурентних переваг – відносних конкурентних переваг, які 

характеризуються більш високою продуктивністю. Такий рух є можливим за 

умови використання інноваційних важелів розвитку національної економіки.     

При цьому щодо міжнародної конкуренції слід підкреслити, що форми 

міжнародної конкуренції в різних галузях суттєво відрізняються, представляючи 
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собою фактично множинно-національну конкуренцію: набір галузей в межах 

країни, які конкурують на міжнародному (міжкраїновому) рівні.  

Щодо глобальної конкуренції, її визначальна особливість полягає в наявності 

глобальних галузей, в рамках яких конкурентна позиція фірми в одній країні 

суттєво впливає на її позиції в інших країнах. Така конкуренція дійсно має 

глобальний характер, а фірми-конкуренти мають переваги глобального характеру 

як відображення їх діяльності у світовому масштабі. При цьому зазначені фірми 

комбінують переваги, яких вони досягли у країні базування, з перевагами, 

отриманими внаслідок присутності в інших країнах (ефект масштабу, здатність 

обслуговувати клієнтів у різних країнах, репутація в інших країнах). 

Міжнародна торгівля в таких галузях є або незначною, або взагалі відсутня. 

Якщо фірма належить іноземній компанії, контроль з боку іноземного власника є 

незначним. Національний філіал здійснює та контролює практично всю діяльність, 

необхідну для забезпечення конкурентного статусу [130, с. 72–75].   

Тобто можна зробити висновок, що конкуренція, у тому числі міжнародна, 

виступає найважливішим регулятором ринку. Одночасно вона діє стихійно і має 

суперечливий характер: з одного боку, вона сприяє зростанню виробництва, 

підвищенню якості продукції і найбільш повному задоволенню потреб 

споживачів, з іншого – може призвести до порушення стабільності суспільного 

виробництва, що проявляється у надвиробництві товарів, або у їх нестачі. 

Бажаючи зайняти лідируючі позиції в конкурентній боротьбі, виробники 

об’єднуються у великі монополії, що перешкоджає розвитку здорової конкуренції 

та веде до застою виробництва, що у підсумку породжує негативні соціальні 

наслідки [72, с. 363].  

Подальший розвиток, з урахуванням впливу глобалізації, теорія М. Портера 

отримала у працях Дж. Даннінга, який у якості окремої детермінанти 

конкурентоспроможності розглядав діяльність транснаціональних корпорацій як 

джерела інвестиційних потоків. Зарубіжна мобільність активів компанії 

відображає використання компанією своїх конкурентних переваг за межами країни 

базування і відповідний вплив на міжнародну економіку: міжнародні операції 
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здійснюють вплив на детермінанти конкурентоспроможності, визначені 

М. Портером, і у кінцевому підсумку – на конкурентоспроможність країни 

базування. Баланс між вітчизняними ресурсами, переведеними за кордон, і 

зарубіжними ресурсами капіталу і технологій, що надходять у вітчизняну 

економіку, визначається співвідношенням вітчизняного продукту, виробленого 

іноземними компаніями, і зарубіжного продукту, виробленого вітчизняними 

компаніями [166, с. 316-318]. Таким чином, конкурентоспроможність країн з більш 

низьким рівнем економічного розвитку відображає залежність від діяльності на 

території країни іноземних ТНК і запозичених технологічних ресурсів [54, с. 64].  

По мірі поглиблення глобалізації теорія М. Портера вимагала доповнення 

новими детермінантами, які б відображали посилення взаємозалежності 

національних економік. Вперше на обмеженість теорії Портера в умовах 

глобалізації звернув увагу А. Ругман, а саме – на недооцінку діяльності ТНК і 

ролі урядів країн [187, с. 62]. Зокрема, він підкреслював, що компанії відкритих 

економік невеликих або географічно відокремлених країн можуть підвищити 

міжнародну конкурентоспроможність, якщо будуть розвивати економічну 

діяльність в рамках регіональних інтеграційних угруповань [188, с. 33–35]. 

Ще більшого розвитку теорія М. Портера отримала в працях Д.Чо, який 

модель конкурентних переваг розглядав як дев’ятифакторну, вперше ідентифікуючи 

людський чинник як визначальну детермінанту конкурентоспроможності 

(формалізований, виміряний і використаний інтелектуальний капітал виступає 

важелем для отримання капіталу більшої вартості; успішний розвиток не тільки 

припускає проведення глибоких структурних трансформацій, але й потребує 

оригінальних ідей і технологій). Основними положеннями дев’ятифакторної моделі 

Д. Чо є такі [54, с. 65; 122, с. 82, 84]: 

– принцип відносної конкурентної позиції на міжнародному ринку країн з 

аналогічним рівнем економічного розвитку;  

– виділення людських, природних і фінансових чинників 

конкурентоспроможності;  
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– врахування різного впливу людського і фізичного чинників на 

національну конкурентоспроможність.  

Більш фундаментальне врахування впливу глобалізації на національну 

конкурентоспроможність відбулось в моделі узагальненого подвійного ромба 

Х. Муна, А. Ругмана, А. Вербеке (GDD) (рис. 1.2), до якої було включено не лише 

загальний міжнародний фактор, а й виділено окремий вплив фактору глобалізації, 

тобто конкурентоспроможність країни визначалась дією національних, 

міжнародних і глобальних детермінант. Крім того, в моделі GDD вперше 

розглядався вплив міжнародного ланцюга доданої вартості, формування якого 

впливає на динаміку  національних конкурентних переваг у довготривалому періоді 

і визначається діяльністю як вітчизняних, так і іноземних фірм.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Модель узагальненого подвійного ромба національної 

конкурентоспроможності [54, с. 65] 

 

В рамках моделі GDD обґрунтовано, що довгострокові наслідки 

інтегрування країни у глобальну економіку залежать від того, якими перевагами 

володіє національна економіка – абсолютними чи порівняльними. У першому 

випадку формуються беззаперечні національні конкурентні переваги, у другому – 

спостерігається компліментарний характер взаємодії національних економік  в 

рамках глобальної світогосподарської системи. При цьому країни, що знаходять 
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на одному етапі економічного розвитку, конкурують між собою на основі 

абсолютних переваг, країни з різним рівнем економічного розвитку – на основі 

порівняльних переваг, в залежності від чого формуються шляхи формування та 

використання інновацій.   

Б. Річмен та Р. Фармер у своїх працях наголошували, що 

конкурентоспроможність на мікрорівні визначається управлінською складовою, 

тобто людським чинником, а на макрорівні – конкурентоспроможністю 

господарюючих суб’єктів. При цьому в обох випадках формування рівня 

конкурентоспроможності залежить також від ряду детермінант (матричний підхід): 

рівня розвитку освітньої системи; комплексу соціально-культурних цінностей; 

політико-правових складових економічного розвитку; економічних чинників, які 

характеризують рівень розвитку економічної системи. У підсумку, рівень 

національної конкурентоспроможності визначається факторами зовнішнього 

середовища, темпами зростання ВВП, величиною ВВП на душу населення [65, 

с. 65]. Фактично матриця Б. Річмена та Р. Фармера була першою спробою 

визначення міжнародної конкурентоспроможності національних економічних 

систем [169, с. 65–67]. 

П. Кругман і Р. Райх, як і М. Портер, наголошували, що країна не може бути 

конкурентоспроможною у всіх галузях, мова може йти про 

конкурентоспроможність компанії або галузі. Тобто піддавалась сумніву 

можливість забезпечення міжнародної конкурентоспроможності всієї 

національної економіки загалом. На думку авторів, це не входить у протиріччя із 

загальною концепцією конкурентоспроможності національної економіки, у тому 

розумінні, що галузі і фірми, виступаючи структурними елементами господарства 

країни, є основними суб’єктами міжнародної конкуренції.  

Підхід П. Кругмана і Р. Райха базується на аналізі сучасних тенденцій 

розвитку глобалізації, при тому, що автори підкреслюють важливість середовища 

формування конкурентоспроможності на рівні країни – стану інфраструктури, 

політичної та економічної стабільності тощо, – тобто має бути створене середовище, 

яке матиме позитивний вплив на  розвиток конкурентоспроможності на рівні 
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компанії та рівні галузі. При цьому вчені наголошували на важливості регіонального 

аспекту формування міжнародної конкурентоспроможності – мезорівня економічної 

діяльності, важливість якого зростає на етапі розвитку міжнародної економічної 

інтеграції, що призводить до міжкраїнової уніфікації загальних принципів 

економічного регулювання [105, с. 340–341].   

С. Ліндер, розвиваючи теорію Хекшера-Оліна, стверджував, що країни 

експортують ті промислові товари, які мають ємний внутрішній ринок. Оскільки 

споживачі в країнах мають подібні уподобання, то кожній країні зручніше і 

вигідніше експортувати у ті країни, де структура попиту є однаковою, або 

порівняною зі структурою внутрішнього попиту в країні-експортері. Торгівля між 

країнами буде здійснюватись товарами однієї якості, обсяги торгівлі будуть тим 

більшими, чим більше людей в країнах – торговельних партнерах мають однакові 

доходи. Саме однаковість товарів і уподобань призводить до зростання 

міжнародної конкуренції [118, с. 73]. 

В. Леоньєв та Р. Вернон до міркувань щодо чинників забезпечення 

конкурентоспроможності включають поняття технічного прогресу та 

нерівномірності його поширення між країнами, наголошуючи на важливості 

інноваційної складової у забезпеченні національної конкурентоспроможності. 

При цьому в рамках пояснень парадоксу Леонтьєва поширення набула теорія 

реверсу попиту, відповідно до якої якщо в країні існує великий попит на певний 

товар, вона імпортує даний товар, хоча має кращі фактори виробництва для його 

продукування і експорту порівняно зі своїми торговельними партнерами, що у 

перспективі призведе до зростання міжнародної конкуренції між вітчизняними 

компаніями, які орієнтуючись на попит, почнуть випускати відповідний продукт, 

і іноземними компаніями, які вже постачають товари на ринки інших країн. За 

даних умов конкуренція переміститься в площину унікальних конкурентних 

переваг, виводячи на перший план інноваційну складову в процесі міжнародної 

конкуренції.   

Вищезазначене призвело до того, що до факторів виробництва стали 

застосовувати ієрархічні принципи, поділяючи фактори на дві групи [149, с. 116]:   
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– базисні фактори – фактори, пов’язані з природними ресурсами, 

кліматичними умовами, географічним розташуванням країни; 

– розвинуті фактори – продукт економічного розвитку країни (нові 

технології, кваліфікована робоча сила, сучасна інфраструктура). При цьому 

конкурентні переваги країні все більшою мірою приносять розвинуті фактори.   

Безумовно, реальний ринок є далеким від спрощеної картини конкуренції, 

це не стільки боротьба «всіх проти всіх», скільки співіснування і взаємне 

доповнення компаній різних типів, засноване на розмежуванні ніш, в кожній з 

яких існують свої правила гри. В цілому для сучасної економічної теорії 

характерним є відхід від раціональної моделі «максимізатора корисності» і 

визнання того факту, що інтереси конкуруючих сторін не є непримиренними. 

Відповідно, з середини 50-х років ХХ ст. набули розвитку математичні моделі 

економічної конкуренції і співпраці, побудовані з використанням апарату теорії 

ігор – Дж. Нейман, О. Моргенштерн [133, с. 13–14].   

Позитивні моменти конкуренції полягають у тому, що конкуренція [133, 

с. 35]: 

– сприяє науково-технічному прогресу, раціональному використанню 

ресурсів; 

– допомагає виробникам швидко реагувати на зміну попиту і вносити 

корективи у процес виробництва; 

– сприяє зниженню витрат виробництва а отже – і цін; 

– створює сприятливі умови для прояву ініціативи, стимулює 

підприємництво.    

До негативних моментів конкуренції належать такі [133, с. 35]: 

– зростання диференціації доходів, створення соціальної напруженості; 

– нестабільність підприємництва і закриття ряду підприємств; 

– можливість криз.    

Пошук національних конкурентних переваг, які можна вигідно реалізувати 

у зовнішній торгівлі, є ключовою проблемою сучасності. Він не може 

припинитись, оскільки конкуренція є невпинним процесом, і позиції країни 
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постійно змінюються. У пошуку національних конкурентних переваг слід 

керуватись певними принципами, які можуть допомогти забезпечити 

ефективність зовнішньоекономічної діяльності [149, с. 104].   

При цьому слід відзначити, що масштабні якісні зміни в критеріях 

конкурентоспроможності пов’язані з активізацією процесів глобалізації. Фактично 

відбувається диверсифікація чинників конкурентоспроможності, яка не має зводитись 

до лише емпіричних за своєю сутністю підходів. Так, як відзначає В. Мау, кількісні 

зміни в показниках економічного розвитку не можна абсолютизувати, оскільки, 

наприклад, серйозні структурні зрушення можуть супроводжуватись спадом 

виробництва, і, навпаки, зростання обсягів виробництва, і навіть деяке прискорення 

темпів економічного зростання, може  відбуватись на початковому етапі економічної 

кризи. Вищевикладене вимагає концептуального опрацювання конкурентної 

проблематики з урахуванням глибинних світогосподарських змін, у тому числі 

планетарного масштабу [122, с. 59, 84].   

Сутність конкуренції та її основні рушійні сили відображено у чотирьох 

моделях конкуренції, які характеризується рядом ознак: 

– модель чистої конкуренції: наявність  великої кількості підприємств, які 

реалізують стандартизовану продукцію; відсутність контролю за цінами; 

надзвичайно еластичний попит; відсутність нецінових методів конкуренції; 

відсутність перешкод для започаткування бізнесу; 

– модель монополістичної конкуренції: велика кількість підприємств, які 

реалізують диференційовану продукцію; діапазон контролю цін вузький; 

еластичний попит; використання нецінових методів конкуренції; незначні вхідні 

бар’єри на ринок; 

– модель олігополістичної конкуренції: наявність великої кількості підприємств; 

діапазон контролю цін залежить від рівня узгодженості дій підприємств; переважає 

нецінова конкуренція; наявні суттєві перешкоди для організації бізнесу; 

– модель чистої монополії: наявність одного підприємства, яке виробляє 

унікальну продукцію і не має ефективних замінників; контроль над цінами 

значний; нееластичний попит; вхід на ринок заблокований.         
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Таким чином, характер конкурентного середовища залежить від 

конкурентної структури ринку (табл. 1.1). Слід відзначити, що в чистому вигляді 

типи ринків і конкуренції зустрічаються порівняно рідко. В реальних умовах 

частіше зустрічаються такі ситуації, які Дж. Робінсон визначає як недосконалу 

конкуренцію, яка має, з точки зору викладених у табл. 1.1 факторів і параметрів, 

змішаний характер. Однак знання основних особливостей різних типів ринків і 

конкуренції є важливим для методично усвідомленого і обґрунтованого 

створення умов формування конкурентоспроможності на всіх рівнях [159, с. 21].  

Таблиця 1.1 

Характеристика основних типів ринків [137, с. 22]   

Параметри 

Моделі конкуренції 

Досконала 

конкуренція 

Монополістична 

конкуренція 
Олігополія Монополія 

Кількість 

підприємств, 

які виробляють 

продукт 

Багато незалежних 

підприємств; відсу-

тність контролю за 

ринком 

Багато підприємств, 

які виробляють 

подібні товари і 

послуги   

Декілька великих 

підприємств, які 

виробляють товари 

і послуги  

Один продукт 

і одне 

підприємство 

Контроль над 

цінами 

Контроль відсутній.  

Ціни визначаються 

ринком 

Вплив обмежено 

можливістю заміни  

Існує вплив 

«цінового лідера» 

Практично 

повний 

контроль 

Товарна 

диференціація 

Відсутня. 

Продукти не розріз-

няються за власти-

востями і якістю  

Товари і послуги є 

диференційованими 

для сегментів 

ринку  

Є суттєвою для 

окремих продуктів. 

Є малою для 

стандартизованих. 

Відсутня  

Рівень зусиль 

для входження 

на ринок 

Відносно легкий 

вхід і вихід  

Відносно легкий 

вхід і вихід  

Складний вхід. 

Часто потребує 

значних інвестицій  

Надзвичайно 

складний вхід і 

вихід.  
 

При цьому національна конкурентоспроможність залежить від рівня 

конкурентоспроможності галузей і окремого підприємства, тобто має 

багаторівневу природу.    

Міжнародна конкурентоспроможність проявляється в досягненні фірмою 

конкурентних переваг у міжнародному суперництві, що визначається такими 

основними принципами [72, с. 364–368]: 

– конкурентна перевага випливає з покращень та нововведень; 

– конкурентна перевага стосується всієї системи створення цінностей; 

– конкурентна перевага підтримується тільки безперервним покращенням; 

– підтримка конкурентної переваги потребує вдосконалення її джерел;  

– підтримка конкурентних переваг потребує глобального підходу до стратегії.  
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Конкурентна перевага випливає з покращень та нововведень. Компанії 

отримують перевагу перед конкурентами внаслідок того, що вони створюють 

конкурентну перевагу або знаходять новітні засоби ведення конкурентної 

боротьби. Нововведення можуть стосуватись нового підходу до конструкції 

виробу, нового виробничого процесу, нового підходу до маркетингу (у тому числі 

міжнародного), нового способу організації  навчання співробітників тощо. 

Нововведення можуть стосуватись новітніх уподобань потенційних споживачів 

або новітнього сегменту ринку.    

Конкурентна перевага стосується всієї системи створення цінностей. 

Система створення цінностей охоплює комплекс цінностей за всім ланцюгом 

створення конкурентної переваги – цінності фірми, постачальників, 

посередників, покупців. При цьому конкурентна перевага може виникати як 

результат роботи над системою цінностей за вказаним ланцюгом. 

 Конкурентна перевага підтримується тільки безперервним покращенням. 

Зміст даного принципу визначається наявністю конкурентів – виробників  

аналогічної продукції. Більш динамічні суперники можуть випередити компанію-

засновника. Таким чином, конкурентні позиції компанії можуть підтримуватись 

виключно шляхом привнесення постійних змін у виробничу та маркетингову 

діяльність компанії.  

Підтримка конкурентної переваги потребує вдосконалення її джерел. Це 

стосується як конкурентних переваг нижчого порядку (які можуть бути відтворені 

шляхом наслідування), так і переваг вищого порядку (добре підготовлених 

людських ресурсів і внутрішніх технічних можливостей). Тобто для підтримання 

конкурентної переваги країна (компанія) раніше за суперників має здійснювати 

кроки щодо розширення джерел конкурентних переваг, перш за все, в бік їх 

удосконалення. У тому числі це стосується застосування конкурентних стратегій.       

Підтримка конкурентних переваг потребує глобального підходу до 

стратегії. В умовах глобалізації неможливо тривалий час підтримувати 

конкурентні позиції навіть у країні походження компанії без використання 

глобального підходу до стратегії [130, с. 622–628].  
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Кожна компанія, яка виходить на ринок, прагне досягнення конкурентної 

переваги. Можливості компанії в досягненні такої переваги визначаються  

поняттям «конкурентоспроможність».  

У концептуальному вимірі існує достатньо багато визначень 

конкурентоспроможності. Так, Р. Айнгер визначає конкурентоспроможність як 

здатність підтримувати частку ринку, водночас збільшуючи свій дохід, а також  

покращувати соціальні стандарти та стандарти навколишнього середовища [105, 

с. 341]. М. Портер визначає конкурентоспроможність як можливість досягати 

конкурентних переваг і утримувати їх у певних сферах [129, с. 341].    

Фатхутдинов Р. А. стверджує, що конкурентоспроможність – це 

властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального або потенційного 

задоволення ним конкретної потреби у порівнянні з аналогічними об’єктами, які 

представлені на ринку [146, с. 268].  В. Янковський, Ю. Макогон, Н. Фомичева 

розглядають конкурентоспроможність як здатність продукції (галузі), 

протистояти іншій продукції (іншій галузі) на певному сегменті ринку [159, 

с. 235]. При цьому конкурентоспроможність на світовому ринку представляє 

собою результат сукупного впливу споживчих і вартісних характеристик, а також 

організації збутової діяльності [159, с. 236–237]. 

І. П. Фамінський розглядає конкурентоспроможність, з одного боку,  як 

конкретний прояв можливостей окремої компанії або країни в цілому 

реалізовувати товар на світовому ринку, а з іншого – як здатність зберігати за 

собою частину внутрішнього ринку в умовах припливу товарів ззовні [91, с. 157].  

А. Печенкін та В. Фомін трактують конкурентоспроможність як складне 

багатоаспектне поняття, яке визначає здатність товару зайняти та втримати 

позицію на конкурентному ринку в певний період за конкуренції з іншими 

аналогічними товарами [65, с. 285]. В. Хруцький та І. Корнєєва вважають, що 

конкурентоспроможність – це стабільна можливість задовольняти певні потреби 

покупців краще, ніж конкуренти, та завдяки цьому вдало продавати продукцію з 

прийнятними фінансовими результатами для виробника [153, с. 56].  
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Таким чином, можна зробити висновок щодо відсутності єдиного підходу 

до визначення поняття «конкурентоспроможність». На нашу думку, під  

конкурентоспроможністю слід 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 

прибутковості в умовах конкурентного ринку.     

Відповідно до рушійних сил, які визначають розвиток економіки, виділяють 

ряд стадій формування конкурентоспроможності національної економіки: фактори 

виробництва; інвестиції; нововведення; багатство.  

Формування конкурентоспроможності на основі факторів виробництва. На 

даному етапі практично всі національні галузі, які діють на міжнародному ринку, 

досягають переваг у конкурентній боротьбі виключно завдяки основним факторам 

виробництва (природні ресурси, сприятливі умови для ведення сільського 

господарства, робоча сила). Отже, лише стан факторів може забезпечити переваги в 

конкуренції. Одночасно обмежений перелік факторів звужує коло галузей, здатних 

набути міжнародної конкурентоспроможності. Крім того, національна економіка на 

даній стадії є надзвичайно чутливою до ринково-кон’юнктурних та валютних 

коливань,і відповідно – проявів кризи. Однак всі країни у своєму розвитку 

проходять відповідну стадію формування відповідної конкурентоспроможності.  

Формування конкурентоспроможності на основі інвестицій. На даній стадії 

забезпечення конкурентоспроможності базується на здатності компаній до 

активного (агресивного) інвестування, перш за все, до вкладання коштів в 

технологічну складову виробництва. Тобто принциповою відмінністю даної стадії 

від факторної є інвестування у розвиток економіки на всіх рівнях як основи 

формування національної конкурентоспроможності за рахунок зміцнення ресурсних 

переваг. При цьому мова йде не лише про придбання найновішого обладнання і 

устаткування, а й про інвестиції в удосконалення існуючих технологій.  

Формування конкурентоспроможності на основі нововведень. На даній стадії 

сукупність галузей, в яких національні компанії можуть успішно конкурувати, 
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суттєво розширюється. На даній стадії національні компанії не лише купують і 

покращують іноземну техніку і обладнання, а й створюють власні технічні і 

технологічні рішення.  

Формування конкурентоспроможності на основі багатства. Дана стадія, 

на відміну від попередніх, у кінцевому підсумку веде до спаду виробництва. 

Проблема полягає в тому, що економіка, яка рухається за рахунок багатства, яке 

створене раніше, не здатна закріпити своє багатство. Однією з ознак  настання 

даної стадії є збільшення кількості злиттів і поглинань компаній. На даному етапі 

проявляється інерція в уподобаннях споживачів та завойованих ринкових 

позиціях. Як наслідок –  кількість робочих місць у галузях, здатних підтримувати 

зростання національної конкурентоспроможності, стає недостатньою для 

забезпечення зростання рівня добробуту [72, с. 375–380]. 

Перехід від однієї стадії до іншої відбувається шляхом дії ряду 

взаємозалежних та взаємообумовлених механізмів [131, с. 585–604]:  

– механізм формування факторів виробництва – формування комплексу 

факторів та механізмів їх створення як основи конкурентних переваг більш 

високого порядку;    

– мотивація – зростання ролі керівників та фахівців як основи для пошуку 

шляхів зростання прибутку фірми, продукування інновацій;  

– внутрішня конкуренція – внутрішня конкуренція є необхідною для 

стимулювання нововведень як основи підвищення конкурентоспроможності;     

– вдосконалення попиту  – підвищення вимог до продукції окремих галузей 

і секторів виступає каталізатором підвищення конкурентоспроможності 

виробників під впливом вдосконалення попиту з боку покупців;      

– окремі факторні труднощі – несприятливі умови виступають додатковим 

чинником необхідності забезпечення підвищення продуктивності праці як основи 

конкурентоспроможності; 

– здатність до створення нового бізнесу – зміна існуючих форм бізнесу або 

організація нових виступає необхідною рисою удосконалення конкуренції і 

формування конкурентоспроможності. 
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Разом з тим, слід відзначити, що підходи до дослідження міжнародної 

конкурентоспроможності, по-перше, є достатньо відмінними, по-друге, на етапі  

глобалізації піддаються значному корегуванню. Так, сучасна економічна теорія та 

сучасна світогосподарська практика свідчать, що наділеність природними та 

людськими ресурсами вже не визначають економічний успіх країн та регіонів. В 

умовах глобалізації формується постіндустріальна світогосподарська система, в 

якій роль основного виробничого фактора відіграють знання і інформація, що, 

безперервно нагромаджуючись, формують принципово нові – інноваційні – 

можливості розвитку. Через поширення інновацій, активний обмін товарами, 

послугами, інвестиціями, глобалізація сприяє загальносвітовому прогресу.     

 Тобто, з одного боку, спостерігається надзвичайно активна боротьба за 

ресурси як умову конкурентоспроможного розвитку на всіх рівнях, а з іншого -  

відбувається формування глобального ринку інновацій як результат 

самовідтворювального механізму глобального економічного розвитку [88, с. 123–

124]. В результаті найбільш конкурентоспроможним стає інноваційний сегмент 

глобального ринку, який характеризується стрімким поширенням інновацій у 

глобальному масштабі, а лідерство в інноваційній сфері виступає вирішальним 

фактором глобального лідерства (рис. 1.3).  

При цьому, як правило, глобальна конкурентоспроможність як можливість 

ефективно діяти в умовах глобальної конкуренції на основі безперервного розвитку 

системи конкурентних переваг, забезпечується ефективними національними 

інвестиційно-інноваційними стратегіями розвитку, здатними нівелювати асиметрії 

глобальної взаємозалежності країн [88, с. 32]. 

На основі вищевикладеного можна зробити висновок, 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). 
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Рис. 1.3. Лідерство в глобальній економічній системі [88, с. 127] 

 

Тобто національна конкурентоспроможність системно відображає виробничо-

технологічний та експортний потенціал країни як здатність використовувати 

зовнішні джерела і ринки для національного розвитку навіть за умови 

несприятливої кон’юнктури (рис. 1.4). Національна конкурентоспроможність має 

велике значення для конкурентоспроможності всіх товарів, фірм, галузей країни на 

світовому ринку [91, с. 171]. 

У науковій літературі існує багато підходів до визначення національної 

конкурентоспроможності.  

Зокрема, національна конкурентоспроможність розглядається як 

спроможність країни створювати правові, інфраструктурні, наукові, фінансові та 

весь спектр інституційних умов в цілому, які дають змогу економіці розвиватись 

динамічно, використовуючи інноваційні технології на всіх рівнях і на цьому 

фундаменті створювати умови для збільшення добробуту громадян країни та 

підвищення соціально-економічної результативності, яка проявляється у 
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високому суспільному ефекті. Тобто конкурентоспроможність країни – це її 

здатність забезпечити стале економічне зростання та високу соціальну 

спрямованість національної економіки [138, с. 16–17].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Пріоритети, фактори і компоненти національної 

конкурентоспроможності [88, с. 122] 

 

Таким чином, національну конкурентоспроможність можна розуміти як 

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.  

При цьому найбільш важливим фактором успіху виступає здатність країни 

забезпечувати не разові прориви в технічному, організаційному, технологічному 
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плані, а вміння повсякденно, регулярно, безперервно оновлювати, удосконалювати 

виробництво за всіма складовими. Тому важливо мати в країні власну науково-

дослідну базу, власний банк  інноваційних ідей, власні наукові кадри, власні 

висококваліфіковані кадри різноманітної  спрямованості [119, с. 98–99].   

На етапі глобалізації, в умовах зростання відкритості економіки, форми 

конкурентної боротьби і відповідно основи забезпечення конкурентоспроможності 

суттєво змінюються, що пов’язано не лише із структурними зрушеннями в структурі 

світової економіки і торгівлі, а й з підвищенням технічного рівня виробництва [91, 

с. 205]. Відповідно, все більш важливим чинником забезпечення 

конкурентоспроможності стає інноваційна складова – формування конкурентних 

переваг на основі продукування інновацій. Враховуючи масштабність завдання, до 

створення інновацій має бути залучена держава з комплексом підтримуючих та 

стимулюючих важелів і заходів в контексті поєднання досягнень фундаментальної і 

прикладної науки і можливостей їх виробничо-практичного втілення відповідно до 

розгалужених уподобань споживачів.    

Таким чином, 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 системно узгоджуватись із глобальним характером конкуренції, 

комплексно охоплюючи міжгалузеві науково-технологічні зв’язки з метою 

диверсифікації чинників конкурентоспроможності.        

 

 

1.2. Методологічні основи формування національної інноваційної 

системи в умовах глобалізації. 

 

Формування національної інноваційної системи виступає значущим 

чинником науково-технічного розвитку держави та посилення  

конкурентоспроможності країни на міжнародній арені, що вимагає ґрунтовного 
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методологічного опрацювання даної проблематики з урахуванням особливостей 

глобалізаційного етапу функціонування світової економіки.   

Наприкінці ХХ ст. світовою науковою думкою було сформовано дві 

провідні парадигми прогресу цивілізації: сталого та інноваційного розвитку, які є 

взаємодоповнюючими та взаємозалежними, виступають основою теоретико-

методологічного обґрунтування сучасних прогресивних глобальних і 

національних трансформацій укладів суспільного розвитку, які повинні бути 

усвідомлені в процесі розбудови відповідної інноваційної політики держави.  

Тому успіх економічного розвитку країн багато в чому залежить від того, 

наскільки суспільство адаптуватиметься до нових світових реалій і 

використовуватиме їх в інтересах модернізації соціально-економічних систем.  

Процеси глобальних перетворень під впливом інновацій, з одного боку, та 

збереження сталого розвитку, з іншого, по-різному впливають на країни з 

асиметричним рівнем розвитку, що представляють ядро світового господарства, – 

передові економіки, а також його периферію – країни, що розвиваються.  

Враховуючи той факт, що науково-технічний прогрес є неминучим процесом, 

відносини між ядром і периферією світової економічної системи характеризуються 

нееквівалентним науково-технологічним обміном, при якому країни, що знаходяться 

на периферії, змушені оплачувати інтелектуальну ренту, яка входить в імпортні 

товари і послуги, а також виступати сировинним та виробничим придатком 

розвинутих країн [22].   

Відповідні процеси створюють виклики для всіх учасників глобального 

інноваційного розвитку, що змушує їх конкурувати з високоякісною імпортною 

продукцією не тільки на зовнішньому, а й на внутрішньому ринках. 

Найважливішою економічною проблемою при цьому є проблема  

конкурентоспроможності на національному, регіональному та міжнародному 

рівнях, визначальними чинниками якої виступають науково-технічний та освітній 

потенціал суспільства, нові технології та інновації. Роль інновацій у досягненні 

конкурентоспроможності полягає в тому, що вони надають суб’єктам економічної 

діяльності можливості досягти технологічного домінування на ринку і забезпечити 
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таким чином конкурентоспроможність на всіх рівнях. Як свідчить практика, 

найважливішою умовою економічного зростання провідних країн стало підвищення 

їх конкурентоспроможності за рахунок забезпечення провідних позицій на 

міжнародних ринках наукоємної продукції, досягти чого вони змогли шляхом 

переведення економіки на інноваційний шлях розвитку і створення національної 

інноваційної системи (НІС). 

Поняття національної інноваційної системи (НІС) з початку 1990-х рр. 

знаходиться в центрі уваги як вчених, що займаються проблемами економічного, 

технологічного та інноваційного розвитку, так і державних та міжнародних 

організацій, що займаються питаннями розробки інноваційної та промислової 

політики. В результаті розвитку наукоємного сектору промисловості, в 

розвинених країнах сформувались два найважливіші сегменти, на яких базується 

інноваційна діяльність: НІС і науково-технологічна політика держави.  

Вперше «Концепція національних інноваційних систем» була запропонована 

групою вчених у складі К. Фрімена, Б. Лундвалла і Р. Нельсона [170, 177, 179]. 

Концепція НІС активно розвивається й сьогодні на основі новітніх підходів 

у економічній теорії, серед яких можна виділити такі провідні напрямки: 

– НІС визначається, по-перше, як комплекс різних інституцій, які спільно та 

індивідуально сприяють розробці та поширенню нових технологій, що 

забезпечують базис, на якому формується та впроваджується політика  

державного впливу на інноваційний процес, по-друге, як система 

взаємопов’язаних установ для створення, зберігання та передачі знань, навичок та 

артефактів, які визначають нові технології; 

– інноваційна продуктивність економіки залежить не тільки від самостійної 

діяльності окремих організацій (фірм, науково-дослідницьких інститутів, 

університетів), а й від їх взаємодії один із одним як елементів колективної 

системи для створення та використання знань, а також їх взаємодії із соціальними 

інститутами (такими як цінності, норми, правові рамки); 

– нова теорія зростання, згідно з якою інвестиції в дослідження і розробки 

(R&D) та людський капітал є необхідною, але не достатньою умовою 
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технологічного розвитку і швидкого економічного зростання. Важливе значення 

також має ефективний обмін знаннями і технологіями між академічними 

інститутами та підприємствами; 

– неоінституціональна теорія, що аналізує проблеми, пов’язані з розвитком 

і координацією інститутів, взаємозв’язками між ринковими і неринковими 

інститутами, інституційною динамікою; згідно з якою всі гравці, які задіяні в 

інноваційній сфері, мають відповідати своїм компетенціям і здійснювати 

відповідну інноваційну діяльність. Від ефективної координації відносин між 

вказаними гравцями залежить економічне зростання країни. 

Вперше термін НІС ввів в обіг англійський економіст К. Фріман в 1987 р., 

досліджуючи інноваційну систему Японії. У своїй книзі «Технологія, політика, 

економічна діяльність: уроки Японії» він дійшов висновку, що НІС являє собою 

мережу інституційних і господарюючих структур в державному і приватному 

секторах економіки, спільна діяльність яких веде до створення і поширення 

нових технологій. На думку К. Фрімана, стан інноваційного розвитку економіки 

залежить не тільки від ефективної діяльності самостійних економічних агентів 

(фірм, наукових організацій, вищих навчальних закладів та ін.), а й від того, як 

вони взаємодіють один з одним як елементи єдиної системи створення і 

використання знань, а також з громадськими організаціями. Таким чином, НІС – 

це сукупність взаємопов’язаних організацій (структур), зайнятих виробництвом і 

комерційною реалізацією наукових знань і технологій в межах національних 

кордонів; комплекс інститутів правового, фінансового і соціального характеру, 

що забезпечують інноваційні процеси і мають міцні національні корені, традиції, 

політичні і культурні особливості. Одночасно у своїх роботах щодо дослідження 

феномену НІС автор ігнорує такий важливий елемент інноваційної системи, як 

«знання», що виступає, на нашу думку, одним з визначальних факторів 

інноваційного розвитку, оскільки без відповідного науково-кадрового потенціалу, 

що виконує R&D, неможливі ані інноваційний розвиток, ані створення новітньої 

продукції, ані трансфер інновацій. Без знаннєвої складової не можна говорити 
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про вихід на міжнародні інноваційні ринки, трансфер інновацій та інноваційну 

міжнародну конкурентоспроможність країни [150]. 

У 1992 і 1993 рр. були опубліковані фундаментальні дослідження щодо 

розвитку НІС: «Національні системи інновацій: до теорії інновацій та інтерактивного 

навчання» (National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive 

Learning) під редакцією Б.-А. Лундвалла [177] та «Національні інноваційні системи: 

порівняльний аналіз» (National Innovation Systems: A Comparative Analysis) під 

редакцією Р. Нельсона [179]. Незважаючи на спільність цих робіт, Б.-А. Лундвалл і 

Р.Нельсон розглядають концепцію НІС з різних сторін.  

Так, Р. Нельсон стверджує, що НІС – це система національних інститутів, 

взаємодія яких визначає ефективність інноваційної діяльності національних фірм, 

а елементами НІС є національні інститути [160]. Для Р. Нельсона центральними 

питаннями інноваційного розвитку виступали проблеми державної наукової і 

технологічної політики, її можливостей і обмежень в країнах з різним рівнем 

розвитку. Так, вчений підкреслював властивості технічного прогресу, які 

унеможливлюють жорстке централізоване управління і планування, що в ідеалі 

має оптимізувати використання величезних ресурсів, необхідних для реалізації 

великих проектів. Головна проблема – високий ступінь невизначеності вибору 

напрямів, найбільш перспективних з точки зору докладання зусиль для 

досліджень. Завжди існують різноманітні можливості для покращення технологій 

та численні принципово нові альтернативні шляхи. Прихильники централізованої 

інноваційної політики в ключових галузях вважають, що механізм ринку є 

неефективним з точки зору суспільства, а Р. Нельсон, порівнюючи досвід різних 

країн на історично тривалих періодах, показує, що саме включення ринкових 

регуляторів в механізм державної інноваційної політики дає найбільш вражаючі 

результати. Разом з тим, різним країнам притаманні різні механізми державного 

регулювання, тому готових штампів немає, є лише загальні правила 

(закономірності), які необхідно використовувати для досягнення цілей 

економічного зростання в умовах нової економіки. 
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Б.-А. Лундвалл спирається не на теоретичні основи інноваційного розвитку 

окремої країни, а розглядає національну інноваційну систему в розрізі 

компаративного аналізу, а саме на міжнародному рівні. На наш погляд, дане 

дослідження є більш репрезентативним, оскільки, по-перше, воно дозволяє 

виявити окремі позитивні та негативні сторони функціонування НІС у 

міжнародному контексті; по-друге, має теоретичну орієнтацію, тобто спрямоване 

на вироблення теорії, альтернативної неокласичній, на основі трьох ключових 

понять: інтерактивне навчання, кооперація виробників і споживачів, інновації; по-

третє, згідно з цим дослідженням, НІС включає всі елементи економічної 

системи, що взаємодіють при виробництві, розповсюдженні та використанні 

економічно корисних знань, а рівень розвитку технологій і інновацій визначається 

національними особливостями історичного розвитку країни. 

Не менш важливим є внесок в теорію інноваційного розвитку та НІС 

Ч. Едквіста, який відмовляється від формулювання «концепції національних 

інноваційних систем», а ввів в обіг термін «концепція інноваційних систем». 

Подібне перейменування предмета дослідження Ч. Едквіст пояснює тим, що він 

не бачить необхідності у виділенні в рамках концепції інноваційних систем лише 

одного рівня аналізу – національного. Інноваційні системи можуть бути 

представлені в регіонах, у секторах економіки, а також можуть бути 

наднаціональними. Вибір того чи іншого рівня аналізу повинен бути 

обґрунтований цілями дослідника, оскільки плідний результат може бути 

отриманий на всіх рівнях економіки. В концепції інноваційних систем Ч. Едквіст 

об’єднує всі можливі вихідні рівні дослідження. Такий підхід є доволі 

дискусійним, оскільки не можна впроваджувати ті ж самі механізми та методи 

інноваційного регулювання без урахування ступеня асиметричності розвитку 

країни,  її економічних пріоритетів, спеціалізації та кооперації. З іншого боку, 

інноваційне регулювання на рівні країни потребує врахування не тільки 

національної специфіки, а й регіональних та глобальних проблем. 

Національна інноваційна система формується під впливом широкого кола 

об’єктивних для відповідної країни чинників – розмірів країни, наявності 
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природних і трудових ресурсів, особливостей історичного розвитку державних 

інститутів і форм підприємницької діяльності. Крім того, для кожної НІС 

характерні певна структура і ступінь впорядкованості, які передбачають 

достатню стабільність інституційної взаємодії (при цьому в кожній країні 

складається своя конфігурація національних елементів). 

Для визначення економічної природи, факторів та функціональних ознак 

національної інноваційної системи представимо структурну модель НІС 

(рис. 1.5). У запропонованій моделі роль держави полягає у формуванні 

інноваційної інфраструктури для виробництва фундаментальних знань і 

комплексу технологій стратегічного характеру, інституційного забезпечення для 

інноваційної діяльності приватних компаній, сприятливого інвестиційного 

клімату для інвесторів та ефективного механізму регулювання взаємовідносин 

між усіма учасниками НІС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.5. Структурна схема національної інноваційної системи 
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Роль приватного сектора полягає не тільки у використанні 

фундаментальних знань і створенні технологій на основі власних досліджень і 

розробок, а й в ринковому освоєнні інновацій та їх комерціалізації і трансфері.  

В межах загальної моделі НІС, відображеної на рис. 1.1, формуються 

національні особливості інноваційної системи, які залежать від таких чинників:  

– розмір країни та рівень її розвитку. Великі та високорозвинені країни 

формують ринки з метою отримувати економію за рахунок масштабу науково-

дослідницькій діяльності. Малі країни-новатори з високим рівнем доходу 

зазвичай інтернаціоналізують інновації швидше і зосереджуються на більш 

вузькому діапазоні сфер інноваційної діяльності, щоб скористатися відповідними 

перевагами (наприклад, мобільний зв’язок у Фінляндії та Швеції). Вони 

отримують найбільший прибуток від вільних технологічних потоків через 

кордони, їх інноваційні системи часто засновані на перевагах від поглинання 

технологій. Водночас вони несуть великі витрати на підтримку організацій освіти 

та науки, дисциплінарні межі яких є більш широкими, ніж у промисловості; 

– роль основних учасників інноваційних процесів (фірм, громадських та 

приватних науково-дослідницьких організацій, державних установ), а також 

форми, якість та інтенсивність їх взаємодії. На цих суб’єктів впливають різні 

фактори, що визначають специфіку країни: фінансова система та корпоративне 

управління, правові та нормативні основи, рівень освіти та навичок, ступінь 

мобільності персоналу, робоча сила, переважаюча практика управління тощо. 

Визначальною особливістю є роль уряду у фінансуванні R&D. У 

«наздоганяючих» країнах (Греція, Угорщина, Мексика, Польща, Португалія, 

Туреччина) більша частка витрат на R&D припадає на уряд. Ці країни мають 

неефективну інноваційну інфраструктуру та слабкі зв’язки між державним та 

підприємницьким секторами. Розвинені країни, де бізнес-сектор надає основну 

частину фінансування R&D (Бельгія, Ірландія, Японія, Швейцарія, США), також 

відрізняються за дисциплінарною спрямованістю державного фінансування R&D; 

– роль ринкових та неринкових інститутів у країні, які впливають на 

напрям і швидкість розповсюдження інновацій, що виступає також визначальною 
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ознакою національної інноваційної системи. Існують глобальні, регіональні або 

локальні мережі фірм та галузей промисловості, які не обмежуються кордонами 

країни, але національні особливості завжди відіграють певну роль у їх 

формуванні. Це також стосується інтернаціоналізації інноваційних технологій, 

яка значною мірою відображає сприйняття іноземними інвесторами відносно 

сильних сторін НІС (наприклад, існування наукових центрів передового досвіду 

або наявність кваліфікованих вчених). 

Зважаючи на те, що інноваційний розвиток та глобалізація відбуваються 

паралельно і є взаємопов’язаними процесами, жодна НІС не може бути ефективною 

без її інтеграції у регіональну інноваційну систему. В науковій літературі 

недостатньо висвітлена проблематика регіоналізації інноваційних систем та 

включення НІС як одного з елементів регіональної інтеграції, що є яскравим 

проявом суспільно-технологічної конвергенції, яка являє собою  гіпотезу про те, що 

країни, близькі за своїми структурними характеристиками та інфраструктурою, в 

результаті сходитимуться одна з одною за рівнем економічного розвитку. Згідно з 

гіпотезою щодо інноваційного економічного зростання, в рамках окремих коаліцій 

багаті країни формують високорозвинену категорію клубної технологічної 

конвергенції, а бідні – низькорозвинену, в результаті створення відповідної коаліції 

формується регіональна інноваційна система (РІС). 

Відповідно до сучасних тенденцій кооперації та інтеграції, дані системи 

утворюються на основі взаємовигідних та взаємодоповнюючих відносин. 

В світі нараховується понад 100 регіональних інтеграційних об’єднань, 

найбільш потужними є ЄС, НАФТА і АСЕАН. Формуються інші блоки і зони 

вільної торгівлі на різних континентах: Андська група, Центральноамериканський 

спільний ринок, МЕРКОСУР (об’єднання Аргентини, Бразилії, Уругваю і 

Парагваю). Між регіональними об’єднаннями ведуться торгові війни за ринки збуту 

не тільки стандартної, а й інноваційної та високотехнологічної продукції. 

Створення регіональної інноваційної системи може відбуватись відповідно 

до таких принципів: географічного (ЄС, НАФТА, Центральноамериканський 

спільний ринок), інноваційного розвитку (ЄС, МЕРКОСУР), спеціалізації 
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(АСЕАН), використання ресурсів іншої країни внаслідок асиметричного розвитку 

(НАФТА) (рис.1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Структура регіональної інноваційної системи 
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Більшість виробників високотехнологічних товарів і послуг з найбільш 

інноваційних галузей безперечно є суб’єктами глобальних ринків. При цьому 

наукоємні галузі передбачають етапи інноваційного циклу, які дають найбільший 

внесок у додану вартість і зазвичай зосереджені в мозковому центрі корпорацій, 

який знаходиться на території країн – інноваційних лідерів. Важкі, брудні, 

матеріалоємні виробництва при цьому виносяться на периферію – в країни, що 

розвиваються. Навіть інтелектуальні, але прості операції зазвичай виконуються в 

режимі аутсорсингу – там, де робоча сила найдешевша [112].  

Функціонування ГІС є неможливим без її інформаційної складової, що 

включає мережу Інтернет, а також сукупність інформаційно-аналітичних центрів, 

національних і міжнародних, які надають різноманітні інформаційні послуги 

учасникам глобальних інноваційних процесів. Більше того, сучасна глобальна 

інформаційна система сама по собі є одним із основних об’єктів інноваційного 

впливу. 

Однією з важливих ознак ГІС є включення всіх її учасників у глобальні 

інноваційні процеси та впровадження ними загальносвітових стандартів, норм і 

правил: міжнародних угод у галузі авторського права, патентів, торгових марок 

тощо, загальносвітових стандартів ISO і т. п. 

Слід зазначити, що кожна країна може розвиватись в межах своєї 

унікальної НІС. Однак гра «за своїми» правилами не дозволить країні 

вбудовуватися в глобальні інноваційні мережі та відкине її на периферію 

науково-технічного прогресу, враховуючи масштаби науково-технічних і 

управлінських проблем та жорсткі вимоги до їх вирішення. Головними акторами 

глобальної інноваційної системи є США, країни Західної Європи, Японія, Китай 

(рис. 1.7). У сукупності вони забезпечують виробництво ключових видів 

продукції – найбільш цінних знань та інновацій, особливо проривних, базових 

технологічних платформ, а також деяких передових товарів і послуг. Іншими 

словами, Центр зосереджений на високомаржинальних видах і стадіях 

інноваційної діяльності, віддаючи інше на периферію ГІС заради концентрації 

ресурсів на інструментах збереження лідерства.  
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Рис. 1.7. Регіональні актори у глобальній інноваційній системі 
 

Також слід враховувати й спеціалізацію виробництва, яка має не менш вагомий 
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виробляють основні групи товарів тривалого користування; джерела інновацій є як 

внутрішніми, так і зовнішніми для фірми; спеціалізовані постачальники – виробничі 

технології, які продаватимуться іншим фірмам; наука на основі 

«високотехнологічних» товарів, які створюються на основі R&D, виконуваних 

всередині фірм та в державних організаціях (наприклад, фармацевтичні препарати). 

Отже, секторальна інноваційна система є мережею агентів, діяльність яких  

ґрунтується на єдиному науковому і технологічному базисі та спрямована на 

створення, дифузію і використання знань та інновацій, формування стратегій і 

політики для забезпечення конкурентоспроможності секторальної (галузевої) 

продукції. СІС є секторальними / галузевими / продуктовими проекціями НІС. У 

них об’єднується в єдине ціле певна група продукції з технологіями, за 

допомогою яких вони виробляються, і базою знань, яка є основою 

конкурентоспроможності. Економіко-організаційною формою СІС виступають 

технопарки, дослідницькі парки, парки високих технологій, технополіси 

(рис. 1.8), яскравими прикладами яких можна назвати такі: Кампінас (Бразилія), 

Софія-Антиполіс (Франція), Бангалор (Індія), Кіото (Японія).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Структура секторальної інноваційної системи 

ТЕХНОПАРКИ 

ПОТЕНЦІАЛЬНО НОВІ 

НА РИНКУ ФІРМИ 

НДІ, дослідницькі 

лабораторії, філіали ЗВО 

Науково-виробничі 

та промислові 
Громадські центри 

Міська та 

обслуговуюча 

інфраструктури 

 

Наукоємна та 

високотехноло-

гічна продукція  

Інноваційні 

компанії, 

венчурні фонди, 

ТНК 

НІС, РІС, ГІС, 

Глобальний  

ринок 

Транспортно-

логістичні 

комплекси УНІВЕРСИТЕТИ 



53 

Як зазначалось вище, в умовах глобалізації жодна НІС не може бути 

відсторонена від глобальних процесів, тому при розгляді особливостей її 

функціонування необхідно брати до уваги рівні та елементи її взаємодії з 

регіональною та глобальною інноваційними системами (рис.1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Рівні взаємодії секторальної, національної, регіональної та 

глобальної інноваційних систем 
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 НІС є динамічною системою. Динамічність НІС пояснюється її відкритістю 

і впливом на неї широкого ряду екзогенних та ендогенних чинників економічного, 

соціального, екологічного, психологічного, правового характеру; 

 зв’язки всередині НІС є нелінійними. Це обумовлюється тим, що ланцюг 

інновацій може як розвиватися, так і пропускати ланки у здавалося б логічному 

розвитку від ідеї до продукту. Це пояснюється тим, що основою інновацій є 

постійний науковий пошук – процес непередбачуваний і творчий. Нелінійність 

зв’язків породжує структурну складність системи та відсутність усталених 

взаємозв’язків між її елементами. Це зумовлює складність регулювання, 

оцінювання та розвитку НІС; 

 НІС є функціонально залежною від інституційного середовища. Структурно 

НІС виступає як система зв’язків між учасниками інноваційного процесу в межах 

країни. Основою цієї структури виступають інституції різного порядку та характеру. 

Правові, національні та організаційні особливості цих інституцій визначають 

модель НІС, а також її основні функції і роль в інноваційному, соціально-

економічному розвитку країни. Інституційна структура, законодавче регулювання, 

вплив культури, норм та звичаїв країни зумовлюють відносну стабільність НІС. На 

противагу цьому, її нестабільність проявляється у фінансових потоках, залежності 

від людських ресурсів і динамічному характері інноваційного процесу, його 

націленістю на економічну ефективність; 

 НІС спрямовується на реалізацію моделей соціально орієнтованого і 

екологічно збалансованого розвитку. Незважаючи на те, що головною метою НІС є 

забезпечення інноваційного процесу в межах країни, на цьому її функції не 

закінчуються. У світі глобальної конкуренції інновації та інноваційна активність 

країни створюють основу її конкурентоздатності. НІС перетворюється на 

стратегічну систему. 

На мікрорівні потенціал НІС формують ресурси фірм та їх зовнішні зв’язки з 

ринковими та неринковими організаціями. Тому аналіз НІС на мікрорівні є 

найбільш актуальним для суб’єктів підприємницької діяльності з метою виявлення 

неефективних зв’язків у глобальних ланцюгах доданої вартості. 
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На мезорівні аналізуються зв’язки між фірмами-партнерами з використанням 

трьох основних підходів до кластеризації: галузевого, просторового та 

функціонального. Секторний (або галузевий) кластер включає постачальників, 

дослідницькі та навчальні інститути, ринки, транспорт і спеціалізовані агентства, 

фінанси або страхування, які організовуються навколо загальної бази знань. Аналіз 

регіональних кластерів спрямований на виявлення локальних факторів, що 

впливають на формування висококонкурентних географічних агломерацій знань. 

Функціональний кластерний аналіз використовує статистичні методи для визначення 

груп компаній, які мають певні спільні характеристики (наприклад, загальний тип 

інновацій або певний тип зовнішніх зв’язків. 

На макрорівні використовуються два підходи: макрокластеризація та 

функціональний аналіз знань. 

При макрокластеризації економіка розглядається як мережа 

взаємопов’язаних галузевих кластерів, при функціональному аналізі – як мережа 

інститутів та взаємодія знань між ними. 

Це передбачає вимірювання п’яти типів взаємодії:  

 між підприємствами;  

 між підприємствами, університетами та державними науково-дослідними 

інститутами, включаючи спільні дослідження, спільне патентування, спільні 

публікації та інші неформальні зв’язки;  

 інституційну взаємодію, що сприяє інноваціям: інноваційне фінансування, 

технічна підготовка, дослідницькі та інженерні об’єкти, ринкові послуги тощо; 

 обмін технологіями, в тому числі у сфері прийняття рішень щодо розробки 

нових технологій та впровадження їх у виробництво; 

 мобільність персоналу, насамперед, рух технічного персоналу між 

державним та приватним секторами. 

Також, у відповідності до специфіки інноваційної діяльності, моделі 

національні інноваційні системи поділяються на відкриті та закриті за сукупністю 

таких характеристик (рис. 1.10): науково-технічна основа інноваційної діяльності 

(власна, імпортна); ресурсне забезпечення інноваційної діяльності; сфера 



56 

застосування (споживання) інновацій (національна економіка, економіка інших 

країн); сфера поширення інноваційного продукту (внутрішній ринок, ринки 

інших країн). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Закрита і відкрита моделі НІС з позиції особливостей  

інноваційної діяльності 
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географічного розміщення, конкурентоспроможності, спеціалізації, рівня 

інноваційності та принципі убудованості (табл.1.2).  

Таблиця 1.2 

Особливості формування та функціонування СІС, НІС, РІС та ГІС  

СІС НІС РІС ГІС 
1.Створюю-ться 
у краї-нах з 
висо-ким рівнем 
інноваційно-го 
розвитку. 
2. Має 
комплексний 
характер, 
оскільки 
включає в себе: 
техно-логічну, 
під-приємницьку 
та сервісну 
інфра-структуру. 
3. Посилює 
конкурентні 
позиції країни за 
рахунок вільного 
доступу до 
технологій 
4. Не чуттєва до 
фінансових 
економічних та 
політичних 
потрясінь. 

1. НІС є 
динамічною 
системою. 
2. Зв’язки всередині 
НІС є нелінійними. 
3. НІС є 
функціонально 
залежною від 
інституційного 
середовища. 
4. НІС 
спрямовується на 
реалізацію моделей 
соціально 
орієнтованого і 
екологічно 
збалансованого 
розвитку, що 
робить її 
інструментом 
реалізації сталого 
розвитку країни 
5. Має високий 
рівень 
інтегрованості у 
РІС та ГІС. 

1. Створюється на основі 
кооперації країн за рахунок 
географічної приналежності, 
спеціалізації, взаємовигідних 
виробничих відносин, а також, 
якщо держави знаходяться на 
відносно одному інноваційному 
рівні розвитку. 
2.Має єдиний спільний 
механізм регулювання та 
реалізації R&D за рахунок 
впровадження спільних 
ініціатив та програм. 
3.Характеризується досить 
високим рівнем нестабільності, 
оскільки в РІС можуть входити 
держави за різним соціально–
економічним та технологічним 
розвитком, що створює 
дисбаланс у задоволені потреб 
споживачів. 
4. Має низький рівень 
інтегрованості в ГІС, оскільки 
обмежується, в більшості 
випадках, виключно 
регіональними ринками 
5. Має високий рівень 
конкуренції з іншими РІС та НІС. 

1. За інноваційним 
розвитком та 
сировинною 
приналежністю країни 
чітко розподіляються на 
Центр та Периферію, 
але, при цьому 
спостерігається 
збереження системної 
стабільності і лідерство 
Центру виражається не 
в консервації, а, 
навпаки, у саморозвитку 
елементів ГІС і помірно 
високій вертикальній та 
горизонтальній динаміці 
суб'єктів. 
2.Характеризується 
вільним вибором 
партнерів та ринків, а 
також високим рівнем 
мобільності кадрів та 
технологій. 
3. Чуттєва до 
фінансових, 
економічних та 
політичних потрясінь. 

 

Кожна із зазначених типів інноваційних систем має специфічні риси, а в 

процесі інтеграції та конвергенції інноваційні системи різних типів можуть набувати 

спільних ознак. На сучасному етапі цивілізаційного розвитку національну 

інноваційну систему необхідно розглядати як ключовий елемент сучасної 

глобальної системи, оскільки саме інновації виступають визначальним фактором її 

функціонування і розвитку. Національні інноваційні системи повинні формуватись з 

урахуванням як глобальних, міжнародних та регіональних викликів, так і 

національної специфіки країн. Такі системи не можна розглядати з точки зору суто 

підприємницького сектору, інститутів державного регулювання або коопераційних 

відносин. Саме держава повинна визначати галузеву спрямованість інноваційного 

розвитку. Пріоритетність ролі держави у даному процесі визначається 
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організаційно-економічними можливостями надання відповідних преференцій для 

обраних галузей, підтримки на міжнародному рівні їх діяльності тощо.  

Отже, національну інноваційну систему слід розглядати як динамічну 

систему суспільних відносин між взаємопов’язаними інститутами, які спрямовані 

на створення, впровадження та передачу знань, досвіду і технологій з метою 

економічного, політичного, соціального, культурного розвитку, а також 

підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни з урахуванням 

глобальних та регіональних викликів.  

 

 

1.3. Роль глобального науково-технологічного простору як провідного 

імперативу конкурентоспроможності національної інноваційної системи. 

 

Результати дослідження концептуальних засад формування та розвитку НІС 

свідчать про існування спільних та відмінних характеристик НІС країн залежно 

від економічних, політичних, культурних та інших факторів. Так, формування і 

розвиток НІС із урахуванням національних особливостей передбачає вирішення 

країнами таких завдань [19]:  

 стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів інноваційного 

підприємництва; 

 створення інноваційної інфраструктури, що підтримує певний рівень 

розвитку національної економіки; 

 забезпечення необхідних сприятливих умов для розвитку 

фундаментальної та прикладної науки, досліджень; 

 оптимізації структури фінансування інноваційних процесів 

(співвідношення державних і приватних інвестицій); 

 активізації процесів комерціалізації інноваційних продуктів і послуг; 

 розвитку інститутів інноваційного підприємництва (бізнес-інкубаторів, 

венчурного фінансування, «бізнес-ангелів») та ін.  

Світова практика формування НІС дозволяє виділити такі моделі НІС: 
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- євроатлантична модель; 

- східноазійська модель; 

- альтернативна модель; 

- модель «потрійної спіралі».  

Євроатлантична модель є моделлю повного інноваційного циклу – від 

виникнення інноваційної ідеї до масового виробництва готового продукту. Дану 

модель зазвичай використовують у розвинених країнах, де представлені всі 

структурні компоненти НІС: фундаментальна і прикладна наука, R&D, дослідно-

експериментальна база, масове виробництво. Такі країни лідирують у рейтингах 

світової конкурентоспроможності (Великобританія, Німеччина, Франція та ін.). 

Євроатлантична модель НІС набула поширення в країнах Західної Європи з 

тривалими науковими традиціями, що склались, у тому числі, як наслідок 

військових подій.  Так, після Другої світової війни, опинившись в блоці НАТО і під 

захистом американської ядерної зброї, вказані країни кардинальним чином змінили 

свої дослідницькі пріоритети. Так, Великобританія відмовилась наприкінці 1940-х 

років від витратних досліджень в галузі ядерної фізики (за винятком таких, що 

безпосередньо пов’язані з виробництвом ядерної зброї) і зосередила увагу на 

радіоастрономії і вивченні біологічних властивостей високомолекулярних речовин, 

започаткувавши два фундаментальних наукових напрями – астрофізику і 

молекулярну біологію. На сьогодні британська інноваційна система зосереджена 

навколо невеликої кількості університетів світового рівня (Оксфорд, Кембридж, 

Лондонський університет) [24].  

Інноваційна інфраструктура Великобританії стала інтенсивно розвиватись з 

початку 2000-х рр., коли було створено Рада з технологічних стратегій і прийнята 

інноваційна стратегія довгострокового розвитку країни. Рада здійснює інвестиції у 

створення нових технологій, підтримує їх розвиток і комерціалізацію. Крім того, в 

країні створюються численні інноваційні центри двох типів: перші орієнтовані на 

розробку специфічних технологій та їх просування відповідно до потреб або 

можливостей бізнесу; другі – на певний сектор економіки або ринку для об’єднання 

взаємодоповнюючих дисциплін науки і технологій. 
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Ідея концентрації НІС навколо найбільших університетів реалізована в Італії і 

ФРН. Навпаки, у Франції переважна частина фундаментальних досліджень (за 

винятком математичних) здійснюється в рамках Національного центру наукових 

досліджень, який частково нагадує Національну академію наук України. 

Математичні дослідження в основному сконцентровані в Еколь Нормаль, а також в 

декількох провідних університетах (Університет Нансі і Сорбонна) [25].  

НІС малих європейських країн (Швеція, Нідерланди, Данія, Швейцарія, 

Фінляндія) зосереджені на розвитку університетської фундаментальної науки, що 

фінансується переважно державою. Наприклад, у Швеції – це математика і 

класичні дослідження (Упсальський і Лундський університети), економіка 

(Упсальський університет і Стокгольмська школа економіки), комп’ютерні 

дослідження (Університет Лінчепінга), біологія та медицина (Каролінгський 

інститут), нові технології і проблеми міського планування (Королівський 

технологічний інститут в Стокгольмі); в Нідерландах – фізика, право, економіка, 

класичні дослідження і сходознавство (Лейденський університет), економіка і 

проблеми енергетики (Гронінгенський університет), адміністративне управління 

та історія науки (Амстердамський університет).  

Важливе місце в НІС розглянутих країн займають національні академії наук 

[22]. У Швеції і Нідерландах діють інститути вищих досліджень (в Уппсалі і 

Вассенаар відповідно), які забезпечують не тільки підготовку 

висококваліфікованих кадрів у галузі фундаментальної науки, а й постійну 

взаємодію найбільш талановитої молоді з міжнародної наукової елітою. Прикладні 

дослідження в малих європейських країнах фінансуються, насамперед, за рахунок 

грантів та спільних проектів з великими транснаціональними корпораціями 

(«Шелл» і «Філіпс» – в Нідерландах; «Вольво» і «Ерікссон» – в Швеції). Крім того, 

активну участь у фінансуванні R&D приймає середній і малий бізнес.  

Велике значення мають також регіональні проекти в сфері високих 

технологій, які використовують в якості зразка Силіконову долину США. 

Достатньо показовою в цьому плані є «енергетична долина» в Гронінгені 

(Нідерланди), що стала центром енергозберігаючих технологій та 
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альтернативного вуглеводням палива, а також «комп’ютерна долина» в 

Лінчепінге (Швеція), де зосереджені дослідницькі установи, технопарки та 

венчурні підприємства в сфері комп’ютерних технологій і телекомунікацій. 

Подібні принципи побудови (потужна університетська наука в обмеженій 

кількості напрямів, яка фінансується державою; підтримка бізнесом прикладних 

досліджень і розробок; регіональна концентрація зусиль в сфері науки і 

технологій) використовуються і в НІС Данії, Фінляндії та Швейцарії, що 

забезпечує їм лідерство в рейтингах світової конкурентоспроможності.  

Водночас, у кожній з вищезгаданих країн є національні особливості в 

побудові НІС [183]. Так, у Данії важливою частиною інноваційної системи є 

галузеві науково-дослідницькі інститути, які підпорядковані різним 

міністерствам і здійснюють наукові дослідження згідно з потребами відповідного 

міністерства. Крім того, існує система GTS-інститутів, яка виступає сполучною 

ланкою між державними і приватними структурами. Це незалежні консалтингові 

компанії, які розробляють і продають прикладні знання і технологічні послуги 

приватним підприємствам і державним установам. Вони є некомерційними 

організаціями, створеними Міністерством науки, технологій та інновацій, і 

здійснюють три основні види діяльності: самостійне створення ноу-хау, участь у 

спільних проектах разом із державними науково-дослідними установами та 

приватними компаніями, а також комерційна діяльність. Важливим елементом 

датської НІС є наукові парки, співзасновники інноваційних інкубаторів [26].  

Зараз у країнах Західної Європи тривають процеси об’єднання НІС у єдиний 

європейський науково-технологічний простір. З цією метою розроблено 

спеціальні механізми (різноманітні програми, технологічні платформи, дорожні 

карти та ін.), що сприяють реалізації нової інноваційної стратегії ЄС. Ця стратегія 

спрямована на вирішення завдання ліквідації горизонтальної і вертикальної 

фрагментації науково-технічної та інноваційної політики і побудову єдиного 

європейського ринку інновацій з метою підвищення конкурентоспроможності 

щодо США та інших країн. Координаційні інструменти пан’європейських 

програм (інноваційні мережі, технологічні платформи, спільні технологічні 
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ініціативи, «дорожня карта» ESFRI), а також нові види партнерства служать в 

якості головних механізмів синхронізації національних політик країн-членів і 

наднаціональної політики ЄС.  

Єдиний європейський науково-технологічний простір представляє собою 

складну взаємозалежність і взаємодоповнюваність рівнів формування 

(пан’європейський, регіональний, внутрішньоєвропейський, національний), 

складових елементів (інноваційні розробки, технології, інновації, ринки, 

суспільство) та інструментів (створення інститутів, національна і пан’європейська 

політика і програми, пряме і «м’яке» регулювання). Збалансування науково-

технічного, техніко-технологічного та інноваційного розвитку європейського 

регіону здійснюється, перш за все, в напрямах, пов’язаних із завданням вирішення 

ключових європейських соціально-громадських проблем – зміна клімату, побудова 

низьковуглецевої економіки, охорона здоров’я і т. п.  

В результаті інноваційні системи в Європі перестають бути суто 

національними, відбувається процес реконфігурації у бік багаторівневої 

інноваційної системи. Національна інноваційна система продовжує залишатися 

ядром, однак її межі розмиваються, сфери відповідальності переміщаються на 

інші рівні, формуються нові форми співпраці [75]. Транснаціональна кооперація 

підсилює і розширює єдину європейську інноваційну систему. 

Східноазійська – це модель інноваційного розвитку, в інноваційному циклі 

якої відсутня стадія формування фундаментальних ідей. Засновані на цій моделі 

інноваційні системи практично повністю позбавлені компонента 

фундаментальної науки (як і прикладної). Така модель характерна для країн 

східно-азійського регіону (Японія, Південна Корея, Гонконг, Тайвань). Розвиток 

НІС в країнах східно-азійського регіону визначається зв’язком між їх 

економічним зростанням з використанням іноземних технологій. Будучи 

орієнтованими на експорт високотехнологічної продукції, країни Східної Азії, як 

правило, запозичують технології у країн із євроатлантичною моделлю. 

Східноазійська модель НІС, яка сформувалась в східно-азійському регіоні, 

відрізняється від інших моделей, перш за все, своєю структурою, в якій 
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університети як центр фундаментальних розробок відіграють набагато меншу 

роль, ніж дослідницькі лабораторії при корпораціях. Типовим прикладом 

східноазійської моделі НІС вважається Японія, де інноваційна система 

орієнтована в основному на технічні інновації та новітні технології, а не на 

виробництво фундаментальних знань. Її метою було виявлення зародків 

революційної технології, спроба стимулювати відкриття та винаходи, які поклали 

б початок новим напрямам науково-технічного прогресу. Була застосована 

унікальна для Японії організація досліджень, яка характеризувалася як система 

«проектних лідерів» або державних венчурів. 

В цілому можна констатувати, що формування НІС Японії здійснювалось за 

допомогою послідовного переходу від переважного імпортування передових 

зарубіжних технологій і ноу-хау до власних оригінальних розробок і науково-

технічних досягнень на основі вітчизняних фундаментальних досліджень. 

Переважна частина фундаментальних досліджень в Японії здійснюється в 

університетах і державних лабораторіях. Однак ступінь їх впровадження 

залишається недостатньо високим, відтак залишаючи країну на третьому місці за 

інноваційним розвитком після США та країн ЄС [81]. 

Основними рисами «східноазійської» моделі є такі: 

 ядром НІС є дослідницькі лабораторії при корпораціях (а не університети 

як центри фундаментальних розробок); 

 фінансування інноваційної діяльності здійснюється переважно приватним 

сектором – наприклад, в Японії та КНР частка бізнес-сектору в сукупних 

внутрішніх витратах на R&D складає 60–70 %, а частка держави – лише 30–40 % 

(таку структуру витрат на R&D можна вважати ефективною, оскільки інвестиції 

підприємств в R&D забезпечують більшу мотивацію на досягнення результату; 

 значна роль національних факторів (ментальність працівників, мовна та 

національна однорідність населення, географічне розташування країн – звиклість 

до природних катаклізмів, ресурсна база і т. п.); 

 загальна орієнтація НІС на технічні інновації, новітні технології. 
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Альтернативна модель інноваційного розвитку сформувалась переважно у 

аграрних країнах, які не мають ані значного потенціалу в галузі фундаментальної 

та прикладної науки, ані багатих запасів сировини і технологій її перероблення, 

продаж яких міг би стати основою національної конкурентоспроможності. 

Внаслідок цього в таких інноваційних системах слабо представлений або взагалі 

відсутній не тільки блок фундаментальної і прикладної науки, а й 

високотехнологічний компонент як такий [81]. Не будучи в змозі досягти помітних 

результатів у створенні нових технологій, ці країни у своїй інноваційній політиці 

акцентують увагу на підготовці кадрів у сферах економіки, фінансів, менеджменту, 

соціології та психології праці, а також на розвитку окремих галузей легкої 

промисловості, креативної індустрії і рекреації. Велика увага приділяється 

підготовці менеджменту для місцевих представництв транснаціональних 

корпорацій, міжнародних банків, міжнародних політичних структур. До цієї 

моделі належать НІС Таїланду, Чилі, Туреччини, Португалії тощо. 

Але в цих країнах поступово формується необхідна інноваційна 

інфраструктура. Так, в Таїланді в 2003 р. було створено Національне інноваційне 

агентство, завданням якого є розробка стратегії інноваційного розвитку та 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Крім того, 

розпочато створення мережі високотехнологічних парків, що включають місцеві 

університети, державні та приватні науково-дослідницькі інститути, у тому числі із 

залученням зарубіжних вчених. Основна сфера їх діяльності – створення нових 

наноматеріалів, розвиток нанобіотехнології і наноелектроніки. Розвиток 

біотехнологій пов’язаний зі створенням Національного центру генної інженерії та 

біотехнологій. У Чилі в 2006 р. було створено Національну раду з інновацій. 

Розвиток фундаментальної науки відбувається переважно в університетах. 

Найбільшою підтримкою з боку чилійського уряду користуються провідні 

національні університети (Університет Чилі та Університет Сантьяго де Чилі, 

католицькі університети в Вальпараїсо і Консепсьоні, Технічний університет 

Федеріко Санта Марія в Вальпараїсо). Науково-дослідні центри цих навчальних 

закладів реалізують половину всіх програм, що здійснюються в масштабах країни 
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[84]. Поступово пріоритетом інноваційної політики Чилі стають галузі сільського 

господарства, туризм, інноваційний менеджмент, а також телекомунікації та 

технології зв’язку. 

Починаючи з 60-х рр. минулого століття, Туреччина активно працює над 

формуванням НІС, приділяючи основну увагу створенню інноваційної 

інфраструктури. Так, у 1963 р. в країні створено Раду з науки і технологій 

(TUBITAK), яка є центральною установою, що відповідає за наукові дослідження та 

технологічний розвиток. Рада наділена великими повноваженнями в інноваційній 

сфері – від визначення основних напрямів науково-технологічної та інноваційної 

політики до пошуку і підтримки молодих талантів (організація стажувань, обмінів, 

олімпіад і т. п.) і випуску наукових журналів та монографій. Всередині Ради діють 

вісім грантових комітетів, куди входять провідні фахівці країни у відповідних 

сферах науки, що дозволяє цим комітетам не тільки розподіляти грантове 

фінансування, а й виконувати функції інноваційної експертизи [184].  

Крім того, в рамках TUBITAK створено національну академічну мережу, 

документаційний центр, а також низку лабораторій. У 1991 р. при Раді створено 

неурядовий некомерційний Фонд технологічного розвитку (TTGV), завданням 

якого є  фінансування R&D в приватному секторі. TTGV забезпечує близько 50 % 

бюджету на R&D в промисловому секторі. Велика частина проектів, які 

отримують підтримку з боку TTGV, належить до сфери телекомунікацій та 

електроніки, що визначає конкурентоспроможність національної економіки; а 

73% проектів є ініціативами малого і середнього бізнесу.  

За останні роки в Туреччині створено 12 технопарків і зон технологічного 

розвитку, що сприяють посиленню кооперації між університетами і виробництвом. 

Всередині таких технопарків і технологічних зон створюються особливі умови праці, 

забезпечується законодавча і фінансова підтримка дослідників і підприємців. 

Скорочення розриву між університетською наукою та бізнесом є головною метою й 

інших структур: Центрів розвитку технологій (їх в країні вже 11, включно з 

приватними), а також спеціальних центрів експертизи при університетах і 

Факультету відкритої освіти. Їх спеціалізація – дистанційне навчання, наукова 



66 

взаємодія і розвиток технологій в сфері телекомунікацій та інформатики. 

Пріоритетними галузями є також біотехнології і комунікаційні технології, в тому 

числі цифрові (в цих сферах країні вже вдалося досягти значних успіхів), і рекреація. 

Особлива увага в програмах навчання приділяється менеджменту. Відповідні курси 

запроваджено в 52 з 77 університетів країни, причому багато університетів 

пропонують і програми інноваційного менеджменту. Пріоритетний розвиток освіти в 

порівнянні з розвитком наукових досліджень є особливістю НІС Туреччини. 

Модель «потрійної спіралі», яка отримала практичну реалізацію тільки в 

останнє десятиліття в США [20], має принципову відмінність від вищевказаних  

моделей з точки зору не тільки структури НІС, а й механізму взаємодії її окремих 

елементів. Сьогодні процес формування окремих елементів цієї моделі 

розпочався і в деяких країнах Західної Європи та Японії. 

Модель «потрійної спіралі» [19], авторами якої є Г. Іцковіц (США) і 

Л. Лейдесдорф (Нідерланди), включає три основні елементи:  

 університет: освіта і наукові дослідження; внесок у розвиток економіки 

через створення нових компаній в університетських бізнес-інкубаторах; 

 бізнес: розвиток економіки, а саме удосконалення власних освітніх 

структур і послуг (частково виконує функції університетів);  

 держава: встановлення норм і правил гри; регулювання життєдіяльності 

суспільства; створення фондів для фінансування нового бізнесу (тобто виконує 

функції бізнесу). 

Інститути моделі «потрійної спіралі» реалізують відповідні місії, а саме [17]:  

 для суспільства, заснованого на наукових знаннях, характерним є 

посилення ролі університетів та їх взаємодії з промисловістю і урядом;  

 в рамках трьох інститутів (університет, бізнес, влада), що прагнуть до 

співпраці, інноваційна складова формується завдяки цій взаємодії, а не з 

ініціативи держави;  

 інститути, здатні виконувати нетрадиційні функції, вважаються 

найважливішим джерелом інновацій: кожен із трьох інститутів (університет, 

бізнес, влада) частково бере на себе роль іншого.  
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В залежності від устрою країни, модель «потрійної спіралі» може мати такі 

типи: 

 адміністративно-командний тип. Держава відіграє домінуючу роль і 

спрямовує діяльність інших інститутів. Ініціативи характеризуються регулюванням  

зверху вниз. Університетам відводиться другорядне місце. Освітня функція 

реалізується, насамперед, як основа зростання в інших інституціональних сферах 

(Мексика, КНР);  

 ринковий тип. Університети, бізнес і держава відокремлені один від 

одного. Кожна інституційна сфера функціонує самостійно. Університет надає 

освітні послуги і наукові дослідження, не маючи прямих стосунків із бізнесом. 

Компанії  взаємодіють тільки через ринок. Держава втручається тільки для 

компенсації провалів ринку, але існує поняття «підприємницької діяльності» як 

індивідуальної. Однак для створення високотехнологічних підприємств потрібна 

співпраця всіх зазначених інституцій (США, Франція, Німеччина). 

На даному етапі за кордоном розробляється ускладнений тип моделі потрійної 

спіралі – модель «четвертої спіралі», або збалансована модель, яка описана у 

2009 р. Ю. Караяннісом і Д. Кемпбелом [111]. Ця модель враховує інтерактивні 

мережеві взаємодії на рівні всього національного співтовариства, а не тільки між 

трьома провідними інституційними секторами. Оскільки на інноваційний процес 

стали впливати й інші інститути в особі громадянського суспільства, ця тенденція 

знайшла теоретичне відображення у включенні четвертого елемента до «потрійної 

спіралі», який уособлює представників громадянського суспільства. Вважається, що 

«четверта спіраль» краще характеризує сучасну постіндустріальну економіку, ніж 

«потрійна», оскільки в XXI ст. суспільство набуває критично важливої ролі у 

створенні і розповсюдженні нових благ і цінностей. Збалансована модель «потрійної 

спіралі», або «гібридна» модель, ґрунтується на консенсусі та конвергенції 

інституційних сфер, їх взаємодії і перекритті один одного. Її ще називають «модель 

Novum Trivium».  

Університетська освіта стає суто спеціалізованою (технічна, гуманітарна, 

економічна). В суспільстві, заснованому на знаннях, потрібні більш широкий 
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світогляд і більше компетенцій (нові напрями формуються на перехресті наук). 

Кожна інституційна сфера виконує не тільки свої інституційні функції, а й функції 

інших сфер. Інновації знаходяться на перетині інституційних сфер, в результаті 

чого формується нове поняття «інновації в інноваціях» – реструктуризація та 

оптимізація інноваційного процесу та створення середовища, яке стимулює його 

просування. В основі цієї моделі лежить поняття активного громадянського 

суспільства, де можуть створюватись групи, які можуть займатись різною 

діяльністю з просування нових ідей і проектів [84].  

Порівняльний аналіз вищевказаних моделей НІС узагальнено у табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Порівняльна характеристика моделей національних інноваційних систем 

Критерії Євроатлантична Східноазійська Альтернативна 
Модель 

«потрійної 
спіралі» 

Ядро моделі Університети та 
дослідницькі центри 

Дослідницькі 
лабораторії при 
корпораціях 

Університети і 
технопарки 

Наука-держава-
бізнес і їх 
взаємодія 

Етапи 
інноваційного 
циклу 

Повний інноваційний 
цикл 

Відсутній 
лемент 
фундаменталь-
ної науки 

Практично 
відсутня 
фундаментальна і 
прикладна наука 

Повний 
інноваційний цикл 

Роль держави Допомога в 
комерціалізації, 
фінансування 
інноваційних проектів; 
заохочення державно-
приватного 
партнерства в 
інноваційній сфері 

Орієнтація на 
запозичення 
технологій і 
експорт 
високотехноло
гічної 
продукції 

Запозичення 
нових технологій, 
підготовка кадрів і 
виділення 
пріоритетних сфер 

Стимулювання 
технологічного 
розвитку та 
комерціалізації 
результатів ДіР 

Особливості 
фінансування 
R&D 

Активно 
використовуються 
державні гранти 

Витрати 
приватного 
сектору 
переважають 

Витрати держави 
на створення 
інноваційної 
інфраструктури, 
підготовку кадрів 

Приватний сектор 
плюс державні 
витрати. Активно 
використовується 
венчурний капітал 
(США) 

Методи 
стимулювання 
інноваційної 
активності 

Законодавчі (в тому 
числі з охорони 
інтелектуальної 
власності), фінансові, 
податкові 

Створення 
організаційних 
умов для 
інноваційної 
активності 

Створення 
організаційних 
умов 

Законодавчі (в 
тому числі з 
охорони 
інтелектуальної 
власності), 
фінансові 

Приклади 
країн 

Країни Західної 
Європи 
(Великобританія, 
Німеччина, Франція, 
Італія) 

Японія, 
Південна 
Корея, 
Гонконг, 
Тайвань 

Таїланд, Чилі, 
Туреччина, 
Йорданія, 
Португалія 

США, окремі 
елементи 
включаються в 
НІС європейських 
країн 
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Таким чином, зарубіжний досвід формування різних моделей національних 

інноваційних систем свідчить, що сьогодні більшість країн перебудовують свою 

економіку на інноваційних принципах, обираючи найбільш адекватну 

національним особливостям модель НІС. При цьому вибір моделі та інструментів 

підтримки НІС багато в чому обумовлений рівнем економічного розвитку, 

системою освіти і науки. Розвиток того або іншого варіанту НІС для конкретної 

економіки – це тривалий процес, в якому взаємодіють бізнес і держава, виконуючи 

традиційні функції і набуваючи нових. При цьому лідерами стають країни з 

високим науково-освітнім потенціалом, здатні швидко впроваджувати у 

виробництво інноваційні розробки.  

Кожна модель НІС так чи інакше є інтегрованою у глобальний науково-

технологічний простір, важливим питанням є те, як розвиток НІС та 

інноваційність національної економіки загалом впливають на 

конкурентоспроможність країни. Моделі НІС є узагальненою характеристикою  

інноваційного розвитку регіону чи країни, до уваги слід брати ті вимоги, які 

формує ринок високотехнологічної продукції та інновацій [85].  

Тому національні економіки повинні відповідати тим запитам, які формує 

ринок інновацій, відтак посилюючи свої міжнародні конкурентні позиції. При 

цьому важливим є те, що саме глобальні виклики трансформують відповідні 

вектори орієнтації створення інновацій [127].  

Класична бізнес-модель, орієнтована на споживача (рис. 1 додатку Б), показує, 

що саме споживачі є своєрідною рушійною силою для створення тих чи інших видів 

високотехнологічної продукції. У класичному вираженні бізнес-модель, орієнтована 

на споживача, відображає сукупність відносин між продавцями і покупцями товарів, 

послуг, які служать продуктом кінцевого споживання. 

На сучасному етапі економічного розвитку класична бізнес-модель має 

видозмінене спрямування. Основними гравцями на ринку виступають виробники 

інноваційних продуктів, які формують майбутні потреби споживача. В результаті 

ринок набуває деяких специфічних ознак: по-перше, видозмінюється структура 

конкуренції, тобто конкурують вже не виробники, а унікальність інновацій для 
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подальшого їх використання (перехід від монополії до монопсонії); по-друге, 

виробництво та споживання набуває глобального характеру внаслідок 

невизначеності самих R&D; по-третє, турбулентне відтворення, що 

характеризується асиметрією інформації щодо нововведень.  

Інноваційну бізнес-модель, орієнтовану на споживача, також можна 

визначити як форсайтну, оскільки вона генерує якісно нову продукцію, 

конкурентоспроможність якої визначається саме радикальними інноваціями, що 

незапатентовані на інноваційному ринку (рис.2 додатку Б). 

Інноваційний форсайт також розглядається як інноваційний інструмент 

довгострокового прогнозування та процес систематичного визначення нових 

стратегічних наукових і технологічних пріоритетів, які в довгостроковій 

перспективі зможуть мати серйозний вплив на економічний і соціальний 

розвиток країни та посилення конкурентних позицій НІС. Виходячи з сучасних 

проблем людства (безробіття, старіння населення, зміна клімату), визначаються 

напрями інноваційного розвитку у бік екологізації, інформатизації, соціалізації та 

комунікації. Тому до класичної моделі «потрійної спіралі» НІС додається  

четверта ланка – соціально-комунікаційна, яка характеризується соціальними 

пріоритетами, інноваційною культурою, екологізацією суспільства, легкістю 

доступу і обміну інформацією через міжнародні інформаційно-комунікаційні 

мережі і в сукупності складає інтелектуальний ресурс суспільства, – що зумовлює 

характерні ознаки глобального науково-технологічного простору, притаманні 

сучасному етапу розвитку світового господарства.   

Оскільки формування стійкої моделі довгострокового економічного 

зростання в світі значною мірою визначається інтенсивним розвитком науки, 

технологій та інновацій, прогрес у цій сфері розглядається більшістю країн як 

основа національного добробуту і водночас  як одна з пріоритетних цілей 

розвитку в умовах глобалізації та глибинних трансформацій політичних 

економічних, соціальних і технологічних процесів, пов’язаних з появою нових 

ринків, технологій і продуктів, з трансформацією традиційних секторів, 

прискоренням потоку знань, технологій, капіталу, людських ресурсів через 
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кордони країн, що зумовлює формування НІС і відповідну інноваційну політику з 

урахуванням глобальних викликів.  

З іншого боку, глобалізація відкриває нові шляхи подолання світової 

технологічного нерівності, все більше країн отримують більш широкі канали 

доступу до нових технологій і їх застосування, розширюється географія 

технологічного розвитку, формуються інтернаціональні інноваційні центри. Так, 

якщо на початку ХХІ століття група технологічних лідерів включала в себе 

виключно індустріально-розвинені держави, то на сьогоднішній день до неї входить 

ряд країн, що розвиваються, за рахунок інтенсивного розвитку їх науково-

технологічного потенціалу, дифузії інновацій, трансферу технологій тощо.  

В результаті, процеси глобалізації та НТП призвели до формування 

глобального науково-технологічного простору (ГНТП), в рамках якого 

посилюється роль зовнішніх факторів інноваційного розвитку будь-якої 

національної інноваційної системи.  

Для кожної країни, яка прагне створити висококонкурентну економіку, 

підвищити добробут суспільства та інтегруватись у глобальні науково-

технологічні процеси, формування конкурентоспроможної НІС та ефективної 

інноваційної політики є безальтернативним шляхом, що передбачає: 

 адекватний потік мобільності дослідників між різними дослідницькими 

інститутами, галузями економіки, а також країнами регіону; 

 доступність для вчених дослідницької інфраструктури світового класу; 

 взаємодія кращих дослідницьких інститутів із бізнесом, залучення 

значних обсягів фінансування і кваліфікованих фахівців з усього світу; 

 результативність поширення знань між дослідницьким сектором і 

промисловістю, а також гармонізація прав на інтелектуальну власність в країнах 

регіону; 

 високий рівень координації науково-дослідницьких програм і пріоритетів 

на наднаціональному рівні; 

 підтримка співпраці університетів, наукових організацій, малих і середніх 

підприємств у ключових науково-дослідницьких сферах, підвищення 
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результативності науково-дослідної діяльності та сприяння комерціалізації її 

результатів; 

 збалансування механізмів та стандартів створення та впровадження 

технологій та інновацій; 

 конвергенція національних інноваційних систем та технологічних політик з 

метою гармонізації та врівноваження глобального інноваційного розвитку; 

 створення ефективної НІС та відповідної інноваційної інфраструктури в 

кожній державі; 

 узгодження національних політик у сфері науки і інновацій; 

 розвиток і максимальне використання наукового потенціалу; 

 розширення міжнародного співробітництва. 

Відповідно, взаємодія інноваційних систем всіх рівнів є основою для  

створення ГНТП, який можна охарактеризувати як сукупність соціально-

економічних, політичних, нормативно-правових, науково-технологічних, 

культурних відносин і зв’язків, відтворених на міжнародному рівні для ініціації 

інноваційної діяльності.  

Інноваційні системи (учасники ГНТП) мають різний рівень взаємоінтеграції 

та коопераційних зав’язків, що пояснюється географічною приналежністю, 

асиметрією соціально-економічного, техніко-технологічного та наукового 

розвитку, а також спеціалізацією. Однак основною метою всіх держав та, 

відповідно, інноваційних систем, виступає забезпечення рівномірного розподілу 

доходу від використання природних та людських ресурсів, забезпечення 

глобального сталого розвитку та вирішення проблем людства за рахунок новітніх 

технологій (рис.1.11). Ініціація зазначених аспектів відбувається в контексті 

формування глобальних та міжнародних механізмів регулювання інноваційної 

діяльності, що реалізуються на державному та міждержавному рівнях через 

кооперацію між  науковою та корпоративною сферами. В результаті глобалізації 

наукової сфери, що виступає базисом ГНТП, формуються відповідні регулюючі 

інститути в якості міжнародних організацій та об’єднань, метою яких є розвиток і 

популяризація науки та освіти, надання підтримки всім суб’єктам інноваційних 
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систем, а також посилення конкурентоспроможності наукового потенціалу на 

національному, регіональному та глобальному рівнях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Концептуальна схема функціонування  глобального  

науково-технологічного простору. 
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подальший розвиток. Прикладом такого об’єднання може служити група IKED 

(Innovation Knowledge and Economic Development). Найбільш відомим проектом цієї 

групи є ГЛОБЕЛІКС – це міжнародна мережа дослідників, практиків і політиків, 

діяльність яких спрямована на дослідження специфіки та особливостей 

різнорівневих інноваційних систем країн світу для визначення магістральних 

напрямів інноваційного розвитку та прогнозування запитів глобального ринку. 

Основними завданнями ГЛОБЕЛІКС є моніторинг, оцінка тенденцій 

світового ринку з метою визначення перспективних сфер економічного зростання 

та забезпечення широкого доступу і обміну напрацюваннями між учасниками 

мережі,  що надає можливості для розробки стратегії інноваційного розвитку 

країни і підвищення конкурентоспроможності її НІС. Представництвом 

ГЛОБЕЛІКС виступає «Академія інноватики» як частина глобальної 

дослідницької мережі, яка, у свою чергу, залучає до розробки наукових проектів у 

сфері новітніх технологій вітчизняних і зарубіжних вчених, ставить на меті 

координацію наукових досліджень, спрямованих на створення та дифузію 

національних, регіональних і міжнародних інноваційних процесів. Такі утворення 

орієнтується на проблеми управління інноваціями, починаючи від розробки 

відповідної освітньої спеціальності і до впровадження конкретних інновацій у 

виробництво, реалізацію виробленої продукції, товарів і послуг. Здійснюються 

системні функції перетворення ідей в їх реалізацію на всіх рівнях суспільства.  

Вказана мережа є сполучною ланкою між розробниками інноваційних ідей і 

проектів та сферами виробництва, влади, бізнесу, банків. ГЛОБЕЛІКС вирішує низку 

основних завдань, до яких належать поширення сучасних концептуальних підходів 

до розвитку теорії інноваційних систем через навчання, спрямоване на підвищення 

компетенцій і кваліфікацій розробників, а також на практиці у вигляді здійснення 

даних підходів в реальних інструментах науково-технічної та інноваційної політики 

для розвитку національних, регіональних  та глобальної інноваційних систем.  

Діяльність ГЛОБЕЛІКС щодо будь-якої країни є спрямованою на вирішення 

найважливішого практичного завдання – знайти своє місце в інноваційних 

процесах, зумовлених глобалізацією. Відповідно, для вирішення цих завдань на 
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глобальному освітньому рівні інтенсивно розробляються в рамках теорії інноватики 

цілі галузі знань: економіка інновацій, управління інноваціями, інноваційна 

логістика, теорія праці, еволюція праці, економіка знань, економіка розвитку, теорія 

людського капіталу, теорія інтелектуального капіталу, організаційна теорія, теорія 

формування компетенцій на ринку праці і в системі освіти, економічна географія, 

теорія університетських науково-інноваційних комплексів.  

Національні інноваційні системи, як і всі сфери світового господарства, 

рухаються в бік мережевих організацій, які є синтезом ієрархічного, ринкового та 

наддержавного способів координації. Географічно технології можуть локалізуватися 

в одній країні, але матимуть масштабне та глобальне призначення. В даному 

контексті світовою спільнотою було створено проект «меганаука» (mega-science), 

що визначає створення дослідних установ, фінансування, створення і 

функціонування яких виходить за рамки можливостей окремих держав. Такі 

проекти прийнято вважати показником рівня науково-технологічного розвитку 

держави, на території якої вони розташовані. Прикладом таких проектів можуть 

виступати науково-дослідні об'єкти всесвітнього значення, наприклад, Великий 

адронний колайдер в Женеві, Європейський лазер на вільних електронах в Гамбурзі, 

Європейський центр синхротронного випромінювання і т.п.  

Створення та реалізація зазначених проектів призведе до появи не тільки нових 

наукових знань, а й нових технологій, актуальних в тому числі для реального сектора 

економіки. За змістом меганаука повинна стати загальним, максимально 

універсальним, системним знанням. На сьогодні це загальноприйнятий комплексний 

науковий напрям, мета якого – вирішення  реально існуючих проблем сталого 

розвитку світової спільноти. Він є науково – практичним відображенням ГНТП, 

оскільки поєднує в собі цілі та завдання розвитку людства в контексті масштабного 

розповсюдження технологій та інновацій.  

Формою прояву ГНТП є регіональне науково-інноваційне співробітництво 

в межах ЄС, що відображене у Проекті «MERIL-Mapping of the European 

Research Infrastructure Landscape», до якого залучено такі країни, як Німеччина 

(96 проектів), Іспанія (69 проектів), Франція (50 проектів), Італія (29 проектів), 
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Великобританія (28 проектів), Голландія (26 проектів), Угорщина (25 проектів), 

Португалія (24 проектів), Австрія (21 проект). Всього в рамках проекту в Європі 

проіндексовано 537 дослідних проектів за такими напрямами: 

 біологічні та медичні науки (197); 

 хімія і науки про матеріали (161); 

 науки про Землю та довкілля (189); 

 техніка і енергетика (120); 

 гуманітарні науки мистецтво (70); 

 інформаційні та комунікаційні технології (111); 

 фізика, астрономія, астрофізика і математика (189); 

 соціальні науки (73). 

Реалізація проекту «MERIL-Mapping of the European Research Infrastructure 

Landscape» сприятиме конкурентоспроможності регіональної інноваційної 

системи ЄС, популяризації науки та технологій, створенню потужної науково-

дослідної бази Європи.  

З інтенсифікацією масштабного розвитку інновацій та технологій, а також з 

міжнародної кооперації в цій сфері, виникла необхідність створення відповідних 

регулюючих інститутів та центрів на глобальному рівні.  Нагальною проблемою, що 

постає перед учасниками НІС у сучасних умовах, є захист інтелектуальної власності 

як на національному, так й на глобальному рівнях. На сьогодні ВОІВ (Всесвітня 

організація інтелектуальної власності) – це організація, що займається питаннями 

політики, зміцнення співпраці, надання послуг та інформації в галузі 

інтелектуальної власності, основними завданнями якої є такі: 

 збалансований розвиток міжнародної нормативної бази організації; 

 надання високоякісних послуг у глобальних системах охорони в сфері 

інтелектуальної власності; 

 сприяння використанню ВОІВ в інтересах розвитку; 

 координація і розвиток глобальної інфраструктури інтелектуальної власності; 

 сприяння міжнародному співробітництву в інноваційно-технологічній сфері; 
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 вирішення питань інтелектуальної власності у контексті глобальних 

стратегічних завдань; 

 забезпечення оперативного зв'язку між ВОІВ, її державами-членами та 

всіма зацікавленими сторонами. 

ВОІВ здійснює не тільки регулюючу місію в сфері захисту прав 

інтелектуальної власності, а й стимулюючу, сприяючи створенню та розвитку 

інноваційних асоціацій та організацій на міжнародному рівні. 

В даний час у світі існує декілька подібних асоціацій, які забезпечують 

інноваційний розвиток територій, об’єднуючи технопарки, інноваційно-

технологічні, наукові центри і організації, що займаються трансфертом 

технологій. Як найбільш впливові слід відзначити такі:  

– Міжнародна асоціація наукових парків IASP (International Assosiation of 

Science Parks) – основна і єдина міжнародна організація, яка об'єднує 

технологічні і наукові парки світу, а також національні інноваційні асоціації. Її 

діяльність спрямована на організацію взаємодії між провідними фахівцями 

наукових парків по всьому світу і надання послуг, які сприяють підвищенню 

якості та ефективності діяльності членів Асоціації. Метою Асоціації є 

вдосконалення ефективності діяльності її членів та об'єднання зусиль у справі 

розвитку технологічних проектів. Асоціація організовує проведення різних 

заходів, систематично здійснює дослідження і надає аналітичні звіти про 

діяльність технопарків, а також інформаційні та консультаційні послуги; 

– Азійська асоціація наукових парків (Asian Association of Science Park) – 

виступає об’єднанням провідних технологічних та наукових парків, а також 

технолополісів в країнах Азії. Інтенсивний розвиток азійської інноваційної 

моделі спонукав до створення відповідного механізму регулювання в сфері R&D 

азійського регіону шляхом впровадження технологій та інновацій; формування 

азійського науково-технічного співтовариства шляхом обміну інформацією у 

промисловості, технологіях, культури і освіти; 

– Асоціація наукових парків Великобританії (United Kingdom Science park 

Аssociation) – об’єднує професіоналів у науково-технологічній та бізнес-сферах, надає  
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їм послуги, які сприяють зростанню і підвищенню ефективності, що, у свою чергу, 

посилює конкурентоспроможність компаній-резидентів в регіонах впливу наукових 

парків, роблячи вагомий внесок у національний та європейський економічний 

розвиток за рахунок інновацій, підприємництва та трансферу знань і технологій; 

– Міжнародна асоціація бізнес-інкубування. Стратегічні ініціативи асоціації 

пов'язані зі створенням життєздатних економічних систем та інфраструктур, 

динамічних ініціативних ділових груп  та прогресивних інноваційних компаній 

по всьому світу. Асоціація  консультує національні уряди в сфері інноваційної 

політики та бізнес-стратегії розвитку, а також міжнародні агентства (такі, 

наприклад, як Всесвітній банк). 

Основною місією зазначених асоціацій є організація ефективної взаємодії 

технопарків та інших організацій для трансферту технологій, обміну досвідом і 

співпраці. 

Модернізація національних інноваційних систем країн світу у бік 

«потрійного» рівня кооперації між державою, наукою та бізнесом спонукала до 

створення Міжнародної асоціації потрійної спіралі, яка позиціонує себе як 

підприємницький дослідницький університет, тобто виступає за збалансовані 

відносини трьох інститутів: університету, держави і бізнесу. При цьому повідна роль 

відводиться університетам. Місія університету доповнюється такими цілями, як 

генерування підприємницького середовища, інкубація і створення сучасних 

високотехнологічних компаній. Завдання бізнесу і влади – підтеримувати створене 

університетом середовище, допомагати в реалізації інноваційних проектів. При 

цьому результат співпраці в рамках даної взаємодії досягається від синергії, а не від 

діяльності одного з учасників, за рахунок чого в суспільстві еволюційно 

формуються м'які горизонтальні відносини між інноваційними системами, що 

отримують пріоритет над жорсткими вертикальними рішеннями. Метою асоціації є 

масштабна популяризація освіти та новітніх технологій, а також організація 

співпраці між університетами, компаніями та державами в інноваційній сфері через 

доступ до глобальної мережі «Хеліпедія» шляхом створення глобального і 

розподіленого науково-дослідного проекту із просування сучасних знань і досвіду.  
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Корпоративна сфера також вимагає відповідних інструментів регулювання 

в системі інноваційної співпраці, прикладом яких виступає Міжнародний 

кооперативний альянс (МКА) – головна організація для підприємств 

кооперативної форми діяльності, яка включає 284 національних федерацій і 

організації з 95 країн. Масштабний  розвиток інновацій спонукав МКА направити 

та активізувати один зі своїх векторів діяльності в  інноваційному напрямі. Ця 

організація виступає за кооперацію інноваційно-технологічних компаній світу та 

наукової сфери, сприяючи уніфікації та стандартизації механізмів трансферу 

новітніх технологій, їх сертифікації, впровадженню та використанню.  

Важливим елементом міждержавної взаємодії у ГНТП є міжнародний  

трансферт (передача) технологій. Темпи зростання торгівлі патентами і ліцензіями в 

останні роки значно перевищують темпи зростання обороту звичайної міжнародної 

торгівлі товарами та послугами; поширюється практика кооперування, при якій 

R&D можуть бути розміщені в одній країні, виробництво – в інший, збут – у третій, 

а керуюча компанія – в четвертій. Така практика доповнюється посиленням 

інтернаціоналізації R&D, що часто проводяться за участю зарубіжних партнерів або 

взагалі виносяться за межі національних кордонів (виробництво і просування нових 

видів продукції на світові ринки тепер вимагають побудови глобальних мереж, що 

включають спеціалізованих постачальників, основних виробників і споживачів, 

пов’язаних технологічним ланцюжком). 

Поширення глобальних технологічних ланцюгів, глобальна міграція 

центрів промислового виробництва і відповідне переміщення центрів R&D 

визначають розвиток  глобального інноваційного простору. Основною рушійною 

силою цих зрушень виступають транснаціональні корпорації (ТНК). 

Позиціонування ТНК як «глобалізаторів» інноваційного розвитку 

призводить до появи транснаціональності в інноваційному розвитку. В результаті 

світовий інноваційний розвиток набуває не просто міжнародного, а глобально-

транснаціонального характеру, що, у свою чергу, дозволяє розглядати інноваційні 

потоки як самостійні явища, строго не прив’язані до національних інноваційних 

систем.  
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Важливим аспектом в рамках ГНТП є визначення  галузевих пріоритетів, 

серед яких провідні позиції займають такі: комп'ютерна індустрія і електроніка; 

біотехнології і фармацевтика; автомобілебудування і сектор «софтвер плюс 

інтернет» - витрати на ДіР сягають близько 75% загальної суми в рейтингу. 

Досить впевнено продовжують нарощувати інвестиції в R&D провідні 

підприємства сектора охорони здоров'я (біотехнології/фармацевтика), витрати 

яких на відповідні цілі становили у 2017 р. 159 млрд. дол. США (2014 р. – 

137 млрд. дол. США, 2016р. – 150 млрд. дол. США). 

В той час же час, у багаторічного галузевого лідера за загальними обсягами 

інвестицій у R&D – сектора комп'ютерних та електронних компаній (Computing & 

Electronics), – вже четвертий рік поспіль спостерігається скорочення сумарних 

витрат. Після 2013 р., коли загальний обсяг інвестицій у вказаній сфері досяг 

171 млрд. дол. США, у 2017 р. обсяг інвестицій знизився  до 162 млрд. дол. США. 

За прогнозами експертів, вже в наступному році сфера біотехнологій стане 

найбільшим привабливим інвест-сектором. 

Тенденції інноваційної та інвестиційної активності провідних  корпорацій 

світу відображають дані табл 1.4. Слід зауважити, що ТНК здійснюють значний 

вплив на географію R&D у світі за рахунок контролю над переміщенням 

основних компонентів, необхідних для здійснення інноваційних проектів. 

Процеси глобалізації та інтернаціоналізації інноваційних процесів 

концентруються у Північні Америці – здебільшого  у США, країнах Азії (Японія, 

Південна Корея) та країнах ЄС, тобто в центрах зосередження основних 

іноземних науково-дослідних підрозділів ТНК. 

Таблиця 1.4 

Топ-20 компаній світу за загальним обсягом витрат на R&D у 2017 р. 

Місце 
в рей 
тингу 

Двадцятка 
компаній-лідерів 
за витратами на 

ДіР 

Витрати 
на R&D 

(млрд. дол. 
США) 

Інтен-
сивність 
ДіР (%) 

Дохід 
(млрд. 
дол.) 

Галузь 
Географічна 
приналеж-

ність 

1 Amazon.com, Inc. 16.1 11,8 136.0 Програмне забезпечення 
та Інтернет 

Північна 
Америка 

2 Alphabet Inc. 13.9 15,5 90.3 Програмне забезпечення 
та Інтернет 

Північна 
Америка 

3 Intel Corporation 12.7 21,5 59.4 Комп'ютери та 
електроніка 

Північна 
Америка 
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Продовження табл. 1.4 
4 Samsung 12.7 7,6 167.7 Комп'ютери та 

електроніка 
Південна 
Корея 

5 Volkswagen 12.1 5,3 229.4 Автомобілебудування  Європа 

6 Microsoft 
Corporation 

12.0 14,1 85.3 Програмне забезпечення 
та Інтернет 

Північна 
Америка 

7 Roche Holding 11.4 21,9 51.8 Охорона здоров'я Європа 
8 Merck & Co. 10.1 25,4 39.8 Охорона здоров'я Північна 

Америка 

9 Apple Inc. 10.0 4,7 215.7 Комп'ютери та електро-
ніка 

Північна 
Америка 

10 Novartis AG 9.6 19,4 49,4 Охорона здоров'я Європа 

11 Toyota Motor 
Corporation 

9.3 3,8 247,5 Автомобілебудування Японія 

12 Johnson & 
Johnson 

9.1 12,7 71,9 Охорона здоров'я Північна 
Америка 

13 General Motors 
Company 

8.1 4,9 166,4 Автомобілебудування Північна 
Америка 

14 Pfizer Inc. 7.9 14,9 52,8 Охорона здоров'я Північна 
Америка 

15 Ford Motor 
Company 

7.3 4,8 151,8 Автомобілебудування Північна 
Америка 

16 Daimler AG 6.9 4,2 161,8 Автомобілебудування Європа 
17 Oracle 

Corporation 
6.8 18,1 

 
37,7 Програмне забезпечення 

та Інтернет 
Північна 
Америка 

18 Cisco Systems, 
Inc 

6.3 12,8 49,2 Комп'ютери та 
електроніка 

Північна 
Америка 

19 Honda Motor Co., 
Ltd. 

6.2 4,9 125,6 Автомобілебудування Японія 

20 Facebook, Inc 5.9 21,4 27,6 Програмне забезпечення 
та Інтернет 

Північна 
Америка 

 

Отже, під глобальним науково-технологічним простором пропонується 

розуміти сукупність можливостей, умов та наслідків складноієрархічної взаємодії 

секторальних, національних, 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 останні – якісні зміни в технологічному базисі 

світового господарства, що вимагає від національних інноваційних систем країн 

постійно корелювати власний організаційний механізм та ключові компетенції 

відповідно до вимог міжнародної конкуренції в нових сферах відтворювального 

процесу та одержання доступу до формування і розподілу світового доходу.  
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Висновки до розділу 1 

 

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 

нових на ринку 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 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 
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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 
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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 

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. 

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.   

 На основі аналізу завдань формування та розвитку НІС (стимулювання 

інноваційної діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва; створення 

інноваційної інфраструктури; забезпечення сприятливих умов для розвитку науки; 
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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.   

Базуючись на  результатах співставного аналізу змісту класичної моделі  

інноваційного розвитку та бізнес-моделі, орієнтованої на споживача, обґрунтовано 

необхідність використання інструментарію інноваційного форсайту як 

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.  

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.   

Відзначено, що оскільки в рамках глобального науково-технологічного 

простору посилюється роль зовнішніх факторів інноваційного розвитку будь-якої 

національної інноваційної системи, формування конкурентоспроможної НІС та 

ефективної інноваційної політики є безальтернативним шляхом інноваційного 

розвитку країн (адекватний потік мобільності дослідників; доступність для вчених 

дослідницької інфраструктури світового класу; взаємодія дослідницьких інститутів 

з бізнесом; ефективне поширення знань між дослідницьким сектором і 

промисловістю; координація науково-дослідних програм на наднаціональному 

рівні; підтримка співпраці університетів, наукових організацій, підприємств у 

ключових науково-дослідницьких сферах; збалансування механізмів та стандартів 
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створення та впровадження технологій та інновацій; конвергенція національних 

інноваційних систем; створення ефективних НІС та інноваційних інфраструктур в 

кожній державі; узгодження національних політик у сфері науки та інновацій; 

розвиток і максимальне використання наукового потенціалу; розширення 

міжнародного співробітництва).  

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. 

 

Основні положення дисертаційної роботи, представлені у першому розділі, 

опубліковано у наукових працях [34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 193]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ГЛОБАЛЬНОМУ НАУКОВО-

ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

 

 

2.1. Тенденції формування конкурентоспроможності національних 

інноваційних систем в умовах глобалізації науково-технологічного простору. 

 

В умовах глобалізації, на етапі переходу від відтворювального до 

інноваційного типу розвитку кожна країна, яка прагне забезпечити динамічне 

зростання, посилити власну конкурентоспроможність, повинна спрямовувати свої 

зусилля на оволодіння інноваційними механізмами розвитку [108, с. 23].  

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 (НІС).  

Для визначення ролі інновацій у формуванні конкурентоспроможності  

країни, виявлення сильних та слабких сторін НІС, а також формування важелів 

для посилення міжнародних конкурентних переваг національних інноваційних 

систем необхідним є вимірювання якісних та кількісних показників її 

функціонування, які відображають фактори конкурентоспроможності НІС.  

Відповідно до методики Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), 

узагальненої оцінкою конкурентоспроможності національних економік є Глобальний 

індекс конкурентоспроможності (ГІК), за допомогою якого вимірюється здатність 

країн до досягнення і підтримання економічного зростання в середньо- і 

довгостроковій перспективі. Глобальний індекс конкурентоспроможності 

складається з комплексу  змінних, розбитих на три групи субіндексів:  
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1. Базові необхідні умови. 

2. Умови ефективності. 

3. Інновації та умови  модернізації. 

В основу індексу покладено 12 груп факторів, які характеризують рівень 

конкурентоспроможності країн, які знаходяться на різних рівнях економічного 

розвитку (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Групи факторів конкурентоспроможності за ВЕФ 

Фактор Зміст фактору 
Базові необхідні умови 

 
Якість інститутів 

Державні інститути (права власності, корупція, неефективність 
уряду) 
Приватні інститути (корпоративна етика, підзвітність) 

Інфраструктура Якість транспортної системи, якість загальної інфраструктури 
Макроекономічна стабільність Державний борг, інфляція, стан бюджету країни 
Охорона здоров'я та початкова 
освіта 

Дитяча смертність, тривалість життя, якість початкової освіти, 
витрати на освіту 

Умови ефективності 
Вища освіта Рівень вищої освіти, витрати на вищу освіту 
Ефективність товарних ринків Конкуренція на внутрішньому ринку, якість умов попиту 
Ефективність ринку праці Гнучкість, ефективність використання талантів 
Розвиненість фінансової 
інфраструктури 

Ефективність фінансового ринку і ступінь довіри до нього 

Технологічна готовність Наявність сучасних технологій і ступінь їх використання фірмами 
Розмір ринку Розмір внутрішнього і зовнішнього ринків 

Інновації та умови  модернізації 
Досвід і рівень знань y бізнесi Наявність мереж і підтримуючих секторів, якість операцій 

підприємств та інноваційність їх стратегії 
Інновації Здатність до інновацій, якість і кількість науково-дослідних 

інститутів, захист прав інтелектуальної власності 
  

Перші чотири групи факторів фахівцями ВЕФ визначаються як основа 

розвитку економіки країни, або базові вимоги. Групи факторів з 5 по 10 відносяться 

до умов ефективності, від ступеня розвиненості яких буде залежати подальше 

економічне зростання в країні. Останні дві групи факторів – це фактори 

інноваційності та зрілості, що безпосередньо надають конкурентні переваги тій чи 

іншій національній економіці, в якій вони є найбільш розвиненими. Вплив цих груп 

факторів здійснюється нерівномірно в різних країнах, тому вони розбиті на групи, 

характерні для різних етапів розвитку економіки країни та мають відповідну вагу. 

Виходячи зі змісту концептуальних засад забезпечення інноваційного 

розвитку, викладених у попередньому розділі, достатньо розповсюдженою є  
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розроблена Аналітиками Всесвітнього економічного форуму в Давосі трирівнева 

модель, що демонструє послідовність етапів розвитку економіки: 

 факторна стадія – перша стадія, яка поширюється на країни з найнижчим 

рівнем розвитку, для яких мобілізація основних виробничих факторів (земля, 

некваліфіковані трудові ресурси, сировинні ресурси) є основною умовою 

макроекономічного зростання. На цій стадії основне завдання уряду країни є 

забезпечення політичної та макроекономічної стабільності, створення умов для 

вільно функціонуючого ринку, щоб дозволити ефективно використовувати 

сировинні товари і некваліфіковані трудові ресурси як місцевими фірмами, так 

іноземними інвесторами; 

 інвестиційна стадія – стосується країн, які мають статус середнього рівня 

економічного розвитку, де зростання залежить від інвестицій і 

конкурентоспроможність забезпечується використанням зарубіжних технологій; 

 інноваційна стадія – характерна для країн з високим рівнем розвитку 

економіки. Інноваційний шлях розвитку вимагає від держави безпосередньої 

участі в залученні як приватних, так і державних інвестицій в наукові 

дослідження і розробки, систему освіти і вдосконалення ринків капіталів. Для 

оцінки відповідних особливостей на різних стадіях розвитку держави фактори 

наділяються різними вагами. 

При переході від однієї стадії до іншої вплив базових чинників знижується, 

а вплив факторів ефективності й інноваційних факторів посилюється (табл. 2.2).   

Таблиця 2.2 

Вагомість факторів на різних стадіях розвитку країни, % 

Вагомість факторів 

 Базові необхідні 

умови 

Умови 

ефективності 

Інновації та умови  

модернізації 

Зростання за рахунок базових факторів 60 35 5 

Зростання за рахунок ефективності 40 50 10 

Зростання за рахунок інновацій 20 50 30 
 

При цьому сукупний вплив двох останніх груп чинників збільшується з 

40 % до 80 %. Більш того, на двох останніх стадіях збільшується ВВП на душу 

населення (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Стадії розвитку країни залежно від ВВП на душу населення 
Стадія ВВП на душу населення, дол. США 

Зростання за рахунок  базових факторів менше ніж 3000 

Перехід від 1 стадії до 2 3000-5000 

Зростання за рахунок ефективності 5000-12000 

Перехід від 2 стадії до 3 12000-21000 

Зростання за рахунок інновацій більше 21000 
 

Виходячи з рейтингу глобальної конкурентоспроможності (рис.1 додатку 

В), на думку експертів ВЕФ, найбільш конкурентними економіками у 2017-

2018 рр. виступають економіки країн Європи (Швейцарія, Німеччина, Швеція, 

Великобританія), Північної Америки (США, Канада), країн Східної Азії (Китай, 

Японія), Західної Азії (Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія). Зазначені 

країни посідають передові позиції не тільки в рейтингу глобальної 

конкурентоспроможності, а й мають відповідно високі показники за паритетом 

купівельної спроможності (ПКС) (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності та ВВП на душу 

населення у 2017–2018 рр. 

Рейтинг Країна Індекс 
ВВП на душу населення, 

паритет купівельної 
спроможності (ПКС) 

1 Швейцарія 5.9 79347.76 
2 США 5.9 58952.03 
3 Сінгапур 5.7 54052.85 
4 Нідерланди 5.7 46594.05 
5 Німеччина 5.7 43269.77 
6 Гонконг 5.5 45540.11 
7 Швеція 5.5 52108.71 
8 Великобританія 5.5 43699.56 
9 Японія 5.5 35793.71 
10 Фінляндія 5.5 43832.26 
11 Норвегія 5.4 72046.29 
12 Данія 5.4 55068.22 
13 Нова Зеландія 5.4 37679.19 
14 Канада 5.3 41921.35 
15 Тайвань 5.3 22230.29 
16 Ізраїль 5.3 36524.49 
17 Об’єднані Арабські Емірати 5.3 35236.8 
18 Австрія 5.2 46316.65 
19 Люксембург 5.2 108004.9 
20 Бельгія 5.2 41595.95 
21 Австралія 5.2 50795.3 
22 Франція 5.2 39126.35 
23 Малайзія 5.2 10756.83 
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Продовження табл.2.4 
24 Ірландія 5.2 57219.6 
25 Катар 5.1 67269.64 
26 Південна Корея 5.1 27023.24 
27 Китай 5.0 8833.28 
28 Ісландія 5.0 60920.39 
29 Естонія 4.8 19349.99 
30 Саудівська Аравія 4.8 20201.68 

………..    
81 Україна 4.1 2205.67 

 

Для характеристики конкурентоспроможності економіки, з урахуванням 

інноваційної складової, доцільно здійснити порівняльний аналіз позицій країн, 

які представляють різні регіони світу та мають різний ступінь впливу кожного з 

факторів, а саме: Швейцарію, США, Японію, Китай, Саудівську Аравію та 

Україну (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

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 

 

Як можна бачити, для Японії визначальними показниками в системі 

факторів конкурентоспроможності виступають такі: інфраструктура, охорона 

здоров'я та початкова освіта, розмір ринку, досвід і рівень знань y бізнесі. 
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В силу історичних та географічних чинників, Китай випереджає всі 

досліджувані країни за показником «розмір ринку». Що ж стосується показників 

в блоці «інновації та умови модернізації», то останні роки країна інтенсивно 

нарощує інноваційний потенціал, тому у 2017 р. посіла 11 місце за фактором 

конкурентоспроможності «інновації». 

Оскільки Саудівська Аравія є експортоорієнтованою країною у сфері 

видобутку нафти та переробки нафтопродуктів, що відображено у відповідній 

інфраструктурі (29 місце) та ефективній державній системі регулювання (24 місце), 

країна випереджає за зазначеними факторами всі інші досліджувані країни.   

Економіка України демонструє низькі показники за всіма факторами в 

системі оцінки конкурентоспроможності, випереджаючи тільки Швейцарію за 

показником «розмір ринку», посівши 35 місце у рейтингу. 

Слід відзначити, що вказані фактори мають різний ступінь впливу на 

конкурентоспроможність економіки країни, при цьому закономірним є те, що на 

сучасному етапі найбільш вагомими чинниками є інноваційні, які відображають 

конкурентоспроможність НІС. Тому важливим є визначення групи факторів, що 

формують інноваційну детермінанту конкурентоспроможності країни. 

На практиці використовується ряд підходів до оцінювання різних 

компонентів НІС. Для аналізу інноваційних процесів на макро- і макрорівні 

використовуються щорічні розрахунки, які оприлюднюється у вигляді 

інноваційних рейтингів країн світу. 

Найвідомішими рейтингами інноваційності країн є такі:  

1) Global Innovation Index ВCG – глобальний інноваційний індекс BCG;  

2) Global Innovation Index INSEAD – глобальний індекс інновацій GІІ; 

3) Innovation Capacity Index – індекс інноваційного потенціалу ICІ; 

4) Summary Innovation Index – сумарний інноваційний індекс SII. 

Одним з найбільш використовуваних методів оцінювання інноваційного 

потенціалу територій є Глобальний індекс інновацій (ГІІ) (The Global Innovation 

Index – GII) (рис. 2.1), розробниками якого є школа бізнесу Корнельського 
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університету, міжнародна французька бізнес-школа, дослідницький інститут 

«INSEAD» і Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема визначення міжнародної конкурентоспроможності НІС 

за індексом GII (ГІІ) 

 

ГII охоплює 127 країн, які в сукупності виробляють 98% світового ВВП, та  

включає 81 показник інноваційної діяльності, які згруповані за такими основними 

блоками: інститути; людський капітал; інфраструктура; розвиток ринку; розвиток 

бізнесу; розвиток технологій і економіки знань; розвиток креативної діяльності. 
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Із сукупності змінних з 1–5 блоків складається субіндекс ресурсів інновацій. 

На основі показників блоків 6 і 7 формується субіндекс результативності  

інновацій. Підсумковий рейтинг (ГІІ) розраховується як середнє  двох зазначених  

субіндексів. 

ГІІ відображає ключову роль інноваційного потенціалу та інноваційної 

політики країн у контексті забезпечення їх конкурентоспроможності в 

глобальному науково-технологічному просторі як провідної рушійної сили 

сучасних змін, драйвера економічного розвитку. Фактично ГІІ є рейтингом, що 

відображає ступінь сприятливості середовища країн для інноваційної діяльності 

та отримання результатів від неї. Коефіцієнт ефективності інновацій 

визначається як відношення вихідного субіндексу до вхідного.  

Оскільки інновації є рушійною силою розвитку країни, її економіки та 

культури, можна зробити висновок, що конкурентоспроможність країни  

прямо пропорційно залежить від рівня її інноваційності, а отже факторами 

міжнародної конкурентоспроможності НІС виступають вищезазначені фактори 

інноваційної діяльності, на основі яких розраховується ГІІ (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Рейтинг країн за Глобальним індексом інновацій (ГІІ) за 2017 р.  

Рейтинг Країна Індекс 
1 Швейцарія 67.69 

2 Швеція 63.82 
3 Нідерланди 63.36 
4 США 61.40 

5 Великобританія 60.89 
6 Данія 58.70 

7 Сінгапур 58.69 
8 Фінляндія 58.49 

9 Німеччина 58.39 
10 Ірландія 58.13 
11 Південна Корея 57.70 

12 Люксембург 56.40 
13 Ісландія 55.76 

14 Японія 54.72 
15 Франція 54.18 
16 Китай  53.88 

17 Ізраїль 53.88 
18 Канада 53.65 

19 Норвегія 53.14 
20 Австрія 53.10 
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Продовження табл.2.6 
21 Нова Зеландія 52.87 
22 Китай 52.54 

……..   
50 Україна 37.62 
…   

55 Саудівська Аравія 36.17 
 

Як свідчать результати складання рейтингу, показники обраних країн за 

ГІК та ГІІ знаходяться на приблизно одному рівні. Отже, постає питання 

визначення взаємозалежності та рівня впливу між вказаними індексами, зокрема, 

із застосуванням інструментарію кореляційно-регресійного аналізу. 

Факторною ознакою виступатиме Глобальний індекс інновацій, який 

позначимо як «х», результативною – Індекс глобальної 

конкурентоспроможності, який позначимо як «у». Коефіцієнт коваріації, який 

характеризує ступінь лінійної залежності між факторною та результативною 

ознаками, виглядатиме наступним чином:  

1

1
cov( , ) ( ) ( )

n

k x k yk
x y x M y M

n 
    ,        (2.1) 

де  n – кількість спостережень, 

𝑥𝑘  – значення k-ї факторної ознаки, 

1

1 n

x kk
M x

n 
  ,          (2.2) 

де 𝑀𝑥 − оцінка математичного очікування випадкової величини x; 

уk − значення k-го результативної ознаки, 

1

1 n

y yk
M x

n 
  ,          (2.3) 

де 𝑀𝑦 − оцінка математичного очікування випадкової величини у; 

𝑦𝑘  - значення k-ї факторної ознаки. 

В результаті попередніх розрахунків для знаходження коефіцієнта 

коваріації, отримаємо: 

cov(x, y) =5,59971/6 = 0,933285  

Значення коефіцієнту коваріації дорівнює +0.933285, що говорить про 

прямий і суттєвий зв'язок між факторною і результативною ознаками. 
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Розрахуємо коефіцієнт кореляції, який показує взаємну ймовірність 

впливу двох випадкових величин: 

,

cov( , )
x y

x y

x y
R 

 
,          (2.4) 

де 2 2 2 2

1 1

1 1
( ) , ( )

n n

x k x y y yk k
x M x M

n n 
       – оцінки дисперсій 

випадкових величин x і y відповідно. 

Покраїнові результати проведеного аналізу представлено у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Кореляційний аналіз індексу глобальної конкурентоспроможності і 

глобального індексу інновацій за 2017 рік 

Країна xk yk (хk-Mx) 
 

(yk-My) 
(хk-Mx)* 
*(yk-My) 

xk yk 

Швейцарія 67.69 5.9 11,57500  0,34050 3,87319 129,39062 0,11594 
США 61.40 5.9 5,05500  0,15050 0,76379 25,75562 0,02265 
Японія 54.72 5.5 4,22500  0,14050 -0,21326 9,15062 0,00497 
Китай 53.88 5.0 3,02500  0,07050 0,58659 17,43062 0,01974 
Саудівська 
Аравія 

36.17 4.8 -2,12500  -0,23950 0,50894 4,51562 0,05736 

Україна 37.62 4.1 -13,32500  -0,21950 -2,92484 7,42563 0,04818 
Всього Х Х Х  Х 5,59971 193,66873 0,26884 

 

В результаті попередніх розрахунків отримаємо: 

193,66873 0,26884
1,202525

6 6
x y      

Розрахуємо коефіцієнт кореляції: 

,

0,933285
0,77610

1,20252
x yR    

Перевіримо значущість коефіцієнта кореляції за допомогою t-критерію 

(рівень значущості α = 0,1):  

,

2
,

2

1

x y

x y

R n
t

R

 



         (2.5) 

Отримаємо значення t-критерію: 

2

0,77610 6 2
3,90324

1 0,77610
t
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Абсолютне значення t-критерію не менше критичного (t = 3,90324), 

α = 0,559971, отже експериментальні дані, із ймовірністю 0,9 (1 – α), не 

суперечать гіпотезі про залежність випадкових величин x і y. 

На основі вищенаведених розрахунків можна стверджувати, що   

інноваційний розвиток країни відіграє суттєву роль у формуванні 

конкурентоспроможності національної економіки: інновації забезпечують 

набагато більший рівень віддачі, ніж просте залучення додаткових ресурсів. 

Таким чином, результати проведеного аналізу впливу інновацій на 

конкурентоспроможність держав дозволяють зробити наступне припущення: в 

країнах з високим рівнем конкурентоспроможності інноваційний фактор 

виступає детермінантою зростання економіки.  

При цьому слід враховувати, що НІС кожної з країн має свої специфічні 

риси, тому логічною є оцінка  кожної зі складових ГІІ для виявлення ступеня їх 

впливу на конкурентоспроможність НІС (табл. 2.8). 

Як можна бачити, лідируюче місце в рейтингу за Глобальним індексом   

інновацій та ефективності інноваційної інфраструктури посідає Швейцарія (1-е 

місце за ГІК, 6-е місце за ГІІ). В умовах дефіциту в країні природних ресурсів 

інновації розглядаються як один з найважливіших драйверів економіки і один з 

вирішальних факторів забезпечення конкурентних переваг на міжнародній арені. 

Відповідні позиції забезпечуються наступними факторами: високим рівнем 

ефективності державних регуляторних механізмів (3-є місце за ГІІ). Даний факт 

обумовлено тим, що за останні десятиліття на дослідні програми урядом виділяється 

щорічно близько 3 % ВВП країни, що повністю відповідає рекомендаціям ЄС і 

характеризує Швейцарію як європейську країну з високим науковим потенціалом. 

При цьому дві третини всіх наукових досліджень і розробок фінансується 

приватним сектором і тільки 20 % – за рахунок коштів федерального і 

кантонального бюджетів. 

Основоположним нормативно-правовим документом, який регулює 

планування і здійснення заходів щодо підтримки досліджень та інновацій, 

Федеральним Законом «Про підтримку досліджень та інновацій» передбачається: 
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сприяння розвитку науковим дослідженням та інноваціям, а також підтримка 

оцінки та впровадження результатів досліджень на практиці; контроль і 

регулювання співпраці між уповноваженими органами в сфері досліджень; 

ефективне використання федеральних фінансових коштів, що виділяються на 

підтримку R&D. 

Таблиця 2.8 

Рейтингова оцінка НІС за Глобальним індексом інновацій, 2017 р. 

Показник (місце/вага) Країни 

 Швейцарія США Японія Китай 
Саудівська 

Аравія 
Україна 

1 2 3 4 5 6 7 

Вхідні показники 

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

1.1. Державні інститути 3/94.7 21/80.3 11/87.9 7/89.8 71/49.1 122/23.0 

1.2. Регуляторні механізми  8/93.9 13/90.4 14/89.0 2/97.7 79/56.9 82/55.9 

1.3. Бізнес - середовище 33/79.8 10/88.1 21/85.5 2/90.6 120/51.4 78/64.9 

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

2.1. Освіта 28/58.6 41/54.7 46/53.8 8/69.6 50/52.0 30/58.3 

2.2. Вища освіта 12/55.9 54/38.1 60/37.1 4/63.7 29/46.3 26/47.1 

2.3. R&D 6/75.4 4/78.8 3/79.4 17/58.5 26/41.2 51/13.4 

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

3.1. ІКТ 30/73.5 11/85.2 5/88.8 10/85.5 38/68.7 68/55.9 

3.2. Основна іінфраструктура 18/51.7 16/52.8 28/49.7 3/67.5 13/53.6 108/25.5 

3.3. Екологічне середовище 5/70.1 61/45.0 32/54.3 1/70.5 89/37.6 95/36.5 

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

4.1. Кредитні ставки 9/64.7 1/85.5 12/61.8 3/79.4 59/36.0 71/32.4 

4.2. Інвестиційний клімат  14/63.5 3/72.2 45/43.7 8/68.1 82/36.5 107/30.6 

4.3. Торгівля та рівень 

конкуренції 
23/74.4 1/92.7 3/87.5 2/88.4 19/75.8 48/66.5 

5. Досвід і рівень знань y бізнесi 3/62.6 8/56.4 11/54.5 9/54.5 54/35.0 51/35.3 

5.1. Рівень знань працівників 3/74.6 11/67.4 15/64.1 1/84.9 64/37.2 41/47.4 

5.2. Інноваційні зв'язки 4/57.0 15/46.6 19/45.3 13/47.3 49/33.8 72/25.5 

5.3. Рівень знань в суспільстві 5/56.3 6/55.2 8/54.1 3/57.4 59/34.0 63/33.0 

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 

6.1. Рівень створення ДіР 1/85.8 7/63.4 9/56.7 5/66.0 75/7.8 16/45.5 
6.2. Інноваційна готовність 

суспільства 
13/49.1 7/52.5 55/33.2 1/64.3 39/38.6 77/28.1 

6.3. Рівень дифузії знань 3/72.3 12/47.3 10/51.6 24/38.8 93/18.6 54/24.6 
7. Розвиток креативної 
діяльності 

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

7.1. Інтелектуальна власність 5/65.0 38/50.1 30/52.0 2/71.1 92/36.4 26/53.7 
7.2. Інноваційні товари та 

послуги 
3/51.5 5/48.2 21/34.3 29/31.3 69/17.1 92/9.3 

7.3. Інтернет - діяльність 5/68.6 7/65.4 50/25.1 15/52.7 54/23.5 47/25.8 
За вихідним субіндексом 1/65.8 5/53.9 20/44.0 11/50.9 66/25.0 40/34.2 
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Високий рівень швейцарської системи професійної освіти (6-е місце за ГІК 

та 12-е місце за ГІІ) забезпечує наявність технічних фахівців (лаборантів, 

інформатиків, полімеханіків та ін.), що відіграють провідну роль у 

високотехнологічних секторах.  

Завдяки визнаним на світовому рівні закладам вищої освіти – Вищій 

технічній Школі в  Цюріху і технічному університеті в Лозанні, а також 4 НДІ і 7 

кантональним університетам, Швейцарія в системі оцінки ГІІ за показником R&D 

посідає 6 місце та 1-е місце в світі в рейтингу ГІК за фактором «інновації».  

Завдяки державній підтримці прикладних досліджень і публічно-приватних 

дослідницьких платформ, Швейцарія характеризується високим рівнем обміну 

знаннями і технологіями між підприємствами і ЗВО, що забезпечило країні за 

показниками «інноваційні зв’язки» – 4-е місце, «дифузія інновацій» – 3-е місце та 

1-е місце за рівнем створення R&D в рамках ГІІ.  

Країна посідає перше місце за ГІК за показником «досвід і рівень знань y 

бізнесi», швейцарські компанії відрізняються високим інноваційним потенціалом 

завдяки поєднанню технологій з різних сфер. Наприклад, технологія 

оцифровування в багатьох секторах економіки виступає одним з найважливіших 

факторів зростання. В галузі точного машинобудування в 55% всіх виробничих 

процесів вирішальну роль відіграє застосування інформатики та електроніки. 

Підприємства мають високий рівень довіри до національних R&D. Так, у 2016 р. 

більше ніж дві третини всіх інвестицій в дослідження і розробки в Швейцарії були 

здійснені приватними компаніями (15,6 мільярдів франків). 

Швейцарія посідає 5-е місце у ГІІ за показником «Інтелектуальна власність», 

що обумовлюється такими чинниками: стабільна і ліберальна правова система країни 

забезпечує надійний захист інтелектуальної власності і високий рівень безпеки 

інвестицій в R&D; у Швейцарії діє простий і ефективний механізм розгляду заявок 

щодо захисту інтелектуальної власності; в країні не передбачено оподаткування  

передачі прав на ІВ з інших країн до Швейцарії; з ліцензійної винагороди і виплати 

відсотків не стягується податок на джерело доходу і, як правило, не діє зобов'язання 

щодо сплати ПДВ. 
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Конкурентоспроможність НІС США характеризується такими показниками: 

«інноваційний ринок», «кредитні ставки», «торгівля і конкуренція» (1- місце за ГІІ), 

«інвестиційний клімат» (3-є місце за ГІІ), «ДіР» (4-е місце за ГІІ), «рівень знань у 

суспільстві» (6-е місце за ГІІ), «рівень знань працівників» (11-е місце за ГІІ), 

«інфраструктура» (9-е місце за ГКІ), «ефективність ринку праці», «вища освіта» (3-є 

місце за ГКІ) та за блоком «інновації та умови модернізації» за ГКІ (2-е місце). 

Позиції США визначаються такими факторами: 

 технопарки об'єднують зусилля держави, науки і бізнесу, що виступає 

вигідним партнерством для всіх учасників; 

 великі університети та наукові лабораторії, як правило, стають ядром 

науково-технологічних платформ, завдяки яким забезпечується необхідна 

концентрація кадрів; 

 стратегії розвитку інновацій, розроблені на базі технологічних платформ, є 

більш адекватними реальності, оскільки вони засновані на базі аналізу 

порівнянності наявних ресурсів і можливостей; 

 для припливу кваліфікованих кадрів створюються привабливі фінансові, 

технічні, інформаційні, соціальні умови, що й обумовлює концентрацію 

інноваційного капіталу, а отже, економічне зростання країни. 

Одночасно, не дивлячись на вищезазначене, існує ряд проблем у науково-

інноваційній сфері США, які зумовили лише 4-е місце країни за ГІІ:  

– у сфері освіти: зниження доступності вищої освіти в США через високу 

вартість порівняно з багатьма іншими країнами, нестача викладачів закладів 

вищої освіти з ряду науково-технічних дисциплін, зменшення припливу 

аспірантів і науковців з інших країн; 

–  неефективність державних програм підтримки досліджень і інновацій. 

Особливо це стосується бізнес-програми SBIR, оскільки існує ймовірність, що 

кошти отримують компанії, які вже здатні виживати і розвиватися швидкими 

темпами. Це, поміж іншим, створює ризик витіснення корпоративних інвестицій 

державним фінансуванням, в той час як державні інвестиції повинні стимулювати 

приватні вкладення; 
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–  у сфері R&D: дефіцит міждисциплінарних і прикладних досліджень та 

недостатнє фінансування фундаментальної науки. Копіювання і адаптація 

елементів американської НІС. 

Унікальну інноваційну культуру, яка поєднує характеристики різних груп 

країн та їх досвід, має Японія. Економічний розвиток Японії в різних сферах 

відбувається швидкими темпами, що обумовлено у тому числі «зростанням 

продуктивності» японської інноваційної системи. У 2016 р. витрати на R&D 

склали 173,36 млрд. дол. США (або 3,50 % ВВП), що є  одним з найбільших 

світових показників (3-е місце в ГІІ за показником R&D). 

За ефективністю інноваційної інфраструктури НІС Японії у ГІІ посідає 3-є 

місце, що обумовлено дією документу «Створення інновацій та глобальне 

поширення інформації до 2025 р.» або так звана стратегія «Інновації 25». Якісні 

перетворення на інноваційно-технологічній основі здійснюються в напрямах, 

викладених на рис. 2 додатку В. 

В рамках стратегії «Інновації 25» представлено понад 60 інноваційних 

технологій, які планується розробити до 2025 р. у таких сферах: 

 медицина і охорона здоров’я; 

 екологія, водні ресурси та енергетика;  

 передові технології і розвиток промисловості; 

 безпека і комфортне життя для населення. 

Сьогодні серед основних факторів сприяння підвищенню 

конкурентоспроможності НІС Японії можна виділити такі: 

– державне фінансування пріоритетних галузей промисловості через 

субсидії і кредити (ставка 2-4%), що видаються фінансовими організаціями за 

сприяння Японського банку розвитку і Японського експортно-імпортного банку 

(12-е місце за ГІІ за показником «кредитні ставки»); 

– сприяння підприємствам у придбанні новітніх іноземних технологій, 

створення сприятливих умов для технічної кооперації вітчизняних фірм з 

іноземними компаніями (3-є місце у рейтингу ГІІ за показником «торгівля та 
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рівень конкуренції», 19-е місце за показником «інноваційні зв’язки», 15-е місце у 

ГІК за показником «технологічна готовність»); 

– створення системи прискореної амортизації наукомісткого обладнання, що 

сприяє зменшенню оподаткування японських фірм і робить можливим вкладання 

фінансових коштів у нові високотехнологічні підприємства та проекти (21-е 

місце у рейтингу ГІІ за показником «бізнес-середовище», 13-е місце за 

показником «інститути»). 

У 2003 р. в Японії було прийнято проект закону щодо стимулювання 

промислових інвестицій в науку, яким визначено спеціальну податкову знижку 

(податковий кредит) у розмірі 10–12 % на витрати фірм на R&D. Однак обсяг 

кредиту не може перевищувати 20 % корпоративного податку в поточному році. З 

2006 р. будь-яка компанія може отримати податковий кредит (за ставкою 5 %), що 

нараховується при збільшенні в її структурі кількості  дослідницьких підрозділів. 

Сьогодні на провідні позиції в системі міжнародної інноваційної 

конкурентоспроможності виходить Китай, який за деякими показниками є 

порівняним із США, а за деякими – навіть випереджає Сполучені Штати.   

Про це свідчить той факт, що (за даними Fortune Global 500) у світовій 

економіці спостерігається швидкий приріст китайських компаній в рейтингу 

найбільших компаній світу з обсягом капіталізації, який супроводжується 

витісненням з цього списку американських компаній (2-е місце у рейтингу ГІІ за 

показниками «бізнес – середовище» та «регуляторні механізми»). Так, у 2006 р. в 

даному рейтингу були присутні 20 китайських компаній, а у 2017 р. – 115. Крім 

того, вже у 2017 р. 17,7 % глобального ВВП припадає на Китай, у той час як на 

США – 15,4 %. За співвідношенням обсягу витрат на R&D до величини ВВП 

Китай посідає друге місце (1,96 %), що у грошовому еквіваленті становить 

429,54 млрд. дол. США, а також слідує за США у рейтингу за науково-

дослідницькою активністю – 471,5 тис. опублікованих робіт у 2017 р. Хоча річні 

витрати на одного дослідника в Китаї становлять лише 10,8 тис дол. США, за 

ефективністю людського капіталу і розвитку R&D Китай посідає 8-е місце у ГІІ. 
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Китай здійснює досить швидкі трансформації в секторі малого 

інноваційного бізнесу. Це пояснюється тим, що саме цей сектор створює нові 

робочі місця, при цьому беручи активну участь в освоєнні інноваційних 

технологій і створюючи міцну експортну базу країни.  

Враховуючи світовий досвід участі малих підприємств у створенні 

інноваційного продукту (табл. 2.9), Китайським урядом було прийнято рішення 

щодо переорієнтації економіки країни з ресурсоємних підприємств на 

підприємства малого бізнесу.  

Таблиця 2.9 

Порівняльний аналіз міжнародного досвіду фінансування і підтримки 

малих інноваційних підприємств 

Критерії 
порівняння 

ЄС Японія США Китай 

1. Частка малих 
інноваційних 
підприємств% 

17 5,7 20 10 

2. Органи державної 
підтримки малого 
бізнесу 

Кредитна 
установа для 
відбудови 

Фінансова 
корпорація малого 
бізнесу Японії 

Адміністрація 
малого бізнесу  

Регіональні органи 
державної підтримки 
малого бізнесу 

3. Витрати на 
R&D 

78 млрд. дол. 
(2,8% ВВП) 

144,1 млрд. дол. 
(3,3% ВВП) 

405,3 млрд. дол. 
(4% ВВП) 

53,1 млрд. дол. (3% 
ВВП) 

Механізми 
стимулювання та 
розвитку малого 
бізнесу 
 

Пряме 
фінансування 

 Пряме 
фінансування 

Пряме 
фінансування 

Пряме фінансування 

Безоплатні позики 
Не надаються 
безоплатні 
позички 

Не надаються 
безоплатні 
позички 

Відшкодування 
витрат на реєстрацію 
першого бізнесу 

Цільові дотації на 
науково-дослідні 
розробки 

Цільові дотації на 
науково-дослідні 
розробки 

Цільові дотації на 
науково-дослідні 
розробки 

Мікрофінансування  

Створення фондів 
впровадження 
інновацій 

Впровадження 
інноваційних тех-
нологій здійсню-
ється безпосе-
редньо учасниками 
інноваційного 
процесу 

Функції 
впровадження 
інновацій 
здійснюють 
спеціалізовані 
науково-технічні 
організації 

Функції 
впровадження 
інновацій 
здійснюють 
спеціалізовані 
науково-технічні 
організації 

Зниження 
державних мит, 
податкові пільги 

Зниження 
державних мит, 
податкові пільги 

Зниження 
державних мит, 
податкові пільги 

Зниження державних 
мит, податкові 
пільги 

Створення мережі 
наукових парків, 
техноміст 

Створення мережі 
наукових парків, 
техноміст 

Створення 
мережі наукових 
парків, техноміст 

Створення мережі 
наукових парків, 
техноміст 

Функціонують 
спеціальні орга-
нізації з підтримки 
малих інноваційних 
підприємств 

Створення 
потужних 
державних 
організацій 

Створення 
потужних 
державних 
організацій 

Створення потужних 
державних 
організацій 

 

Докорінна модернізація економіки країни повинна бути закінчена в 2050 р., що 

має вивести Китай у число лідерів за рівнем економічного розвитку. Підприємці 

http://nobiz.ru/index.php/ru/registracija-ip-besplatno/516-regionalnye-organy-gosudarstvennoj-podderzhki-malogo-biznesa.html
http://nobiz.ru/index.php/ru/registracija-ip-besplatno/516-regionalnye-organy-gosudarstvennoj-podderzhki-malogo-biznesa.html
http://nobiz.ru/index.php/ru/registracija-ip-besplatno/516-regionalnye-organy-gosudarstvennoj-podderzhki-malogo-biznesa.html
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Китаю приймають активну участь у розвитку інноваційних технологій, при цьому 

65 % патентів і більше 80 % виробленої продукції країни належить саме малим 

підприємствам. Також на малий бізнес припадає близько половини податкових 

надходжень і близько 30 % обсягу експорту інноваційної продукції. 

Разом з тим, найбільш динамічні й інноваційні галузі в Китаї відчувають 

ряд серйозних проблем розвитку. З одного боку, ситуація, що склалась, 

призводить до певного спотворення мотивів розвитку інноваційної діяльності для 

держкомпаній (від ринкових і технологічних пріоритетів бюрократичного і до 

реалізації рентного підходу) і невисокої ефективності по-справжньому 

«проривних» заходів розвитку. Ситуацію погіршують слабкий менеджмент, 

постійне втручання держструктур в управління, а також досягнення надвеликих 

масштабів бізнесу, які роблять управління ще менш гнучким. З іншого – 

перебільшений акцент на держкомпаніях знижує ресурсне забезпечення та, 

певною мірою, можливості освоєння національного ринку іншими видами 

бізнесу Китаю, які демонструють більш якісні результати. Державні компанії 

відтісняють приватних конкурентів від джерел держпідтримки, отримують 

кращий доступ до банківських кредитів, кадрів тощо. 

Курс на залучення приватного капіталу в держсектор економіки може 

покращити ситуацію, але не кардинально. Основним результатом, ймовірніше, стане 

подальше укрупнення державних компаній, яке зробить їх ще менш гнучкими і 

ефективними. Таким чином, очевидним є конфлікт політичних та економічних 

пріоритетів розвитку, характерний для китайської інноваційної системи та 

економіки в цілому. Виходом з даного стану може стати більш зважений підхід до 

інноваційної політики. Мова, зокрема, йде про необхідність органічного розподілу 

функцій між учасниками НІС, тобто між держпідприємствами і приватними 

компаніями, розширення системи державно-приватних партнерств та кооперації з 

приватними суб'єктами, курс на відхід від проактивного втручання в політику 

держкомпаній (включаючи пом'якшення практики «бюрократичного» формування 

пріоритетів) на користь обмежених схем впливу на менеджмент підприємств та 

інших заходів. Однак відмова від традиційної концепції і визнання нових реалій 
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виявляється складним і навіть болісним процесом, пов'язаним з глибокими 

структурними реформами.  

Розглядаючи особливості інноваційного розвитку Саудівської Аравії, можна 

констатувати, що завдяки сировинній експортоорієнтованості країни (нафта, 

нафтопродукти) і значній імпортозалежності національної економіки, у тому 

числі за показником наукоємної продукції, НІС країни характеризується 

нерозвиненістю основних ланок сфери науки, освіти і підприємництва,  

наявністю дієвої інституційної системи, системи соціального забезпечення та 

розвиненої інфраструктури. Це підтверджує той факт, що інноваційний рівень 

країни забезпечується виключно за рахунок імпорту кінцевих товарів та послуг. 

Незважаючи на низький рівень освіти (50-е місце в рейтингу ГІІ за показником 

«освіта») і, відповідно, R&D, країна за ГІК посідає 30-е місце зі 137 країн світу та 

55-е місце за ГІІ зі 127 країн за рахунок залучення іноземних інновацій. 

Завдяки нагромадженню фінансових ресурсів, сьогодні Саудівська Аравія 

здійснює реформування національної економіки в бік розвитку несировинних 

секторів, стимулювання малого і середнього бізнесу, підвищення середнього 

рівня освіти населення. Це обумовлено тим, що в центрі уваги уряду країни – 

інвестиції в науку і освіту. До 2030 року число саудівських університетів, що 

входять в топ-200, планується довести до п'яти. Очікується, що розвиток 

ненафтогазових секторів призведе до додаткового попиту на робочі місця, 

безробіття до 2030 року повинне знизитись з 11,6% до 7 %. 

Серед державних проектів найбільш масштабним є побудова транспортної 

магістралі з Єгипту до Саудівської Аравії, яка забезпечить пожвавлення торгових 

і людських потоків, розширення зовнішньоекономічних зв’язків та 

удосконалення інфраструктури.  

За показниками ГІК та ГІІ Україна поступається вищезазначеним країнам, 

незважаючи на значний рівень людського капіталу та R&D (за ГІІ 26-е місце за 

показником «вища освіта» та 16-е е місце за «рівнем створення R&D»), що 

пояснюється розбалансованістю головних елементів НІС – науково-технічна 

сфера, підприємство, інноваційна інфраструктура функціонують ізольовано один 
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від одного. При цьому стратегія реального сектора не орієнтована на 

використання результатів вітчизняних досліджень і розробок, а рівень 

інноваційної активності у промисловості є вкрай низьким. Крім того, 

невідповідність розвитку ланок НІС також є наслідком того, що сильним базовим 

чинникам конкурентоспроможності (науково-технічний і освітній потенціал) 

протистоять слабкі інфраструктурні чинники (фінансова система, корпоративне і 

державне управління, технологічна інфраструктура, організація ринку), у зв'язку 

з чим для держави важливо не допустити ослаблення базових чинників, особливо 

трудових і інтелектуальних, і вжити дієвих заходів щодо зміцнення 

перерахованих інфраструктурних факторів. 

Фактично, успіх національних інноваційних систем визначається 

масштабністю фінансових вливань у розвиток інноваційної сфери. В цілому, 

найбільше фінансуються та підтримуються інноваційні підприємства в США, 

Японії та Китаї. В країнах-членах ЄС вони отримують вагому підтримку тільки в 

Німеччині – 23 млрд. дол. США, Франції – 19 млрд. дол. США та Великобританії – 

14 млрд. дол. США (дані за 2017 р.). Це пояснюється тим, що в країнах ЄС обсяги 

залучення корпоративних коштів в інноваційний бізнес та витрат на R&D впали на 

1,2% лише за 2016 р. Така динаміка знижує міжнародну конкурентоспроможність 

європейської регіональної інноваційної системи (РІС). 

Уряди країн-членів ЄС не приділяють достатньої уваги приватному 

сектору, частка якого у загальному обсягу інноваційної діяльності становить 

лише 17 %. Наступною перешкодою для посилення конкурентоспроможності НІС 

країн-членів ЄС є відсутність стандартизації стимулювання розвитку R&D, 

трансферу технологій та координації інноваційної діяльності, тобто 

комплексного підходу до регулювання РІС, що також знижує ефективність НІС 

країн-членів ЄС. Протягом 2015-2016 рр. рівень витрат країн-членів ЄС у сфері 

освіти і R&D знизився на 2%.  

Наука та інновації в країнах-членах ЄС стикаються з більш фрагментарним 

ринком, ніж економіки, утворені однією національною державою – такі як США 

та Японія.  
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Відрізняються і важелі державної підтримки НІС країн-лідерів 

інноваційного розвитку: 

 НІС США активно реагує на зовнішні та внутрішні виклики, нові 

тенденції в науково-технологічній сфері, їй історично властивий високий ступінь 

впливу держави. Федеральний Уряд всебічно сприяє створенню сприятливих умов 

для функціонування та розвитку інноваційного бізнесу,  науково-освітньої сфери, а 

також інституту довіри, що виражається у ефективній кооперації між державним, 

науковим, підприємницьким та суспільним секторами. Інноваційна політика США в 

основному реалізується за допомогою трьох груп інструментів державної підтримки 

науки та інновацій: а) пряма фінансова підтримка R&D, що здійснюється через 

контракти, гранти, державні закупівлі, б) непряма підтримка R&D в бізнес-секторі, 

основними інструментами якої є податкові пільги і прискорена амортизація для 

компаній, що витрачають кошти на R&D; в) комплексні заходи підтримки, які 

поєднують фінансове і нефінансове стимулювання. США відрізняються досить 

ефективним застосуванням цих заходів, яке обумовлено наявністю розвинених 

інститутів НІС; 

 орієнтація на інновації дозволила Китаю перейти від екстенсивного 

до інтенсивного шляху розвитку, тому державна політика в цій сфері спрямована 

на стимулювання власних R&D. Фінансування інноваційної діяльності 

здійснюється федеральним урядом і місцевими органами влади. Існує також 

система держзакупівель, згідно з якою держава повинна виділяти певну частину 

витрат на продукцію тільки інноваційних китайських підприємств. В рамках 

створеного Інноваційного фонду підтримки малого бізнесу застосовуються схеми 

субсидування і пільгового фінансування. Відповідно, системоутворюючим 

інститутом НІС Китаю виступає держава, яка стимулює розвиток науки та 

інноваційного бізнесу; 

 інноваційна система ЄС, з одного боку, є ефективною та 

конкурентоспроможною завдяки високорозвиненим НІС окремих країн-членів – 

Німеччини, Франції, Великобританії, Італії. З іншого боку, європейська РІС 

характеризується високим рівнем фрагментарності, відсутністю стандартизації та 
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загальноєвропейських механізмів регулювання інноваційного бізнесу та 

трансферу технологій. Не менш важливим є і той факт, що в Фінляндії та країнах 

Бенілюкс спостерігається високий рівень монополізації інноваційної діяльності та 

децентралізація управління інноваційною діяльністю. Остання Програма ЄС 

«Горизонт – 2020» передбачає лише грантову систему отримання коштів 

підприємцями та науково-дослідницькими установами, а не усунення зазначених 

проблем, що також створює дисбаланс у сфері забезпечення ефективності та 

конкурентоспроможності НІС країн-членів ЄС; 

 НІС Японії базується на еклектичному підході, що передбачає 

імплементацію зарубіжного досвіду у сфері інноваційного розвитку з 

урахуванням національної специфіки. Комерціалізація R&D здійснюється на 90% 

підприємницьким сектором, в той час як розвитку науково-освітнього сектору 

сприяє держава. Високий рівень інноваційності та міжнародної 

конкурентоспроможності НІС Японії забезпечується в результаті рівноправного 

та ефективного функціонування всіх її учасників. 

З вищенаведеного аналізу можна зробити висновок, що кожна з розглянутих 

вище країн та регіонів обрали свій шлях науково-технологічного розвитку,  

стимулювання та підтримки інноваційного підприємництва. 

Конкурентоспроможність національних інноваційних систем характеризується 

комплексом якісних та кількісних параметрів в рамках ГІК і ГІІ, 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.   

 

 

2.2. Оцінка конкурентоспроможності національних інноваційних 

систем в контексті включення до глобальних ланцюгів вартості. 

 

Стрімка дифузія інновацій та технологій в умовах глобалізації   призвели до 

різкого зростання обсягів міжнародної торгівлі і розширення все більш 
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фрагментованих виробничих систем високотехнологічної продукції у світовому 

господарстві. Трансформація глобальної економіки, яка базується на 

децентралізації виробництва, має важливі наслідки для конкурентоспроможності 

компаній, економік країн та добробуту суспільства в цілому, оскільки частка 

товарів і послуг, що розробляються та виробляються в межах однієї країни або 

фірми, швидко скорочується. Технологічні та управлінські інновації, а також 

усунення перешкод для транскордонного потоку технологій, ресурсів, товарів, 

послуг і капіталу призвели до виникнення глобальних ланцюгів доданої вартості 

(ГЛДВ). ГЛДВ стали домінуючим елементом світової економіки, оскільки вони 

взаємопов’язують країни з будь-яким рівнем розвитку. Фрагментація  

виробництва та його розподіл між країнами мають важливі наслідки для 

міжнародної торгівлі та інвестицій, визначаючи перспективи зростання, розвитку 

і зайнятості в країнах. 

Феномен ГЛДВ набуває особливої актуальності в умовах інтенсивного 

розвитку інновацій. Як було зазначено вище, інновації виступають 

системоутворюючим фактором усіх процесів, що відбуваються у світовій 

економіці, і ГЛДВ не є винятком. Як актуальне постає завдання участі 

національних інноваційних систем у ГЛДВ (рис.1 додатку Д).  

Як можна бачити з даних рис. Д.1, взаємовідносини між ланками ланцюга 

визначаються не конкуренцією, а кооперацією, спрямованою на досягнення 

спільної мети. Кожна ланка в ціновому ланцюгу виступає суб’єктом економічної 

діяльності, який додає свою вартість до кінцевого продукту (послуги). Продукт 

(послуга) вважається закінченим тільки тоді, коли він досягає фінальної стадії в 

рамках ланцюга. 

Ланцюг доданої вартості представляє собою описову модель, яка 

застосовується для відображення послідовності операційних, функціональних  та 

управлінських дій в процесі створення інноваційної продукції (рис. 2 додатку Д). 

Вартість товару або послуги зростає на кожному його відрізку. Ланцюг створення 

доданої вартості може виникати між підприємствами однієї країни (регіону) або 

об’єднувати підприємства декількох країн (регіонів). 
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На основі аналізу щорічних звітів міжнародних організацій (Trade in Value 

Added, TiVA та ін., що складаються за ініціативою ОЕСР і СОТ) щодо  

міжнародної торгівлі через призму ГЛДВ, можна зробити висновок, що за період 

1998–2015 рр. рівень входження країн до ГЛДВ підвищився у середньому на 8–

18 %, а деяких країн (Індія, Китай, Південна Корея) – на 17–32 %; приблизно 40 % 

експорту країн-учасниць ОЕСР становить іноземна додана вартість.  

За останні двадцять років кардинально змінилась також ситуація з 

інвестиціями. Якщо раніше ПІІ контролювались розвиненими країнами, то зараз 

експортерами ПІІ стають країни, що розвиваються: частка країн, що розвиваються, 

в експорті ПІІ зросла з 12 % в 2000 р. до майже 37 % на початку 2015 р., а в імпорті 

– з 19 % до 63 %, що поясняється прагненням зазначених країн отримати і 

розширити доступ до глобальних ринків і включитись до ГЛДВ.  

Рівень участі країни у ГЛДВ визначається як обсягами імпорту товарів, що 

ввозяться в країну для виробництва кінцевої продукції, так і обсягами експорту  

сировини і компонентів, які вивозяться з країни. Чим вище ці показники, тим 

більшим чи нижчим є  внесок країни у світове виробництво та експорт. 

Частка доданої вартості, виробленої іншими країнами, в експорті країн в 

середньому в світі становить 28 %, що означає, що майже 5,5 трлн. дол. США з 

22,3 трлн. дол. США обсягу світової торгівлі (станом на 2016р.) припадало на 

подвійний облік – вартість однієї і тієї ж сировини на різних стадіях обробки 

двічі зафіксована в торговій статистиці; відповідно, 15,2 трлн. дол. США – 

найбільш ймовірний обсяг доданої вартості в експорті, що становить приблизно 

п’яту частину світового ВВП (рис. 2.2). 

Для кожної країни частка доданої вартості, виробленої іншими країнами, в 

обсягах експорту показує, наскільки її промисловість і експорт залежать від 

імпорту з інших країн, наскільки національна економіка є спеціалізованою на 

конкретному виробництві, а також яким є місце країни у ГЛДВ. 
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Рис. 2.2. Частка доданої вартості, виробленої в інших країнах,  

в експорті країн у 2016 р., % 

 

Для розвинених країн частка доданої вартості у власному експорті становить 

31%, що вище середньосвітового значення і показника для країн, що розвиваються. 

Лідером за показником доданої вартості, виробленої в інших країнах, в експорті 

виступають країни ЄС – 39 %. На торгівлю всередині ЄС припадає 70 % всієї 

торгівлі об’єднання (для порівняння, частка доданої вартості, виробленої в інших 

країнах, у товарному експорті США становить 11%, Японії – 18 %). 

Для країн, що розвиваються, даний показник становить 25% – це нижче 

середньосвітового значення, але більше, ніж в США або Японії. Серед 25 

найбільших світових експортерів лідерами виступають країни з абсолютно 

різним співвідношенням доданої вартості, виробленої всередині і за межами 

країни. Так, великі економіки, на зразок США і Японії, покладаються в 

основному на розвинені промислові ланцюги всередині країни. Однак, 

Великобританія та Німеччина є винятком з цього правила (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Частка доданої вартості, виробленої всередині країни, в експорті 

країни у 2016 р., % 

 

Багато невеликих країн (Нідерланди, Гонконг, Сінгапур та інші) 

орієнтуються на проміжне виробництво і тому мають меншу частку доданої 

вартості, виробленої всередині країни, в експорті.  

На основі аналізу показника частки доданої вартості, виробленої всередині 

країни, в експорті, визначимо рівень участі країн у ГЛДВ (табл. 2.10). Як свідчать 

результати аналізу, країни з високим рівнем участі у ГЛДВ за часткою доданої 

вартості, створеною всередині країни, в експорті мають достатній потенціал для 

виробництва товарів всередині країни, що дозволить їм заощаджувати на 

трансакційних витратах, логістиці, страхуванні, сплаті податків.  

Таблиця 2.10 

Рівень участі країн у ГЛДВ за часткою продукції з доданою вартістю, 

створеною всередині країни, в експорті 
Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

Країна Рівень участі, % Країна Рівень участі, % Країна Рівень участі, % 
Індія 90 Франція 69 Корея 56 
США 89 Мексика 68 Нідерланди 47 

Росія 88 Німеччина 63 Бельгія 42 
Австралія, 
Бразилія 

87 Швеція 60 Сінгапур 36 

 

Країнам із середнім та низьким рівнем участі у ГЛДВ за часткою доданої 

вартості, створеною всередині країни, в експорті вигідніше виносити 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%



113 

виробництво за межі країни внаслідок дії таких факторів, як обмеженість 

природних ресурсів, кліматичні умови та географічне розташування, 

спеціалізація праці, рівень зайнятості, інноваційного розвитку.  

Що стосується країн з високою часткою доданої вартості, створеної 

всередині країни, в експорті, то передові позиції за цим показником посідають 

країни ЄС, Східна і Південно-Східна Азія та Північна Америка (рис.2.4).  

 

Рис. 2.4. Участь окремих країн-членів ОЕСР в глобальних ланцюгах доданої  

вартості в 2016 р., %  

 

Такі відкриті економіки, як Південна Корея, Фінляндія, Швейцарія, 

отримують більше проміжних товарів із зарубіжних джерел і ГЛДВ у порівнянні з 

такими великими економіками, як США та Японія, де внаслідок розмірів 

економіки і ринку значна частина ланцюгів доданої вартості має внутрішній 

характер. На нашу думку, індекс участі країни у ГЛДВ меншою мірою 

корелюється з розмірами її економіки, ніж зміст експорту, оскільки відображає 

використання проміжних товарів третіх країн. Наприклад, питома вага 

закордонного «контенту» в американському експорті становить 15%, а рівень 

участі США у ГЛДВ досягає 40%. Щодо участі країн, що розвиваються, у ГЛДВ 

(рис. 2.5), індекс участі в ГЛДВ великих країн, що розвиваються, таких як Індія і 

Бразилія, є нижчим, ніж невеликих країн, таких як Малайзія або Таїланд.  
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Рис. 2.5. Участь в глобальних ланцюгах доданої вартості країн, що 

розвиваються, в 2016 р,% 

Частка імпортних проміжних товарів в експорті тієї чи іншої країни, а 

також частка власних проміжних товарів, які використовуються в експорті третіх 

країн, дають уявлення про вертикальну спеціалізацію, але ніяк не відображають 

протяжність (масштаб) і кількість виробничих стадій ГЛДВ. Ще більші 

відмінності у протяжності ГЛДВ спостерігаються при аналізі окремих галузей 

світової економіки (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Протяжність глобальних ланцюгів вартості в окремих галузях 

світової економіки, % 
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До галузей з найбільшим ступенем фрагментації належать такі: виробництво 

телекомунікаційного обладнання, автомобільна промисловість, металургія, легка і 

електротехнічна промисловість. Галузі сектору послуг мають більш короткі ГЛДВ, а 

найкоротший ГЛДВ зафіксовано у видобувній промисловості. 

Кожна країна може перебувати у висхідних або низхідних сегментах ГЛДВ 

в залежності від її спеціалізації. Країни, що знаходяться у висхідних сегментах, 

спеціалізуються на виробництві сировинних матеріалів; у низхідних – на 

складальних операціях або послугах. Очевидно, що специфікація параметрів 

продукції, бізнес-процесів і логістики може призвести до активізації процесу 

вертикальної інтеграції. Отже, посиленню тенденцій у світовій економіці, які 

сприятимуть подальшому розвитку ГЛДВ, є такі:  

 диверсифікація продукції як все більш явне і важливе джерело конкурентної 

переваги, оскільки вона ускладнює процес обмінів між покупцями і 

постачальниками, що призводить до формування мережевих форм управління); 

 ринки кінцевої продукції характеризуються стандартизацією в сфері 

безпеки, праці та навколишнього середовища; 

 зростання вимог до товарів вимагає більш ретельного моніторингу і 

контролю за виробничими процесами, щоб гарантувати споживачу наявність 

заявлених характеристик. Крім того, самі роздрібні торговці та компанії 

розробляють стандарти як форми диференціації продукції; 

 у прагненні до посилення конкурентних переваг країни розробляють, 

впроваджують та опановують нові технології, які визначають їх місце у ГЛДВ. 

Сучасна кон’юнктура глобального ринку високотехнологічної продукції 

підтверджує той факт, що вказаний ринок є пріоритетним напрямом створення 

доданої вартості, оскільки на сектор високотехнологічної продукції припадає 

близько 60% світового ВВП.  

На першому місці у світі за абсолютними обсягами експорту 

високотехнологічної продукції знаходиться Китай, на другому – Німеччина, на 

третьому – США (табл. 2.11).  
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Таблиця 2.11 

Структура світового експорту та імпорту високотехнологічної продукції у 

2016 р. 

Країна 

Експорт Імпорт 

млрд. дол. 

США 

частка країни, 

% 

млрд. дол. 

США 

частка країни, 

% 
Китай 554 24,0 457,7 18,7 
Німеччина 186 14,5 342 14,0 
США 154 12,4 342,9 14,0 
Сінгапур 131,5 5,7 102,6 4,2 
Південна Корея 127,3 5,6 101,1 4,1 
Японія 92,7 4,9 82,9 3,4 
Саудівська Аравія 55,4 6,6 268,0 6,1 
Інші країни 1045,7 40,8 1 006,4 49,5 

 

Значні обсяги експорту високотехнологічної продукції Китаю свідчать, що 

більша частина високотехнологічної продукції виробляється всередині країни, 

одночасно із значними обсягами високотехнологічного імпорту з розвинених 

країн. За останнє десятиліття частка високотехнологічного експорту в загальному 

обсязі експорту промислових товарів США значно знизилась, в той час, як у 

Китаї спостерігалось зростання. 

Однак за показником доданої вартості, створеної у наукомістких та 

високотехнологічних галузях, перше місце посідають США. У 2015-2016 рр. цей 

показник склав 6,85 трлн. дол. США. Друге місце з великим відривом посідає 

Китай (2,19 трлн. дол. США) (табл.2.12).  

Таблиця 2.12 

Додана вартість наукомістких і високотехнологічних 

галузей 15 країн-лідерів [180] 

 

 

  

 

 

 

 

Країна Додана вартість, трлн. дол.  

США 6,85 

Китай 2,19 

Японія 1,37 

Німеччина 1,14 

Великобританія 1,08 

Франція 0,96 

Італія 0,55 

Канада 0,55 

Австралія 0,49 

Південна Корея 0,33 

Нідерланди 0,28 
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Для забезпечення репрезентативності і у відповідності до вищевикладеного 

аналізу конкурентоспроможності НІС, для оцінки змінних, які характеризують 

участь країни у ГЛДВ, проаналізуємо такі країни, як США, Саудівська Аравія, 

Японія, КНР, Швейцарія. Зазначені країни представляють різні частини світу і є 

репрезентативними у своєму регіоні за обсягами створення доданої вартості у 

високотехнологічних галузях.  

Аналіз динаміки доданої вартості у промисловості вищезгаданих країн 

(табл. 2.13) показує, що протягом 1996–2016 рр. вона найбільше зросла у КНР, 

збільшившись за вказаний період майже в 11 разів, що свідчить про нарощування 

Китаєм промислового потенціалу і  вихід країни на провідні світові позиції. Серед 

факторів, які відображають включення НІС країни до ГЛДВ, виділимо такі: 

витрати країни на R&D; індекс інновацій; обсяг високотехнологічного експорту; 

кількість заявок на патенти; витрати на освіту. 

Таблиця 2.13 

Обсяг доданої вартості у промисловості країн у 2006-2016 роках 

млрд. дол. США 

Рік 
Країна 

США Саудівська Аравія Японія КНР Швейцарія 
1996 1855,50 82,76 1667,61 406,87 92,17 
1997 1990,44 84,34 1505,87 452,92 77,97 
1998 2055,20 64,53 1352,8 471,29 78,13 
1999 2172,33 77,02 1507,29 496,25 75,35 
2000 2302,56 102,65 1601,07 551,61 68,31 
2001 2277,28 94,88 1345,71 599,98 72,34 
2002 2258,24 98,11 1256,74 653,68 79,45 
2003 2380,88 117,87 1352,16 757,49 90,99 
2004 2570,42 147,94 1458,92 897,53 100,81 
2005 2776,88 204,02 1436,12 1074,95 104,85 
2006 2990,42 236,98 1358,32 1308,87 111,2 
2007 3103,74 262,21 1349,27 1664,59 123,33 
2008 3084,11 347,57 1461,26 2158,05 144,36 
2009 2828,29 236,09 1426,73 2344,64 136,09 
2010 2958,61 308,39 1621,37 2830,45 146,98 
2011 3102,15 427,42 1655,23 3513,72 178,63 
2012 3214,71 461,39 1659,24 3875,66 168,2 
2013 3347,07 446,96 1388,83 4227,96 172,53 
2014 3512,63 432,45 1340,72 4518,21 174,57 
2015 3496,86 296,2 1255,00 4528,95 165,75 
2016 3500,68 279,84 1310,50 4458,36 164,84 

 

Як свідчать дані табл. 2.14, за останні 20 років КНР перетворилась на 

одного з найбільших експортерів високотехнологічної продукції. Домогтися 
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таких результатів вдалось, насамперед, завдяки реформуванню та модернізації 

економічної політики країни, інтенсифікації розвитку інноваційної сфери, а 

також підтримці та стимулюванню підприємницького сектору у виробленні 

наукоємної продукції.  

Таблиця 2.14 

Обсяги високотехнологічного експорту країн у 1996–2016 рр., млн. дол. США 

Рік 
Країна 

США Саудівська Аравія Японія КНР Швейцарія 

1996 138093,56 39,55 101830,88 15821,97 13274,79 

1997 163407,33 25,67 104987,78 20477,37 12722,26 

1998 171969,18 18,22 95491,51 24639,53 14136,39 

1999 181431,88 46,01 104650,39 29598,07 16163,56 

2000 197466,01 23,44 128902,18 41735,54 15866,41 

2001 176163,64 31,03 99451,27 49409,51 17147,58 

2002 162082,32 25,76 95885,43 69226,43 19694,01 

2003 160291,32 132,56 107083,42 108669,36 23085,16 

2004 176281,67 41,21 126245,34 163006,97 26652,82 

2005 190737,24 97,62 125445,49 215928,41 28272,67 

2006 219026,02 156,25 129241,18 273131,52 31113,89 

2007 218155,51 131,28 117857,77 302773,31 35285,03 

2008 220884,47 85,19 119914,96 340117,85 42508,22 

2009 132406,67 39,84 95158,64 309600,88 39308,61 

2010 145932,68 200,94 122102,19 406089,70 42679,71 

2011 145638,60 206,15 126477,50 457106,55 50124,29 

2012 148330,99 255,73 123411,78 505645,69 50098,54 

2013 148530,54 291,21 105075,61 560058,34 53294,08 

2014 155640,59 254,37 100954,83 558605,99 55906,71 

2015 154353,96 267,84 91529,34 576598,67 53257,66 

2016 138093,56 39,55 101830,88 515821,97 13274,79 
 

 Ще одним показником, що характеризує рівень включення країни в 

глобальні ланцюги доданої вартості, є кількість заявок на патенти (табл. 2.15). 

Зростання кількості патентних заявок як показник включення країн до ГЛДВ 

(табл. 2.15) відмічається в Японії, а в КНР, навпаки – спад.  

Таблиця 2.15 

Обсяг заявок на патенти країн у 1996–2015 роках  

Рік 
Країна 

США Саудівська Аравія Японія КНР Швейцарія 
1996 106892 27 339045 11628 2504 
1997 119214 57 349211 12672 2408 
1998 134733 45 357379 13751 2025 
1999 149251 72 357531 15626 1916 
2000 164795 76 384201 25346 2083 
2001 177513 46 382815 30038 1859 
2002 184245 61 365204 39806 1827 
2003 188941 56 358184 56769 1831 
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Продовження табл.2.15 
2004 189536 81 368416 65786 1742 
2005 207867 119 367960 93485 1643 
2006 221784 119 347060 122318 1740 
2007 241347 128 333498 153060 1692 
2008 231588 135 330110 194579 1594 
2009 224912 267 295315 229096 1684 
2010 241977 288 290081 293066 1622 
2011 247750 347 287580 415829 1597 
2012 268782 389 287013 535313 1480 
2013 287831 491 271731 704936 1525 
2014 285096 652 265959 801135 1480 
2015 106892 27 339045 11628 2504 
 

Для більшої репрезентативності розширимо діапазон дослідження,  

проаналізувавши рейтинг вищезазначених країн за показниками профільного 

оцінювання рейтингового агентства Bloomberg (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 

Рейтинг інноваційних показників за показниками рейтингового агентства 

Bloomberg за 2017 рік [162] 

Країна 
Інтенсив-
ність ДіР 

Виробництво 
доданої 

вартості у 
високотехно-

логічному 
секторі 

Продук-
тивність 

Щільність 
високих 

технологій 

Ефек-
тив-
ність 
вищої 
освіти 

Концен-
трація 
R&D 

Патентна 
активність 

США 10 22 10 1 34 20 2 
Саудівська Аравія - - - - - - - 
Японія 3 9 28 8 27 9 3 
КНР 15 19 43 9 43 43 7 
Швейцарія 8 6 2 11 16 14 4 

 

Дані табл. 2.16 свідчать про наявність великих відмінностей між вказаними 

показниками. Це можна пояснити тим, що інноваційний розвиток кожної країни 

та регіону залежить від різних чинників, притаманних лише їм. Крім того, рівень 

інноваційного розвитку та виробництва високотехнологічної продукції не завжди 

виступає детермінантою включення країни до ГЛДВ. Тому підтвердженням є 

Саудівська Аравія, яка є лідером серед країн Близького Сходу за видобутком 

нафти та має 25 % світових запасів даного ресурсу. Країна імпортує інноваційні 

технології та впроваджує їх у такі галузі: видобування корисних копалин, ІКТ, 

будівництво, мікроелектроніка, робототехніка.  

Також можна бачити, що за показником «щільність високих технологій» 

країни – лідери посідають досить високі позиції, що також можна пояснити тим, що 

в цих країнах зареєстрована критична маса високотехнологічних підприємств, які 
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утворюють високотехнологічні кластери або технопарки, що здійснюють R&D та 

реалізують їх результати за межами економічної території країни, тим самим  

створюючи додану вартість на високомаржинальних стадіях ГЛДВ продукції. 

Як було зазначено вище, країни з різним рівнем соціально-економічного, 

політичного, культурного розвитку та наявного ресурсного потенціалу беруть участь 

у ГЛДВ, виходячи з національних умов, і включаються на різних ланках ГЛДВ, які 

відрізняються як протяжністю (продуктивністю), так і величиною доданої вартості 

(маржею). На первинних ланцюгах формування доданої вартості країни, як правило 

виступають донорами природних, людських і інноваційних ресурсів, і крім того, 

можуть відчути ряд загроз та ризиків. Близько 60 % світової торгівлі припадає на 

товари первинної переробки, які проходять різні стадії обробки в інших країнах, 

таким чином потрапляючи в ГЛДВ. 

В основному вказані операції координуються і здійснюються 

транснаціональними корпораціями (рис. 2.7) через їх філії та контрагентів у 

різних країнах. Однак ГЛДВ створюють серйозну проблему подвійного рахунку. 

Наприклад, сировина, що видобувається в одній країні, може бути за допомогою 

філії експортована в другу країну для перероблення, потім в третю – для 

використання у виробництві і, нарешті, в четверту країну – для кінцевого 

споживання. Вартість сировини враховується один раз як внесок у ВВП країни 

походження, але кілька разів у статистиці глобального експорту. 

 

Рис. 2.7. Топ-10 ТНК за показником витрат на R&D та інтенсивністю R&D у 

2017 р. 
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Показники доданої вартості, що створена за кордоном, значно різняться в 

залежності від країни та галузі економіки Так, у розвинених країн частка 

«подвійного рахунку» в експорті на 31 % вище середньосвітового рівня, оскільки 

їх експорт більше залежить від імпортованих товарів. 

Другий компонент доданої вартості в експорті – внутрішня додана вартість, 

яка створюється економікою країни. Її частка також варіюється залежно від 

країни або галузі. На величину частки внутрішньої доданої вартості впливають 

такі фактори як розмір економіки, структура експорту і позиція країни в ГЛДВ, 

економічна структура і експортна модель. Так, великі економіки (США, Японія) 

мають більш масштабні внутрішні ланцюги доданої вартості і менше залежать від 

зовнішніх поставок 

Країни з великою часткою природних ресурсів, експортери нафти і 

сировинних товарів, такі як Росія і Саудівська Аравія, зазвичай мають більш 

високі показники внутрішньої доданої вартості, оскільки подібний експорт 

знаходиться на самому початку ГЛДВ. 

Середня частка «подвійного рахунку» у світовому експорті – 28 %, однак у 

різних галузях та країнах цей показник може значно відрізнятись. 

Крім того, участь у міжнародному виробництві безпосередньо впливає на 

додану вартість, рівень безробіття та доходи населення. Подібна співпраця може 

підвищити продуктивність через технологічне вдосконалення і нові можливості 

для довгострокового промислового оновлення. Так, включення у ГЛДВ 

дозволило Китаю розвинути високотехнологічні експортоорієнтовані 

виробництва, але існує можливість, що країна може опинитись заблокованою у 

неприбутковому сегменті ГЛДВ.  

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що  

ефективність участі країни у ГЛДВ визначається: 

 консолідацією і взаємодією між усіма ланками НІС, учасники якої мають 

залучатись у виробничо-технологічному циклі ГЛДВ, починаючи з нижньої 

позиції ланцюга поставок і просуваючись вгору, у бік просування інноваційних 

товарів і послуг на ринок; 
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 розвитком малого і середнього підприємництва, що створює 

коопераційні зв’язки з ТНК на основі аутсорсингу;  

 технологічною гнучкістю національних виробництв, що оперативно 

реагують на глобальні вимоги ринків товарів і послуг; 

 відповідністю соціально-культурного і освітнього рівня громадського 

суспільства міжнародним стандартам і вимогам конкурентної національної 

економіки. 

Конкуренція, що виникає між учасниками в рамках ГЛДВ, може спричинити 

появу витрат на коригування діяльності в різних галузях та країнах за різними 

стандартами. Політика держав повинна полегшувати процес коригування за 

допомогою політичних заходів у сфері ринку праці та соціальної політики, а також 

за допомогою інвестицій в освіту та R&D. Структурні заходи допомагають зміцнити 

гнучкість, а, отже, стійкість економік до майбутніх потрясінь. 

Одним із головних факторів підвищення ефективності участі в ГЛДВ є 

істотне зниження витрат. Важливою частиною витрат є, те що географічно 

розташовані стадії ланцюгів доданої вартості повинні координуватися і 

керуватися в постійному режимі. Прогрес інформаційних технологій дозволив 

ефективно координувати і моніторити всі стадії, розташовані на великій відстані 

одна від одної. 

Транспортні та комунікаційні витрати знизились, насамперед, завдяки 

технологіям контейнерних перевезень і мережі Інтернет, що забезпечило 

можливість безперебійного руху товарів і послуг. Однак не тільки завдяки цьому. 

Важливу роль тут відіграли також процеси лібералізації торгівлі та інвестицій, 

інституційні реформи в ключових транспортних і інфраструктурних секторах, які 

підвищили ефективність всіх галузевих ланцюгів вартості. 

Рівень фрагментації виробництва залежить від технічних характеристик 

виробленого товару, а також від витрат, що виникають на різних стадіях процесу 

проміжного виробництва в різних регіонах. Наприклад, деякі послуги меншою 

мірою вимагають вертикальної спеціалізації в разі необхідності безпосередніх 

контактів між виробником послуг і їх споживачем. Ступінь фрагментації 
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залежить також від співвідношення між витратами виробництва, трансакційними 

витратами і витратами на координацію. Розміщуючи стадії виробництва в країнах 

з більш низькими витратами, компанії змушені більше витрачати на послуги, 

необхідні для його підтримки. Таким чином, існує певний оптимальний рівень 

фрагментації, що залежить від рівня розвитку торговельно-транспортної 

інфраструктури і трансакційних витрат. Оптимальний рівень фрагментації 

передбачає, що розширення ГЛДВ не може тривати нескінченно. 

Рівень інноваційності країни та її міжнародної конкурентоспроможності не 

завжди впливає на процеси включення до ГЛДВ, оскільки сировинні країни 

більшу частину високотехнологічної продукції імпортують для удосконалення 

внутрішнього виробництва, тим самим створюючи внутрішню додану вартість. 

Крім того, включення до ГЛДВ підвищує інноваційні показники тільки для 

країн-новаторів. Так, в залежності від рівня включення країн у ГЛДВ за обсягами 

експорту високотехнологічної продукції, їх можна розділити на чотири групи: 

 країни-новатори (США, Німеччина, Японія, Фінляндія) – вони 

здійснюють R&D, проектують, виробляють та реалізують наукоємну продукцію 

відповідно до потреб національних та міжнародних ринків. Сьогодні все більш 

популярними стають інновації подвійного призначення, тобто цивільного та 

військового, лідерами у виробництві яких є США; 

 країни-послідовники (Австрія, Бельгія, Китай, Естонія, Франція, Ірландія, 

Люксембург, Нідерланди, Словенія, Великобританія, Швейцарія) – вони 

удосконалюють наявні технології або купують патенти на винаходи і 

використовують  їх у національних інтересах та для продажу на зовнішніх ринках; 

 країни-платформи (Індія, Україна) – спеціалізуються на створенні R&D, 

передусім, на іноземні замовлення через обмеженість ресурсів у сфері R&D. Так, 

Індія і Україна виступають лідерами у інформаційно-комунікаційному сегменті, 

Україна – в інформаційно-комунікаційному сегменті, машино- та авіабудуванні;  

 країни-споживачі (Саудівська Аравія, ОАЕ, Азербайджан, 

Туркменістан, Сьєрра-Леоне, ПАР) – вони використовують придбані за кордоном 

інноваційні технології для внутрішніх потреб, мають досить розвинену 
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інфраструктуру, кошти для їх впровадження, але не реалізують 

високотехнологічну продукцію на зовнішніх ринках, оскільки створюють високу 

внутрішню додану вартість в результаті експорту природних ресурсів. 

Варто зазначити, що країна, в залежності від її потреб у технологіях і 

наявних у неї науково-технологічних та інноваційних ресурсів, може виступати в 

ролі будь-якого учасника в рамках ГЛДВ: новатора, послідовника, платформи чи 

споживача. Учасники ГЛДВ не конкурують між собою, а працюють на 

партнерських засадах, тим самим видозмінюючи систему конкуренції, оскільки 

кожен із учасників ГЛДВ зацікавлений у ефективності та успіху свого партнера. 

Крім того, ГЛДВ відкривають нові можливості для країн, що розвиваються, 

оскільки ТНК та БНК, розміщуючи своє виробництво на їх територіях, створюють 

нові робочі місця,  інфраструктуру та посилюють їх потенціал.  

 

 

2.3. Особливості розвитку національної інноваційної системи України 

в глобальному науково-технологічному просторі 

 

В умовах глобалізації світової економіки інноваційний вектор розвитку 

стає основною конкурентною перевагою на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях. За останні десятиліття сформувалось розуміння інновацій 

не тільки як драйвера соціально-економічного, політичного, науково-

технологічного та культурно-ціннісного розвитку, а й як основного виклику, який 

постає перед країнами. Як свідчить світовий досвід, рівень 

конкурентоспроможності економіки країни та її позиція  на світовому ринку 

напряму залежать від інноваційного потенціалу. Тому формування інноваційно-

орієнтованої моделі розвитку є безальтернативним шляхом інтеграції 

національної економіки до глобального науково-технологічного простору. 

Рівень інноваційної активності в Україні на сьогодні є незадовільним. Україна 

значно відстає від передових країн світу, про що, зокрема, свідчить глобальний 

інноваційний індекс (GII) (табл. 2.17). Так, на міжнародному рівні в рейтингу GII-
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2017 Україна займає 50-те місце серед 127 країн світу проти 56-го місця у 2016 р. 

(серед 128 країн) та 64-го у 2015 р. (серед 141 країни світу) [108, с. 23; 191].   

Таблиця 2.17 

Позиції України за показниками глобального інноваційного індексу 

у 2015–2017 рр. [191] 

Глобальний інноваційний індекс (GII) та його складові 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Глобальний інноваційний індекс   36,45 35,72 37,62 

Місце в рейтингу 64 (з 141) 56 (з 128) 50 (з 127) 

1. Інститути 98 101 101 

- політичне середовище 112 123 122 

- нормативно-правове середовище 89 84 82 

- бізнес-середовище 92 79 78 

2. Людський капітал та дослідження 36 40 41 

- освіта 25 20 30 

- вища освіта  31 24 26 

- дослідження та розробки 45 50 51 

3. Інфраструктура  112 99 90 

- інформаційні та комунікаційні технології  89 87 68 

- загальна інфраструктура  127 110 108 

- екологічна стабільність 121 100 95 

4. Рівень розвитку ринку  89 75 81 

- кредит 60 58 71 

- інвестиції 136 113 107 

- торгівля та конкуренція 66 46 48 

5. Рівень розвитку бізнесу  78 73 51 

- працівники розумової праці 52 48 41 

- інноваційні зв’язки  105 88 72 

- поглинання знань 88 82 63 

6. Результати у сфері знань і технологій 34 33 32 

- створення знань 14 16 16 

- застосування знань 98 90 77 

- поширення знань 65 61 54 

7. Результати у сфері творчості 75 58 49 

- нематеріальні активи 82 42 26 

- результати творчої діяльності 87 87 92 

- Інтернет-творчість  51 51 47 
 

Хоча протягом вказаних років спостерігається тенденція до покращення позиції 

України в даному рейтингу, наша держава значно відстає від провідних країн світу. 

До показників, які зазнали найбільшого погіршення, та відповідно вплинули на 

значення GII-2017, можна віднести такі: інформаційні та комунікаційні технології, 

екологічна стабільність, інвестиції, рівень розвитку бізнесу у зв’язку з погіршенням 

позицій за всіма підскладовими, результати у сфері знань і технологій внаслідок 

погіршення таких підскладових, як застосування знань та поширення знань, 

результати у сфері творчості як наслідок послаблення позицій за такими складовими, 

як нематеріальні активи та Інтернет-творчість.   
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Водночас, спостерігається позитивна динаміка за такими складовими, як 

людський капітал та дослідження, за рахунок зростання таких підскладових, як 

освіта, дослідження і розробки, кредит, результати творчої діяльності [108, с.24]. 

В межах ЄС розраховується таблиця інноваційності – порівняльний аналіз 

інноваційної діяльності країн ЄС, інших європейських країн та країн-сусідів. На 

основі даного рейтингу оцінюються відносні сильні та слабкі сторони 

національних інноваційних систем [168]. Під час визначення даного рейтингу 

розраховується 27 показників, об’єднаних у чотири групи: умови розробки 

(людські ресурси, привабливі дослідницькі системи, інноваційно привабливе 

середовище); інвестиції (фінанси і підтримка, інвестиції підприємств); 

інноваційна діяльність (інноватори, зв’язки, інтелектуальні активи); вплив (вплив 

зайнятості, економічні ефекти).   

Як свідчать дані рис. 2.8, Україна належить до груп країн, що є 

інноваторами, які формуються. За сумарним показником країна значно  

поступається  не  тільки країнам-інноваційним лідерам, а й країнам – помірним 

інноваторам. Найкращі значення Україна має за такими підгрупами: вплив 

зайнятості (77,9), людські ресурси (66,1), інвестиції підприємств (46,8). 

Найгіршими виявились такі підгрупи: зв’язки, (4,6), інноваційно привабливе 

середовища (0). 

 

 

а) група 1 – країни, що є інноваційними лідерами 
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б) група 2 – країни, що є активними новаторами 

 

в) група 3 – країни, що є помірними інвесторами 

 

г) група 4 – країни, що є інноваторами, які формуються 

Рис. 2.8. Місце України в таблиці інноваційності серед країн Європи  

за 2016 р. [191] 

 

Якщо розглянути детальніше Індекс глобальної конкурентоспроможності 

(рис.2.9) як підіндекс технологічної готовності та підіндекс інноваційності, 

можна зробити висновок, що інноваційна діяльність в Україні в останні роки 

характеризується структурною деформованістю, інституційною неповнотою, 

неузгодженістю та незбалансованістю технологічних, економічних і соціально-
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ціннісних аспектів. Інноваційні процеси в Україні не набули достатніх масштабів 

та не виступають суттєвим фактором зростання ВВП (табл. 2.18). 

 

Рис. 2.9. Складові глобального індексу конкурентоспроможності України,  

2017–2018 рр. 

 

Відповідно, покращення умов ведення інноваційної діяльності сприятиме 

покращенню показників як індексу конкурентоспроможності загалом, так і таких 

його складників, як підіндекс технологічної готовності та підіндекс 

інноваційності. Україні для посилення власної інноваційної активності необхідно 

впроваджувати відповідну державну політику, спрямовану на організацію 

науково-дослідної і дослідно-конструкторської діяльності відповідно до світових 

стандартів та збільшення витрат на науку і нові технології до рівня, що відповідає 

нормам, прийнятим у світі [108, с. 24]. 

На думку експертів, для забезпечення інноваційності економіки обсяг 

фінансування науки та науково-дослідних робіт має становити не менше 2 % 

ВВП [68, с. 18]. У розвинених країнах показник наукоємності ВВП становить 2–

4 % і більше [109, с. 24]. Витрати на наукову сферу в Україні щорічно зростають в 
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абсолютному вимірі, але при цьому їх частка у ВВП становить менше 1% 

(наприкінці 1990-х років – близько 3%) [158, с. 17].    

Таблиця 2.18 

Рейтинг України за підіндексом технологічної готовності та підіндексом 

інноваційності серед інших країн світу [190] 

Показник Рейтинг 
2014-2015 

(76 з 144 

країн) 

2015-2016 

(79 з 140 

країн) 

2016-2017 

(85 з 138 

країн) 

2017-2018 

(81 з 138 

країн) 
Складники індексу технологічної готовності 85 (3,5) 86 (3,4) 85 (3,6) 81 (4,1) 

наявність новітніх технологій 113 96 93 107 
освоєння технологій фірмами  100 100 74 84 
прямі іноземні технології та технологічний трансферт 127 117 115 118 
інтернет-користувачі, % до населення країни 82 80 80 81 
кількість абонентів широкосмугового доступу в 

розрахунку на 100 осіб  
68 72 64 63 

пропускна здатність Інтернету, Кб на сек. на 1 

користувача 
50 64 68 54 

кількість абонентів мобільного широкосмугового 

доступу в розрахунку на 100 осіб 
107 121 130 115 

Складники індексу інноваційності 81 (3,2) 54 (3,4) 52 (3,4) 61 
здатність до інновацій  82 52 49 51 
якість наукових установ 67 43 50 60 
витрати компаній на дослідження і розвиток 66 54 68 76 
співробітництво університетів та промисловості у 

сфері НДР 
74 74 57 73 

державні закупівлі технологічної продукції 123 98 82 96 
забезпеченість інженерів та вчених 48 28 29 25 
кількість патентів, отриманих за процедурою 

Договору про патентну кооперацію на млн. осіб 
52 50 49 52 

 

Таким чином, 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. 

Розвиток національної інноваційної системи України супроводжується 

низкою проблем, пов’язаних, насамперед, з тим, що Україна втратила систему, 

здатну ефективно концентрувати матеріальні, трудові, наукові та фінансові 

ресурси на стратегічно пріоритетних напрямах промислового розвитку, внаслідок 

чого в експорті України переважає сировина і напівфабрикати, або так звані 

проміжні товари, в той час як розвинені країни виходять на світові ринки з 
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високими технологіями і продукцією, яка є результатом практичного втілення 

знань. 

Для виявлення основних проблем функціонування НІС України необхідно 

здійснити аналіз чинників, що стримують інноваційний розвиток, розвиток  

пріоритетних галузей впровадження R&D, уповільнюють тенденції та перспективи 

включення України до ГЛДВ, факторів формування доданої вартості, які можуть 

стати основою для подальшої модернізації національної економіки і формування 

конкурентоспроможної НІС. 

Як було зазначено вище, базовим інститутом сприяння ефективності НІС є 

держава, яка виступає гарантом розвитку всіх її учасників, регуляторним 

механізмом, що створює рамкові умови для інноваційної діяльності. Основними 

напрямами стимулювання інноваційної діяльності з боку держави є рівень 

фінансування досліджень і розробок (R&D), формування дієвої законодавчої бази 

для розвитку інноваційного бізнесу, в першу чергу, малих і середніх підприємств, 

створення сприятливого клімату для залучення національних та іноземних 

інвестицій, підтримка науково-кадрового потенціалу, популяризація науки в 

суспільстві.  

Основні проблеми на шляху розвитку НІС України, обумовлені 

неефективністю державних важелів, можна згрупувати за рядом ознак (табл. 2.19). 

Найважливішою проблемою не тільки в інноваційній сфері, а й в інших галузях 

економіки є обсяги фінансування та неефективний розподіл коштів. Рівень 

фінансування наукової сфери (з усіх джерел), що визначальним чином впливає на 

стан інноваційних процесів в країні, слід визнати незадовільним. 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 %, в Румунії, Латвії, на 

Мальті і Кіпрі – від 0,46 % до 0,77 %). 
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Таблиця 2.19 

Проблеми, обумовлені неефективністю державних важелів, які гальмують 

розвиток національної інноваційної системи Україні 

Системна ознака 

(сфера) 
Характерні риси 

Макроекономічна 

система 

Інфляція, високий рівень оподаткування, відсутність державного 

фінансування 

Політична система 
Нестабільність, бойові дії на Сході України, незбалансованість в системі 

прийняття рішень в уряді, невідповідність європейським стандартам 

Законодавча 

система 

Недосконалість законодавчої бази, відсутність необхідних і дієвих 

правових і нормативних актів щодо регулювання інноваційної 

діяльності та малого і середнього бізнесу 

Фінансова система 
Недолік власних коштів підприємств, складність залучення фінансових 

ресурсів, жорсткі умови кредитування 

Економіко-

організаційна 

система 

Нерозвиненість ринку технологій, незрілість інноваційної 

інфраструктури, недосконалість науково-технічної політики держави, 

недостатність досвіду в питаннях купівлі-продажу ліцензій, 

несприятливий інноваційно-інвестиційний клімат 

Ринкова система 

Висока вартість інновацій, невизначеність термінів інноваційних 

процесів, високий економічний ризик інноваційної діяльності, тривалі 

терміни окупності інновацій, низький платоспроможний попит на 

вітчизняну інноваційну продукцію 

Інституційна 

система 

Відсутність державних інститутів, які забезпечують координацію і 

управління інноваційною діяльністю 
 

На виконання фундаментальних наукових досліджень у 2016 р. було 

спрямовано 19,3 % загального обсягу витрат на R&D, які на 91,7 % профінансовано з 

коштів держбюджету. Частка витрат на виконання прикладних наукових досліджень 

становила 22,2 %, які на 49,5 % фінансувалися з коштів бюджету та 31,2 % – з коштів 

організацій підприємницького сектору. На виконання науково-технічних 

(експериментальних) розробок спрямовано 58,5 % загального обсягу витрат на R&D, 

які на 37,4 % профінансовано організаціями підприємницького сектору, 34,0 % – 

іноземними компаніями та 13,5 % – з власних коштів. Майже половина витрат на 

виконання фундаментальних наукових досліджень припадала на сферу природничих 

наук, майже чверть – на сферу технічних наук, 9,9 % – сільськогосподарських. На 

виконання прикладних наукових досліджень спрямовано 44,9 % витрат галузі 

технічних наук, 24,5 % – природничих, 11,1% – сільськогосподарських. Більша 

частина (86,2 %) витрат на виконання науково-технічних (експериментальних) 

розробок припадає на сферу технічних наук (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Розподіл внутрішніх витрат на R&D в Україні за джерелами 

фінансування у 2016 р., %  

 

Особливості розподілу витрат на дослідження і розробки в Україні 

полягають у тому, що частка витрат з держбюджету становить 3,2% , на відміну 

від розвинутих країн (Франція – 40%, Німеччина – 35%, США – 35%, Японія – 

20%). Як видно з рис. 2.14, в структурі фінансування R&D переважають 

державний та підприємницький сектори. За даними Держкомстату, у 2017 році 

85% державних асигнувань пішло на утримання НДІ та ВНЗ, а 15% – на 

виконання R&D. При цьому підприємницький сектор інвестує лише в успішні 

проекти або у ті, які в подальшому можна буде реалізувати за кордоном.  

Дані щодо джерел фінансування внутрішніх витрат на виконання R&D 

наведено у табл. 2.20. 

Таблиця 2.20  

Джерела фінансування внутрішніх витрат на виконання досліджень і 

розробок в Україні у 2016 р., млрд. грн.  

Усього 11,530697 

кошти бюджету 3,910777 

з них державного бюджету  3,700856 

власні кошти 1,146032 

кошти організацій державного сектору 0,361549 

кошти організацій підприємницького сектору 3,369509 

кошти організацій сектору вищої освіти 0,007374 

кошти приватних некомерційних організацій  0,002797 

кошти іноземних джерел 2,550345 

кошти інших джерел 0,182309 
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З представлених в табл. 2.20 даних можна побачити, що третє місце за 

розмірами фінансування національних R&D посідають іноземні джерела. Але 

варто зауважити, що вони спрямовані, передусім, на здійснення розробок, а 

патентування винаходів здійснюється на економічній території замовника. Це 

підтверджує той факт, що українська наука виступає своєрідною платформою для 

створення високотехнологічної продукції, а не країною-новатором. 

Пріоритетною галуззю наук в Україні за показником фінансування 

залишаються технічні науки (табл. 2.21), що відображає дисциплінарний характер 

науково-технічного потенціалу в Україні, успадкований з часів СРСР. При цьому 

медичні науки, які є одним з галузевих пріоритетів у розвинених країнах світу, в 

Україні посідають лише четверту позицію, після сільськогосподарських та 

суспільних наук. Друга позиція сільськогосподарських наук дає підстави очікувати 

їх вагомого внеску в інноваційних розвиток сільськогосподарського сектору в 

Україні та посилення його конкурентоспроможності на міжнародних ринках.  

Таблиця 2.21 

Внутрішні витрати на виконання досліджень і розробок (R&D) за  

галузями наук за секторами діяльності у 2016 р., млрд. грн. 

 Усього 
Державний 

сектор 

Підприємницький 

сектор 

Сектор вищої 

освіти 

Усього 11,530697 3,672219 7,132981 0,725496 

природничі науки 2,435620 1,338668 0,868091 0,228860 

технічні науки 7,514755 1,006472 6,191876 0,316406 

медичні науки 0,323972 0,260583 0,017100,5 0,046288 

сільськогосподарські науки  0,642671 0,552848 0,047909 0,041913 

суспільні науки 0,380411 0,294103 0,06679 0,079628 

гуманітарні науки 0,233267 0,219544 0,01324 0,012398 
 

В НІС України, підвищення конкурентоспроможності для якої є вкрай 

актуальним завданням, інноваційні підприємства мають відгравати важливу роль. У 

розвинених країнах до 70% всіх інновацій створюють та впроваджують малі і 

середні інноваційні підприємства, науково-технічні і інженерні центри при великих 

промислових корпораціях. Вони визначають науково-технічну та інноваційну 

політику корпорацій та забезпечують високу конкурентоспроможність виробництв. 

Для України це не є характерним, у більшості випадків нові інноваційні проекти в 

країні розробляються державними організаціями та фінансуються з коштів 
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бюджету. Комерційні банки практично не фінансують інноваційні проекти, оскільки 

банківське співтовариство та інвестори побоюються ризиків, пов’язаних із 

інноваційною діяльністю в Україні. 

Моніторинг інноваційної активності підприємств в Україні (табл. 2.22) 

показує, що протягом 2006–2016 рр. питома вага підприємств, які впроваджували 

інновації, зростає: 2006 р. – 10 %, 2010 р. – 11,5 %, 2016 р. – 16,6 % від загальної 

кількості промислових підприємств. Однак, в той же час, частка інноваційної 

продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції – всього 1,4 % 

станом на 2016 р. , що суттєво менше, ніж в 2006 р. – 6,7 %.  

Таблиця 2.22 

Інноваційна діяльність підприємств в Україні у 2006–2016 рр. [201] 

Рік 

Питома вага 
підприємств, 
які впровадь-

жували 
інновації, 

% 

Впроваджено нових 
технологічних процесів 

Впроваджено 
виробництво 

інноваційних видів 
продукції 

Питома 
вага 

реалізованої 
інноваційної 
продукції в 

обсязі 
промислової 

продукції 

од. 
у т.ч. маловід-

ходних, ресурсо- 
зберігаючих 

найме- 
нувань 

з них 
нових 
видів 

техніки 
2006 10,0 11,45 424 2408 786 6,7 
2007 11,5 11,19 634 2526 881 6,7 
2008 10,8 16,47 680 2446 758 5,9 
2009 10,7 18,93 753 2685 641 4,8 
2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 
2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 
2014* 12,1 1743 447 3661 1314 2,5 
2015* 15,2 1217 458 3136 966 1,4 
2016* 16,6 3489 748 4139 1305 1,4 

* - дані без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та території зони 

проведення АТО   
 

 

Розподіл підприємств за типами інноваційної діяльності за даними державного 

статистичного спостереження за формою N ІНН «Обстеження інноваційної 

діяльності підприємств за період 2014–2016 рр.» представлено на рис. 1 додатку Е. Як 

можна бачити, за даними даного обстеження, частка підприємств, які займались 

різними видами інноваційної діяльності, становила 18,4 %, у т. ч. здійснювали 

технологічні інновації – 11,8% (5,7 % – продуктові та 10,3 % – процесові), 

нетехнологічні – 13,4 % (8,7 % – організаційні та 10,2 % – маркетингові). 
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Що стосується інноваційної активності за видами економічної діяльності, то 

протягом 2014–2016 рр. найвища частка інноваційних підприємств була в 

інформаційно-телекомунікаційній сфері (22,1 %), переробній промисловості (21,9 %), 

фінансовій та страховій діяльності (21,7 %) та діяльності у сфері архітектури та 

інжинірингу (20,1 %). При цьому вища за середню в країні частка підприємств із 

технологічними інноваціями була серед підприємств переробної промисловості 

(15,6 %), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (12,6 %), 

а також підприємств, які займались діяльністю у сфері архітектури та інжинірингу, 

науковими дослідженнями та розробками, рекламною діяльністю – 13,2 %; серед 

підприємств з нетехнологічними інноваціями – фінансово-страхова сфера (18,0 %), 

інформаційно-телекомунікаційна сфера (17,3 %), переробна промисловість (15,3 %) 

(рис. 2 додатку Е). 

У 2016 р. витрати на інновації в основному здійснювались із власних 

коштів (89,5 % загального обсягу фінансування), обсяг же державного 

фінансування становив всього 179 млн. грн., що складає лише 0,022 % ВВП 

України (табл. 2.23). Водночас країни-члени ЄС (ЄС-28) на 55,3 % фінансували 

дослідження і розробки коштами приватних бізнес-інвесторів, 32,3 % витрат 

покрито за рахунок державного бюджету, 10% - за рахунок іноземних інвесторів. 

Значно меншу роль відіграють такі джерела фінансування, як кошти вищих 

навчальних закладів (лише в таких країнах, як Кіпр, Португалія і Іспанія даний 

показник перевищив значення 4 %) та кошти приватних неприбуткових 

організацій (більше 3 % Великій Британії, Данії, Швеції) [186].  

Щодо інших країн світу, в Південній Кореї, Японії та Китаї майже три 

чверті R&D фінансувались з коштів приватних бізнес-інвесторів, у США – 60,9 % 

даних робіт [186].  

Найважливішими партнерами інноваційних підприємств України 

залишаються постачальники обладнання, матеріалів, компонентів або 

програмного забезпечення (26,1 %), а також клієнти або споживачі (13,7 %), а 

частка підприємств, які співпрацювали з науковими організаціями 
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(університетами, науково-дослідницькими інститутами тощо), становила лише 

8,9 % (рис. 3 додатку Е).  

Таблиця 2.23 

Фінансування інноваційної діяльності в Україні у 2006-2016 рр., млн. грн.  

 Рік 
Загальна сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
державного 
бюджету 

Іноземних 
інвесторів 

Інші джерела 

2006 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0 

2007 10821,0 7969,7 144,8 321,8 2384,7 

2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9 

2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2014* 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 

2015* 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0 

2016* 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1 

* - дані без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та території  зони 

проведення АТО   
 

Дана тенденція є зрозумілою, оскільки недосконала система державного 

регулювання, високий рівень оподаткування, незахищеність національних 

підприємств є факторами, які створюють дисбаланс в інноваційній системі 

України, що знижує довіру до НІС як іноземних інвесторів, так і українських 

підприємців. Основні перешкоди для інноваційної діяльності українських 

підприємств протягом 2014–2016 рр. представлено в табл. 2.24.  

Таблиця 2.24 

Причини низького рівня інноваційної активності вітчизняних підприємств 

протягом 2014–2016 рр., % 

Немає вагомих причин здійснювати інновації 83,0 

Низький попит на інновації на ринку 10,2 
Через попередні інновації 8,7 

Через дуже низьку конкурентоспроможність підприємства на ринку  5,9 
Відсутність хороших ідей або можливостей для інновацій 9,3 
Можливому впровадженню інновацій перешкоджають вагомі чинники 17,0 

Відсутність коштів у межах підприємства 9,7 
Відсутність кредитів або приватного капіталу 5,0 

Зависокі витрати на інновації 9,0 
Відсутність кваліфікованих працівників 2,0 
Відсутність партнерів по співпраці 1,4 

Труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій 6,5 
Невизначений попит на інноваційні ідеї 2,8 

Занадто велика конкуренція на ринку 5,3 
Законодавчі/нормативні акти, що створили додаткове навантаження 5,8 
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Характерно, що ряд причин є характерними і для країн ЄС, однак за 

кількісним проявом їх вираження спостерігаються суттєві відмінності (рис. 2.11): 

найбільш вагомим є низький попит на інновації на ринку – 68,3 %; низька 

конкурентоспроможність підприємства на ринку – 63%; провал інновацій на рику 

у попередніх періодах – 61,3 %; відсутність хороших ідей або можливостей для 

інновацій [176].  

 

Рис. 2.11. Вагомі чинники, що стримували інноваційну активність в країнах 

ЄС протягом 2012–2014 рр. [176]   

 

Фактично рівень інноваційної активності України у світовому 

економічному просторі є значно нижчим у порівнянні з іншими країнами світу, 

внаслідок чого Україна є недостатньо конкурентоспроможною у світовому 

вимірі. Загальний показник інноваційності не перевищує 20%, в той час, як 

середній показник по ЄС становить 44 % [77]. В Україні не створено сприятливих 

фінансово-кредитних та податкових умов для модернізації промислового 

виробництва на новій технологічній основі, залучення інвестицій в інноваційну 

діяльність, без чого поступальний розвиток економіки є неможливим. Внаслідок 

цього ані потенційні споживачі інновацій, ані інвестори не зацікавлені в науково-

технічній та інноваційній діяльності. Фінансові потоки спрямовуються у менш 

ризиковані, але більш прибуткові види бізнесу: в торгівлю, на фінансовий ринок, 

в операції з нерухомістю та ін.  

Як свідчить іноземний досвід, для забезпечення інноваційного характеру 

розвитку необхідною є структурна перебудова національної економіки як основа  
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формування конкурентних переваг. В даному контексті важливим є те, що 

фундаментом сучасної економіки є малий і середній бізнес. Він не тільки підвищує 

ефективність економіки, забезпечує зайнятість населення і соціальну стабільність, а 

й виступає основою для розвитку інноваційної діяльності і одним з інститутів НІС. 

Тому рівень розвитку підприємств МСБ використовується в якості показника 

стійкого економічного та інноваційного розвитку країни. 

Країни Європи реалізують ряд стратегій підтримки малого бізнесу в 

контексті впровадження нових технологій. Так, у Німеччині проблемами бізнесу в 

процесі впровадження інновацій займаються окремі держустанови, запроваджені 

ряд державних гарантій щодо кредитів для бізнесу, якими передбачено 

повернення 80 % від суми позики, а кредити під державні гарантії є 

довгостроковими – до 15 років. Схожа система підтримки діє і у Франції. В країні 

функціонує єдиний спеціалізований інститут поруки – компанія з гарантій для 

венчурного інвестування. Вона надає гарантії за умови, що компанія здійснює 

інноваційну діяльність. У Великобританії використовують концепцію 

«нейтрального оподаткування». Уряд спростив систему оподаткування і знизив 

ставки на інноваційну діяльність, а малий бізнес отримав пільги на сплату 

податку на додану вартість. 

Показниками, за якими оцінюється розвиток МСБ, є обсяги реалізації 

продукції та створена додана вартість. За підсумками 2016 р., обсяги реалізації 

продукції підприємств МСБ в Україні становили 61,6% від загального обсягу її 

реалізації. При цьому на середні підприємства припадає 41,9% обсягу реалізації, 

на малі – 12,8 %, а на мікропідприємства – 6,9 %. А додана вартість підприємств 

МСБ за результатами 2015 року склала 56,9 % від загальної доданої вартості. 

Відмінність між МСБ України та країн ЄС спостерігається тільки в розподілі 

доданої вартості за розміром підприємств МСБ. Так, в ЄС мікропідприємства 

виробляють понад 20% доданої вартості, а малі та середні – близько 18 %. В 

Україні ж основну частину доданої вартості (41,2 %) формують середні 

підприємства. На малі підприємства припадає 10,9 %, а на мікропідприємства – 

лише 4,8 %.  
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Крім того, істотна частка суб’єктів МСБ України спеціалізується на торгівлі 

(60 % фізичних осіб – підприємців (ФОП) і 27 % підприємств за даними 

Держкомстату за 2016 рік). На сільському і рибному господарстві спеціалізуються 

14,7 % підприємств МСБ, а в промисловості працюють лише 12,7 %. Виходячи з 

вищенаведеного, для збільшення внеску МСБ в економіку України необхідно 

зосередитись на підвищенні рівня доданої вартості МСБ (особливо 

мікропідприємств) і збільшенні кількості підприємств МСБ, що займаються 

виробництвом, в тому числі тих, які впроваджують інноваційну продукцію і 

технології, що створило б передумови для включення України у ГЛДВ.  

У підсумку, місце України за рівнем інноваційності є одним з найнижчих в 

Європі. Важливою передумовою підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки є промисловий сектор, розвиток якого визначається 

показниками  створеної доданої вартості та високотехнологічного експорту. В 

табл. 2.25 представлено дані щодо обсягів створеної доданої вартості та 

високотехнологічного експорту в промисловості України та  за останні 10 років. 

Таблиця 2.25 

Обсяги високотехнологічного експорту та доданої вартості у 

промисловості України 

 

Як демонструє табл. 2.25, в Україні переважна частка доданої вартості 

формується саме в промисловості. Однак експорт високотехнологічної продукції з 

України становить лише 6% загального експорту промисловості. Основна ж його 

частка припадає на сировину і продукти низького ступеня переробки. Так, у 2015-

Рік 
Обсяг високотехнологічного експорту у 

2006–2016 роках, млн. дол. США 

Обсяг доданої вартості у промисловості у 

2006–2016 роках, млн. дол. США 

2006 884,83 33,91 

2007 952,54 46,17 

2008 1341,58 52,60 

2009 1551,06 30,28 

2010 1385,27 35,23 

2011 1441,02 40,97 

2012 1908,27 43,14 

2013 2622,89 41,37 

2014 2189,03 30,46 

2015 1922,43 19,83 

2016 2045,82 21,44 
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2016 рр. у загальному обсязі експорту чорні метали складали 21,2%, а вироби з них 

– лише 3,6%; зернові культури складали 15,9% загального експорту, а готові 

харчові продукти – тільки 6,5%. Наукомісткий сегмент промисловості за роки 

незалежності суттєво постраждав, ставши непривабливим і витратним для бізнесу. 

Протягом багатьох років в Україні домінувала сировинна модель економіки, 

що обумовило індиферентне ставлення власників підприємств до науки та 

інновацій, відсутність тісних зв’язків наукової сфери з промисловістю, переважання 

застарілих ресурсо- та енергоємних технологій виробництва. Внаслідок цього  

Україна має низький ступінь інтеграції у ГЛДВ. Локомотивом інноваційної 

конкурентоспроможності і основною  конкурентною перевагою України є людський 

капітал. Однак у 2017 році цей показник також зменшився порівняно з 2016 роком в 

результаті скорочення державних витрат на освіту і науку. 

В системі оцінювання розвитку зазначеного субіндексу виступає освіта, яка 

залишається рушійною силою ефективної реалізації людського потенціалу. Це 

пояснюється доступністю вищої освіти, наявністю великої кількості ВНЗ і 

зростаючою чисельністю випускників.  

Вагомим чинником, що стримує інноваційний розвиток України, є міграція 

вчених за межі України внаслідок низького рівня витрат на R&D. За даними 

Державної служби статистики України, у 2015–2016 рр. чисельність науковців в 

Україні зменшилася майже на 18%, а у порівнянні з 1991 роком – на 78 %. Що 

стосується інтелектуальної еміграції, то найбільша частина вчених виїхала з 

України в період  1991–1995 рр., друга хвиля інтелектуальної еміграції припала на 

2008–2010 рр., третя хвиля – на 2014–2016 рр. Дані табл. 2.26 свідчать, що за 6 

років чисельність науковців в Україні скоротилася вдвічі.  

Таблиця 2.26 

Кількість виконавців R&D в Україні (тис. ос.)   

 2010 рік 2015 рік 2016 рік 
Усього 182,5 122,5 97,9 

дослідники 133,8 90,2 63,7 

технічний персонал 20,1 11,2 10,0 

допоміжний персонал 28,6 21,1 24,2 
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Відтік інтелектуального капіталу, безумовно, пов’язаний із відсутністю 

мотивації вчених, що обумовлено низьким рівнем заробітної плати, 

незадовільним рівнем матеріально-технічної бази науки та ін.  

Не тільки фінансування виступає демотивуючим фактором наукової діяльності 

в Україні, а й неувага держави до національних R&D, яка не тільки не підтримує 

комерціалізацію винаходів, а й створює перепони у сфері патентного захисту 

(табл. 2.27). Як можна бачити, кількість поданих заявок за 10 років не змінилась. 

Тільки на початку 2010-х років спостерігалось пожвавлення реєстрації винаходів.  

Таблиця 2.27 

Обсяг заявок на патенти в Україні у 2006–2016 роках 

Рік Кількість заявок 

2006 3538 
2007 3474 

2008 3440 
2009 2825 

2010 2434 
2011 2556 
2012 2649 

2013 2491 
2014 2856 

2015 2457 
2016 3636 

 

Як зазначалось вище, будь-які процеси повинні соціалізуватись, тобто 

сприйматись суспільством, і в першу чергу це стосується науково-інноваційної 

сфери. Так, згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною 

групою «Рейтинг» у 2017 р., серед працівників наукових установ у найбільших 

містах України 64 % відзначили, що ситуація в українській науці погіршується. 

Стабілізацію ситуації відзначають 23 %, покращення – 8 %. При цьому: 

 46 % опитаних вчених зазначили, що погіршується ситуація в наукових 

установах погіршується, 30 % заявили про стабільність і лише 18 % – про 

покращення. У цьому випадку частіше за інших про погіршення згадували 

кандидати наук і співробітники з науковим стажем більше 10 років; 

 найбільш оптимістичні оцінки науковці давали стосовно свого власного 

наукового розвитку: про покращення заявили 40 % опитаних, про стабільність – 

37 %, про погіршення – лише 10 %; 
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 47 % опитаних вважають, що сьогодні найбільше сприяють розвитку 

науки в Україні окремі науковці, винахідники та спеціалісти. Стосовно науково-

дослідницьких установ таку думку висловили 35%, стосовно вищих навчальних 

закладів – 33 % і стосовно Національної академії наук України – 28%. 16% 

вважають, що розвитку науки сприяє Міністерство освіти і науки України, 

стільки ж так думають про громадські об’єднання, фонди, центри розвитку 

інновацій, коворкінг-центри; 

 натомість 74% вважають, що саме Міністерство освіти і науки України 

повинно сприяти розвитку науки України; 65 % вважають, що це повинна бути 

Національна академія наук України, 37 % – науково-дослідницькі установи, 28 % 

– вищі навчальні заклади, 14 % – бізнес-структури, 9–10 % – медіа або громадські 

об’єднання чи центри, 6 % – загальноосвітні заклади або ж окремі науковці чи 

винахідники; 

 66% опитаних науковців вважають, що державі, приватним структурам, 

громадським ініціативам потрібно здійснювати політику популяризації серед 

молоді отримання професійно-технічної освіти замість вищої; 

 52% вважають, що сьогодні існує запит на розробки українських вчених та 

винахідників від міжнародних корпорацій, 32% мають протилежну думку щодо 

цього. Стосовно вітчизняних бізнес-структур та особливо органів державної 

влади, думки цілком протилежні: більше половини вважають, що запиту від цих 

структур на вітчизняні наукові розробки немає; 

 60% вважають, що у найближчому майбутньому Україна найбільше 

потребуватиме інновацій, винаходів у галузі медицини, 50% – у енергетиці та 

сільському господарстві, 46% – у електроніці, програмуванні, телекомунікаціях. 

Третина вважає, що інновацій потребують авіація та космічна галузі, військово-

промисловий комплекс, машинобудування, 22% – хімічна промисловість, 18–19% – 

металургія і важка промисловість та транспорт, 10–12% – автомобілебудування, 

будівництво, легка промисловість та видобування корисних копалині; 

 серед галузей науки, які мають стати стратегічними пріоритетами для 

розвитку та інновацій в Україні у найближчому майбутньому, респонденти 
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найчастіше обирали технічні науки (машинобудування, електротехніка, 

інформатика та інші) – 75%. На думку половини опитаних, стратегічними 

пріоритетами мають бути медичні, фізико-математичні науки; біологічні, 

сільськогосподарські та хімічні науки – на думку 40-45%; військові науки – на 

думку 19%; економічні науки, державне управління, педагогічні науки – 11-13%; 

психологічні, політичні, історичні, юридичні, філософські, філологічні науки та 

мистецтвознавство – менше 10%. 

На думку представників підприємницького сектору, посилення інноваційного 

потенціалу України стримується неефективністю державних регуляторних 

механізмів. Більша частина вважає за доцільне врегулювання відносин між 

науковими установами та підприємствами, оскільки 70% наукових розробок не 

мають комерційного значення, насамперед, через обмеженість інформації та 

небажання самих науковців співпрацювати з бізнесом та комерціалізувати свої 

винаходи. Для порівняння, в країнах ЄС 90% винаходів комерціалізуються за кошти 

бізнес сектору, в Японії – 83%, в США – майже  93%. 

Так, 35% українських компаній протягом 2016–2017 рр. здійснювали 

інноваційну діяльність. При цьому 17% реалізували власні інноваційні винаходи 

за кордон і тільки 7% співпрацювали з НДІ та інноваційними лабораторіями; 35% 

мають намір продовжувати інноваційну діяльність, 65% – тільки в разі 

покращення умов у країні та сприяння з боку держави. Для порівняння, в країнах 

ЄС 90% винаходів комерціалізуються за кошти бізнес-сектору, в Японії – 83%, в 

США – майже  93%. Тобто в Україні існує взаємна недовіра науковців і 

підприємців, що ускладнює процес становлення НІС та модернізації інноваційної 

економіки. 

В результаті проведеного дослідження можна виділити такі недоліки у 

формуванні НІС України: 

 низька ефективність національних інституційних механізмів забезпечення 

розвитку інновацій, неврегульованість захисту інтелектуальної власності, 

низький рівень комунікації між суб’єктами інноваційного процесу; 
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 відсутність імплементації R&D у національне виробництво і трансфер 

технологій;  

 неефективне використання методів наукового планування на всіх рівнях 

державного управління;  

 загальний низький рівень інноваційної культури в суспільстві та в сфері 

державного управління;   

 неефективність організаційної структури управління науково-технічною 

та інноваційною діяльністю: нинішня структура управління науково-технічною 

та інноваційною сферами має велику кількість елементів, взаємодія яких не 

забезпечена з організаційної точки зору;  

 обмеженість джерел і методів фінансового забезпечення з боку держави 

для стимулювання інноваційної діяльності всіх учасників інноваційної системи 

України;  

 повільне формування в Україні сучасного ринку інноваційної продукції, 

інфраструктури інноваційної діяльності.  

 низька довіра бізнесу до національних R&D;  

 наявність чисельних перешкод для інноваційної діяльності підприємств, 

які є причиною низької інноваційної активності в промисловості;  

 мала частка високотехнологічних суб’єктів МСБ в промисловості; 

 низка частка високотехнологічного експорту в загальному експорті 

промисловості;  

 стабільне зменшення кількості науковців, відтік інтелектуального капіталу 

за кордон. 

Тому для формування ефективної та конкурентоспроможної НІС України 

слід визначити сильні сторони національної науково-технологічної системи, 

сприятливі для інтеграції України у глобальний науково-технологічний простір, 

та ті слабкі сторони, які можна посилити через імплементацію зарубіжного 

досвіду, а також пріоритетні галузі національної економіки, через які Україна 

може включитися у ГЛДВ. 
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Висновки до розділу 2 

 

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 та 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 характеризується різним ступенем прояву 

вказаних факторів, 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.  

Виходячи з факту, що інновації забезпечують набагато більший рівень 

віддачі, ніж залучення додаткових ресурсів, здійснено оцінку кожної зі складових 

глобального інноваційного індексу з метою оцінки ступеня їх впливу на 

конкурентоспроможність національної інноваційної системи, на основі чого 

зроблено висновок, що конкурентоспроможність НІС характеризується 

комплексом якісних та кількісних параметрів в рамках ГІК та ГІІ, 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.     
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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 

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.  
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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 
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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%).  

Констатовано, що особливості розподілу витрат на дослідження і розробки 

в Україні полягають в тому, що частка витрат з держбюджету становить всього 

3,2% загального обсягу, на відміну від розвинутих країн (Франція – 40%, 

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 і 

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 ЗВО 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.     
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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 Україні не створено 

сприятливих фінансово-кредитних та податкових умов для модернізації 

промислового виробництва на новій технологічній основі, залучення інвестицій в 

інноваційну діяльність, внаслідок чого потенційні споживачі інновацій і 

інвестори не зацікавлені в науково-технічній та інноваційній діяльності в країні 

(в той час, як в 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, відповідно, 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. 

 

Основні положення дисертаційної роботи, представлені у другому розділі, 

опубліковано у наукових працях [33, 38, 40, 42, 43]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

КОНКУРЕНЦІЇ У ГЛОБАЛЬНОМУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

 

3.1. Напрями імплементації зарубіжного досвіду розбудови 

національних інноваційних систем в умовах глобалізації. 

 

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 інноваційне співробітництво з метою 

отримання ефекту від комерціалізації та реалізації новітніх технологій на ринку.  

Як демонструє світовий досвід, інновації є найбільш дієвим каталізатором 

пожвавлення економіки, всебічно сприяючи економічній реструктуризації та 

зростанню продуктивності економічної системи, і виступаючи одним з 

найважливіших джерел економічного зростання. Відповідно, Україні необхідно 

здійснити якісний технологічний прорив: на першому етапі – шляхом  залучення 

та освоєння нових технологій, на наступному – завдяки розвинутому потенціалу 

засвоєння, генерувати та розповсюджувати власні проривні інновації, для чого 

необхідно розвивати власний потужний сектор переробної промисловості та 

проваджувати проактивну промислову політику, тісно інтегровану з інноваційною, 

науково-технічною та освітньою політикою [21, с. 20].  

Для успішного розвитку національної інноваційної системи необхідно спиратись 

на досвід зарубіжних країн, адаптуючи його до українських реалій. При цьому 

необхідно розуміти, що інноваційна сфера більшою мірою, ніж будь-яка інша, 

залежить від економічних можливостей та ефективних інструментів державного 

стимулювання. Створення дієвого механізму національної інноваційної системи 
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дозволить забезпечити країні високий відсоток комерціалізації конкурентоспроможних 

інноваційних продуктів та увійти до кола інноваційно розвинутих держав, які 

використовують потенціал та можливостей п’ятого технологічного укладу (табл. 3.1) 

[21, с.20], що є надзвичайно важливим для України, оскільки, як зазначалось вище, 

інноваційною діяльністю в країні займаються менше ніж 1/5 промислових підприємств 

(що в рази менше не лише у порівнянні з розвинутими країнами, а й з країнами, що 

розвиваються), а експорт високотехнологічної продукції складає лише 6% загального 

експорту промислових товарів (Болгарія – 9%, Литва – 10%, Естонія – 11%, Латвія – 

13%, Чеська Республіка – 15%, Таїланд – 20%, Південна Корея – 27%, Малайзія – 44%, 

Сінгапур – 47%) [126].  

Таблиця 3.1 

Особливості інноваційного розвитку ряду провідних країн  

(за рейтингом GII) [59, с.52-53] 

Місце 
країни у 

рейтингу 
GII 

Країна Особливості інноваційного розвитку 
Чинник успішного 

розвитку інноваційної 
системи 

1 Швейцарія - мережеві компетенції у складі університетів прикладних 
наук, підвищення цінності знань, заохочення діалогу 
між наукою і суспільством виступають як пріоритетні 
напрями розвитку науки й економіки 

- прямі державні інвестиції не вимагають  
комерціалізації інноваційних розробок 

- інструменти інноваційної політики орієнтовані на 
прикладні наукові дослідження  

- інноваційні технології впроваджуються у промисловість 
шляхом чинних форм підтримки підприємств   

Послідовність 
здійснюваної 
інноваційної 
політики та 
міжнародна 
орієнтація 
підприємств  

2 Швеція - стабільна політична система, що сприяє становленню 
інноваційної системи 

- добре організована та ефективна робота державних 
інститутів при впровадженні інноваційних процесів 

- високий рівень кваліфікації та постійне оновлення 
персоналу у сфері інноваційних технологій і процесів 

- велика кількість університетів та студентів, що 
пропонують та впроваджують інновації. При цьому 
інноваційна ідея, відповідно до законодавства, 
належить дослідникові 

- університети орієнтовані на впровадження 
досліджень та реалізацію їх продуктів на ринок, тобто 
мають підприємницький характер 

Довготривалі 
масштабні вкладення 
у розвиток науки та 
досконала система 
університетської 
освіти, що дає 
можливість Швеції 
опинитись у 
рейтингу найбільш 
інноваційних країн 
світу   

3 Нідерланди - переважаюче місце у розвитку інноваційних процесів 
належить регіональному рівню  

- активна участь у міжнародних програмах з 
інноваційного співробітництва, що координуються 
міністерствами й агентствами 

- залучення підприємств малого та середнього бізнесу 
до участі в міжнародних інноваційних проектах 

- розгорнута система трансферу технологій у 
науковому секторі, розвинена мережа наукових 
університетів з державним фінансуванням 

Вибіркова підтримка 
провідних 
інноваційних 
регіонів, а також 
розвинутий науково-
освітній комплекс, 
який містить у собі 
систему підтримки 
студентів, 
дослідників  
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Продовження табл. 3.1 
4 США - тісна взаємодія держави і приватного бізнесу 

- наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст. особлива 
увага приділяється передачі федеральних технологій  

- за допомогою крупномасштабних цільових проектів 
здійснюється державне регулювання інноваційних 
процесів у напрямі стимулювання створення 
венчурних фірм і дослідних центрів дрібних і 
середніх інноваційних підприємств    

Послідовне 
створення умов і 
цілеспрямовані 
заходи щодо 
підтримки 
підприємництва  

5 Велика 
Британія 

- існування великої кількості інноваційних центрів 
- заохочення регіонального розвитку інвестиційних 

процесів  

Орієнтація на 
приватну ініціативу 

 

Для визначення можливостей імплементації зарубіжного досвіду для розбудови 

національної інноваційної системи в умовах глобалізації, виокремимо групу 

скандинавських країн (Данія, Фінляндія, Швеція), німецькомовних країн (Німеччина, 

Австрія,Швейцарія), країн Центральної і Східної Європи (Естонія, Словенія), США, 

Ізраїль, Тайвань. Вибір країн обумовлено тим, що їх технологічний рівень є суттєво 

вищим (за більшістю показників) у порівнянні з Україною. 

Вказані країни світу лідерських позицій в інноваційному розвитку досягли 

по-різному. Так, Ізраїль і США зробили ставку на високі витрати на розвиток 

високотехнологічних галузей промисловості. Данія та Фінляндія – через 

впровадження заходів щодо зростання секторів з низкою доданою вартістю га 

відносно низькими витратами на R&D [21, с. 47]. У Швеції на державному рівні 

підтримується інноваційна діяльність великих компаній, в Німеччині – сектор  

малих і середніх підприємств, які мають обмежені  можливості створення і 

впровадження інновацій у порівнянні з великими компаніями.  

В рамках міжнародної інноваційної співпраці ряд країн надають 

преференції, як складову державної інноваційної політики, виключно 

вітчизняним підприємствам (Тайвань, Ізраїль), а інші (зокрема, Фінляндія) на 

державному рівні сприяють експорту, інвестиціям вітчизняних компаній за 

кордон і міжнародному науково-технічному співробітництву. При цьому Тайвань 

на державному рівні не лише розробив стратегію розвитку R&D, а й здійснює 

державне фінансування дослідницької сфери, приділяючи значну увагу 

комерціалізації розробок. Держава здійснює фінансування інноваційних проектів 

та створення фондів венчурного капіталу у таких країнах, як Фінляндія та Ізраїль, 
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крім того, у Фінляндії та Данії при фінансуванні R&D інтенсивно 

використовується інструмент державно-приватного партнерства. У Швейцарії 

держава майже не втручається безпосередньо в регулювання інноваційної 

діяльності, оскільки державні зусилля  спрямовані, перш за все, на створення 

умов щодо підвищення рівня конкурентоспроможності та активізацію 

підприємництва як інноваційного фундаменту розвитку економки країни. 

Такі країни, як Німеччина, Австрія, Швейцарія, спираючись на високий 

рівень освіти і культури праці, вбудовують інноваційну діяльність компаній в 

конкретну соціально-економічну модель країни, засновану на консенсусі та 

найвищих загальнолюдських цінностях, а власне інновації розуміються як новий 

спосіб вирішення соціальних завдань та проблем [21, с. 47].     

Існують характерні міжкраїнові особливості розбудови міжнародної співпраці 

в інноваційному секторі. Так, США інтенсивно залучають з-за кордону провідних 

вчених для здійснення R&D у вітчизняних наукових установах; Тайвань і Ізраїль 

забезпечують державну підтримку досліджень у промисловості, у тому числі в 

рамках міжнародної співпраці з країнами, що продукують інновації. Естонія і 

Словенія на основі діагностики сильних і слабких сторін економіки зосередились на 

тих напрямах інноваційного розвитку, у яких вони мають переваги (у випадку 

Естонії це розвиток інформаційного суспільства, біотехнології та медичні 

технології, у випадку Словенії – розвиток промислових кластерів) [181]. 

Дієву систему державної підтримки у сфері науки та інновацій демонструє 

Німеччина, забезпечуючи сприятливий інвестиційний клімат для недержавних 

інвестицій, і таким чином сприяючи зростанню національної економіки і 

розвитку національної інноваційної системи.  

Швидке економічне зростання за короткий період продемонструвала 

Японія, яка внаслідок ефективної реалізації інноваційної політики та здатності 

ефективно впроваджувати дану політику достатньо швидко стала інноваційним 

лідером серед країн світу. Пріоритетною особливість інноваційної політики 

Японії є забезпечення довгострокової перспективи зростання прибутковості через 

підтримку дослідників, вдосконалення науково-технічної бази, збільшення 
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фінансування сфери R&D, підтримку науково-технічного співробітництва на 

міжнародному рівні, підвищення якості освіти, заохочення співробітництва між 

університетами та приватним сектором [21, с. 47].     

Незважаючи на певні відмінності інноваційної політики розглянутих країн, 

можна виділити ряд спільних особливостей: 

– країни розглядають інновації у якості ключових чинників економічного 

зростання у довгостроковій перспективі; 

– лідерські позиції країн у сфері інновацій базуються на забезпеченні 

високої якості людського капіталу (використання інтелектуального потенціалу 

шляхом підвищення якості наукових досліджень та  рівня освіти); 

– забезпечення лідерських позицій у сфері інноваційного розвитку 

передбачає інтернаціоналізацію інноваційної діяльності підприємств, науково-

дослідних інститутів та інших організацій що здійснюють R&D; 

– каталізатором у сфері інноваційного розвитку виступали зовнішні виклики 

та загрози (особливо у Тайвані та Ізраїлі).      

Зважаючи на те, що саме інноваційним рішенням відводиться на сьогодні 

роль провідного драйвера економічного зростання, розбудова національної 

інноваційної системи має відбуватись з урахуванням вищевикладених напрямків 

зарубіжного досвіду. Так, першочерговим завданням має стати створення 

сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення в країну іноземних 

високотехнологічних компаній з довгостроковими інвестиціями; надання 

податкових преференцій з метою розвитку тих виробничих секторів, які 

створюють найвищу додану вартість (є найбільш наукомісткими).  

У даному контексті на увагу заслуговує Національна інноваційна стратегія 

США, яка ґрунтується на трьох основних принципах: 

1) створення основи для інновацій; 

2) конкурентоспроможність та розвиток підприємництва; 

3) розвиток пріоритетних для США галузей економіки.  

Даною стратегією було передбачено збільшення витрат федерального 

бюджету на фінансування основних наукових установ країни: Національного 
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наукового фонду, Департаменту Міністерства енергетики та науки, 

Національного інституту стандартів та технологій. Крім того, було 

передбачено здійснення масштабних інвестицій у розвиток транспортної 

інфраструктури (зокрема, у розвиток високошвидкісної залізничної мережі), 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема, розширення 

доступу до мережі Інтернет).  

Інноваційна стратегія також передбачала: 

– збільшення обсягів експорту США шляхом заохочення експорту малого 

бізнесу та усунення торговельних бар’єрів для американських товарів у світовій 

економіці; 

– розширення фінансової підтримки стартапів (Startup America Initiative) і 

активізацію розвитку регіональних інноваційних кластерів по усій країні; 

– реформування патентної системи (швидка реєстрація патентів протягом 12 

місяців).  

Серед галузевих напрямків інноваційного розвитку промисловості США 

було визначено такі:  

 енергетичні технології; 

 ІТ- інфраструктура в галузі охорони здоров’я; 

 нові технологій в автомобільній промисловості (зокрема, електричні 

транспортні засоби й автомобілі із самостійним керуванням); 

 інформаційні технології; 

 нанотехнологїї; 

 створення розумних міст. 

Найбільш вдалим прикладом регіональних інноваційних кластерів в США є 

створення Силіконової долини, ключовим елементом успіху якої є людський капітал 

(майже половина дослідників і фахівців є співробітниками іноземного походження): 

функціонування університетів і науково-дослідних лабораторій світового класу; 

залучення до університетів і дослідницьких установ регіону найбільш талановитих 

студентів і дослідників з усіх країн світу; розвиток співробітництва приватного 

сектора і університетів. Швидка комерціалізація наукових результатів стала 
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можливою завдяки широкому розвитку венчурного фінансування та потужній 

державній підтримці проведення досліджень і розробок. Фактично відбувається 

конвергенція інноваційної стратегії держави з бізнес-стратегіями компаній, що 

означає формування певної інноваційної культури як необхідного чинника успіху 

національної економіки [21, с. 47].    

Втрата науково-технологічного та інноваційного складників потенціалу 

конкурентоспроможності національної економіки актуалізує необхідність розробки 

стратегій інноваційного розвитку з урахуванням можливостей європейського 

співробітництва, зокрема, положень Стратегії «Європа – 2020». Європейська 

практика формування нової парадигми інноваційного розвитку передбачає створення 

умов для саморозвитку територій, ефективного використання конкурентних переваг з 

одночасним забезпеченням цілісності національного економічного простору. Сучасна 

інноваційна політика ЄС відповідає системній моделі інновацій із визначеними 

стратегічними орієнтирами та спрямована на локалізацію інноваційної діяльності 

[128, с. 79].    

Країни-члени ЄС розробляють власні стратегічні документи, базуючись на 

основних положеннях «Зеленої книги інновацій», інших документів ЄС та 

національних або регіональних особливостей країни. Так, Стратегія високих 

технологій до 2020р. діє у Німеччині, Національна політика досліджень, розробок 

та інновацій – у Чеській Республіці. Прикладами регіональних стратегій слугують 

Регіональна інноваційна стратегія Південної Моравії (Чехія), Інноваційна 

стратегія Стокгольмського регіону (Швеція), Інноваційна стратегія Темперського 

району (Фінляндія), власні регіональні стратегії мають певні райони 

Великобританії [67].    

Інноваційна політика ЄС спрямована на створення Інноваційного союзу з 

метою досягнення таких цілей [136]:   

– створення Європейського наукового простору, розробка програм 

стратегічних досліджень; 

– покращення рамкових умов для інноваційного бізнесу; 
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– запровадження партнерства в інноваційній сфері між ЄС та національними 

рівнями для технологічного розвитку; 

– реформування систем наукових досліджень та інноваційної діяльності на 

національному рівні; 

– забезпечення достатньої кількості фахівців із певної галузі наук 

(природничих, математичних, технічних); 

– створення стимулів для залучення інвестицій у науково-технологічну 

сферу.  

Пріоритетного значення для розвитку інноваційної сфери ЄС набувають 

європейські технологічні платформи, під якими розуміють секторальні тематичні 

форуми, що сприяють поєднанню підприємств з університетами, науково-

дослідними організаціями, інвесторами, регулюючими органами, інститутами 

громадянського суспільства та спрямовані на зміцнення інноваційного потенціалу 

Європи. Дані платформи вирізняються децентралізованим характером створення, 

принципами роботи «знизу догори» та взаємовигідного партнерства, підтримкою 

ініціатив зацікавлених сторін [147]. 

На європейському рівні формування регіональних інноваційних систем 

спрямоване на усунення недоліків централізації управління. Регіональний характер 

відрізняє національну інноваційну систему Франції, де на місцевому рівні 

автономно визначають пріоритети розвитку, напрями залучення інвесторів і 

кваліфікованих кадрів, що забезпечується завдяки діяльності місцевих позичкових 

фондів, заснуванню у кожному регіоні консультативного органу «Регіональний 

комітет з питань досліджень і розвитку технологій». У Латвії запроваджуються 

курси електронного навчання з менеджменту інновацій для підприємств малого та 

середнього бізнесу з акцентом на оволодінні методами творчого мислення, 

фінансування інновацій та захисту прав інтелектуальної власності. В Естонії діє 

програма інноваційної грамотності для підвищення поінформованості про інновації 

як ключовий фактор економічного зростання [110]. 

Активізація глобалізаційних процесів призводить до формування різних типів 

економічних регіонів як механізму активізації інноваційного розвитку: 
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транснаціональних; регіонів, сформованих на основі гнучких виробничих мереж; 

вільних економічних зон; регіонів, що навчаються (С-регіонів); глобалізованих 

регіонів [70, с. 47]. В Україні існують важелі використання можливостей 

прикордонних (глобалізованих), а також ряду внутрішніх регіонів (які можна 

віднести до С-регіонів). Важливість використання їх можливостей обумовлено тим, 

що розвиток на території глобалізованих регіонів інноваційно-виробничих мереж 

доводить факт трансформації міжрегіональних конкурентних суперечностей в 

системну інтеграцію та взаємовигідне співробітництво через залучення стратегічних 

активів, висококваліфікованих працівників, фінансових ресурсів тощо [79, с.191]. 

В Україні діє Державна стратегія регіонального розвитку на період до 

2020 р., важливим компонентом якої є розвиток підприємництва та інновацій, 

актуальність яких визначається високим потенціалом малого підприємництва в 

Україні та одночасно його невикористанням порівняно з країнами ЄС, в яких 

малий бізнес визнається локомотивом створення середнього класу та 

економічного зростання [63]. 

Враховуючи європейський досвід, інноваційну політику в Україні слід 

представити у вигляді програм з конкретними розділами, серед яких мають бути такі:  

аналіз стану науково-технологічної сфери, що передбачає виявлення її впливу на 

конкурентоспроможність продукції, використання інноваційного потенціалу, 

визначення перспективності напрямів інноваційної діяльності та інституційних 

зрушень, умови підвищення інноваційної активності;  цілі та пріоритети інноваційної 

діяльності, які випливають із загальної концепції розвитку країни та не вступають у 

протиріччя зі стратегічними завданнями, сформульованими з урахуванням специфіки 

та потреб регіонів [31]. Загалом стратегії інноваційного розвитку в Україні повинні 

спрямовуватись на розкриття людського потенціалу та підвищення ефективності 

результатів інноваційної діяльності. Такий підхід в цілому корелюватиме із 

загальноєвропейськими принципами функціонування європейської економіки, які 

відображаються у мобільності висококваліфікованих фахівців, державному 

фінансуванні інноваційних проектів, пільговому оподаткуванні інноваційної 

діяльності, співробітництві між академічним середовищем та бізнесом.   
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Виходячи з пріоритетності для України промислового вектору інноваційного 

розвитку, 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 вверх», 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.  

Основними інструментами реалізації національної інноваційної платформи 

мають стати такі:  

– 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.  

Говорячи про оподаткування інвестицій у R&D, за даними ОЕСР (рис.3.1), за 

останні десять років у розвинених країнах обсяги та частка у ВВП непрямого 

державного стимулювання через податкові преференції збільшились. У різних 

країнах перевага надавалась або застосуванню податкових стимулів, або прямих 

фінансових відрахувань, однак здебільше ці інструменти є врівноваженими. При 

цьому у більшості країн корпорації, що займаються R&D та випускають 

високотехнологічну продукцію, сплачують знижену ставку податку на прибуток 

(рис. 3.2).  
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Рис. 3.1. Податкове стимулювання R&D у регіонах світу [202] 

 

Рис. 3.2. Пільги при сплаті податку на прибуток корпорацій, що 

здійснюють R&D, у деяких країнах світу [182] 

Щодо стимулів для створення R&D-центрів, у країнах, що прагнуть 

залучити додаткові інвестиції у створення інновацій, популярною є практика 

застосування податкових канікул (54% країн проти 46% країн, де інструмент 

податкових канікул не застосовується) [200]. У деяких країнах дія податкових 

канікул щодо R&D-проектів поширюється на всю територію країн (Китай, 

Ізраїль, Мексика), в інших – на окремі регіони (Канада, Індія). Крім того, 

тривалість податкових канікул для вказаних проектів також значно відрізняється 

по країнах (рис. 3.3).  

Додатково R&D-центрам зазвичай надається право:  

 безоплатного користування землею; 

 придбання землі за пільговою ціною (Чехія); 
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 звільнення від сплати податку на нерухомість (Білорусь); 

 знижена ставка податку на репатріацію прибутків (Білорусь – 5%, Ізраїль – 

15%). 

 

Рис. 3.3. Тривалість податкових канікул в різних країнах, років [200] 

 

Вагому роль в інноваційній діяльності відіграють технологічні зони розвитку 

у формі технопарків, бізнес-інкубаторів, технополісів. Західна Європа лідирує у 

впровадженні цих інструментів розвитку, на другому місці – Північна Америка, 

разом вони акумулюють більше 70% усіх технологічних зон світу (рис. 3.4). 

Держави активно стимулюють розвиток таких зон капітальними інвестиціями: так, у 

Великобританії частка державних витрат на будівництво, створення і розвиток 

інфраструктури технологічних зон становить близько 60%, у Німеччині, Франції та 

Нідерландах – близько 75%, в Бельгії – майже 100%. Особливо слід відзначити 

досвід стимулювання R&D-діяльності Туреччини: на сьогодні в країні функціонують 

56 технологічних зон, ще 13 розпочнуть роботу найближчим часом.    

 

Рис. 3.4. Територіальний розподіл світових технологічних зон [165] 
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Підприємства, що займаються R&D-діяльністю на території технологічних 

зон, зазвичай звільнені від сплати податку за землю, від сплати збору на 

інфраструктуру, від обов’язкового продажу коштів в іноземній валюті, які були 

отримані від реалізації продукції. Крім того, практикується відшкодування 

кредитів на R&D-витрати (рис. 1 додатку Ж).  

Загалом можна виділити такі переваги для бізнесу, що створюються 

державами в технологічних зонах країн [205]:  

– пільги на оподаткування дивідендів від залучених інвестицій: так, в Індії 

такі вирахування складають 15% від фактичної вартості нового активу за умови, 

що  розмір інвестиції є більше 100 млн. індійських рупій; 

– прискорена амортизація: даний інструмент активно використовується в 

Бельгії, Фінляндії, Данії, Нідерландах, Люксембурзі, Португалії (на певних 

умовах). В Канаді пришвидшена амортизація складає 100% вартості активу за рік, 

дана опція розповсюджується на основні фонди, які при здійсненні R&D 

використовуються більше ніж на 90 %; у Південній Африці така преференція 

поширюється тільки на галузь машинобудування, а саме на ті вироби або 

обладнання, що використовуються для R&D-діяльності;     

– державна підтримка інноваційних робочих місць: так, у Чехії надається 

фінансова підтримка у розмірі 9 тис. дол. США на одне нове робоче місце у R&D-

проектах; в Індії практикується 30% вирахування з бази оподаткування оплати 

праці R&D-працівників протягом перших трьох років їх роботи; в Туреччині, 

крім надання 100%-х пільг на оподаткування заробітної плати R&D-працівників, 

оплата праці допоміжних працівників також підлягає звільненню від 

оподаткування (за умови, що штат допоміжного персоналу не перевищує 10%від 

загальної кількості працюючих); в Нідерландах оподаткування заробітної плати 

та відрахування на соціальне страхування для працівників, які здійснюють R&D, 

зменшується на 35% (50% для стартапів) за перші 250 тис. євро витрат на оплату 

праці в галузі R&D, а також на 14% до досягнення максимальної суми 14 млн. 

євро; у Бельгії вказане зменшення ставок оподаткування становить 25%, в Італії – 

35%, в Канаді – 55%;  
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– надання державних грантів на фінансування спеціалізованих фондів: так 

у Мексиці існує три напрями програм стимулювання залучення інвестицій у R&D 

– для продукції з високою доданою вартістю, для завершення розпочатих 

досліджень, для підвищення конкурентоспроможності національних досліджень; 

в Канаді пільгові кредити надаються, перш за все, малим і середнім 

підприємствам або підприємствам, розташованим в окремих регіонах/ 

пріоритетних зонах; в Ірландії надаються кредити з 25%-м відшкодуванням 

витрат на R&D на спорудження і реконструкцію будівель, які 

використовуватимуться в процесі інноваційної діяльності; 

– підтримка інноваційного експорту – експортно-кредитні агентства (ЕКА) 

та страхування інноваційного експорту: оскільки інвестування в інноваційну 

діяльність та експорт високотехнологічної продукції пов’язані з серйозними 

ризиками комерційного та некомерційного характеру, страхування, що покриває 

експортні неплатежі, позитивно впливає на обсяги інвестицій (у 2016 р. ЕКА різних 

країн профінансували понад 400 млрд. дол. США міжнародних експортних і 

комерційних операцій); оскільки ЕКА не є виключно державним механізмом, вони 

можуть функціонувати і як суто комерційні інституції, і у змішаній формі; 

– підтримка державних інноваційних закупівель – державні закупівлі, у тому 

числі інноваційні, є потужним інструментом стимулювання розвитку інноваційних 

галузей. Так, у більшості розвинених країн через державні закупівлі розподіляється 

близько 15% ВВП, що складає майже 30% витрат бюджетів цих країн. Найбільш 

успішним у питанні державних інноваційних закупівель є досвід Європейського 

Союзу. Так, «Горизонт  2020» – рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій – 

включає дві програми державних закупівель інновацій (на 2018-2019 рр. в ЄС 

заплановано фінансування в обсязі 124 млрд. євро для інноваційних закупівель в 

рамках програми, коли державні органи стають замовниками інноваційних товарів 

або поділяють ризики та вигоди від комерціалізації R&D); 

– патентні бокси (спеціальні податкові режими для інтелектуальної 

власності) – наявність такої преференції передбачає або застосування 

сприятливої податкової ставки на доходи від патентного боксу, або дозвіл на 
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вилучення  доходу від інтелектуальної власності з бази оподаткування (рис. 2 

додатку Ж). Преференції в рамках патентного боксу виражаються не тільки у 

звільненні частини доходів від оподаткування, але й у визначенні  спеціальних 

ставок податків (так, пільгова податкова ставка на прибуток від інтелектуальної 

власності у США та Великій Британії становить 10%, в Нідерландах – 5%). 

Як можна бачити з вищевикладеного, провідні інноваційні країни світу 

приділяють значну увагу налагодженню взаємодії  держави і суспільства, 

створюють умови, що сприятимуть розвитку науки та освіти, наукових розробок 

та досліджень, забезпечують державну підтримку інноваційного розвитку.  

Враховуючи провідну роль держави у розбудові національної інноваційної 

системи, основними інструментами державного стимулювання розвитку 

інноваційної сфери країни мають стати такі: вилучення величини 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. Викладені 

напрямки мають становити основу державного стимулювання розвитку 

інноваційної сфери України.  

Формування дієвої державної політики інноваційного розвитку з 

урахуванням реальних потреб суспільства і економіки є необхідною умовою 

розвитку НІС України. Важливість визначення пріоритетів інноваційної 

діяльності обумовлено тим, що наявність стратегії інноваційного розвитку 

визначена обов’язковою умовою отримання фінансування зі структурних фондів 

ЄС на реалізацію інноваційних проектів [128, с.81]. Визначення на основі 

зарубіжного досвіду пріоритетних напрямів розвитку дозволить забезпечити 

відповідність базової державної стратегії економічного розвитку та інноваційної 

стратегії держави, результатом чого стане повноцінна реалізація інноваційного 

потенціалу країни.  
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3.2. Економіко-математичне моделювання включення інноваційної 

системи країн в глобальні ланцюги доданої вартості. 

 

Як було продемонстровано вище, на сьогоднішній день питання 

функціонування та поширення глобальних ланцюгів доданої вартості набувають 

все більшої актуальності. Перевагами, обумовленими участю країни в ГЛДВ, 

виступають підвищення якості виробленої продукції, розширення ринків збуту 

внаслідок отримання доступу до глобальних ринків, модернізація технологій, 

стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій, зростання зайнятості при 

збільшенні рівня реальної заробітної плати тощо. Тому ГЛДВ для України 

можуть бути інструментом не тільки поглиблення інтеграції у світову економіку, 

а й посилення міжнародних конкурентних позицій на сучасному етапі 

економічного розвитку. 

Для включення країни у ГЛДВ традиційно реалізується два основні 

підходи: 

 концентрація виробництва і експорту на певному колі компонентів в 

рамках ГЛДВ з використанням наявних переваг; 

 реалізація стратегії промислового зростання, спрямованої на створення 

національних виробничих потужностей на всіх стадіях виробництва для розвитку 

вертикально інтегрованих галузей промисловості. 

Для виявлення особливостей включення країн у ГЛДВ та можливостей 

імплементації  зарубіжного досвіду щодо включення до ГЛДВ в національну 

економіку, а також визначення пріоритетних напрямів кооперації вітчизняного 

бізнесу з транснаціональним з урахуванням інноваційної складової, здійснимо 

аналіз країн, які успішно включились до ГЛДВ завдяки використанню таких 

переваг, як географічне розташування, спеціалізація виробництва, наявність 

високорозвиненої НІС та конкурентних переваг на глобальному ринку: США, 

Саудівська Аравія, КНР, Швейцарія, Японія. Зазначені країни представляють різні 

регіони світу та мають ступінь включення до ГЛДВ, обумовлений  їх глобальними 

конкурентними перевагами, тому вони є репрезентативними для дослідження.  
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Для виявлення впливу змінних, які характеризують ступінь включення країни 

до ГЛДВ, скористаємось регресійними моделями за алгоритмом, наведеним на 

рис. 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Етапи економіко-математичного моделювання 

  

Для оцінювання параметрів регресії, лінійної за параметрами, 

використовуватимемо метод найменших квадратів (МНК). Згідно з МНК, пошук 

найкращої апроксимації набору спостережень лінійною функцією зводиться до 

мінімізації функціоналу: 
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            (3.1) 

Перевірка значущості рівняння регресії проводиться на основі 

дисперсійного аналізу. 

Позначимо через ŷ a bx   теоретично обчислювані за формулою значення, 

тоді: 
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Оскільки є рівність   0a y bx   , 

то з МНК маємо співвідношення:  
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Відповідно, 
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        (3.4) 

TSS (total sum of sguares) – вся дисперсія: сума квадратів відхилень від 

середнього. 

RSS (regression sum of sguares) – пояснена частина всієї дисперсії 

(обумовлена регресією). 

ESS (error sum of sguares) – залишкова сума або залишкова дисперсія. 

Оцінку якості побудованої моделі можна визначити через коефіцієнт 

(індекс) детермінації, а також за допомогою середньої помилки апроксимації. 

Середня помилка апроксимації – середнє відхилення розрахункових 

значень від фактичних у відсотках: 

%100
1




 
y

yy

n
A x            (3.5) 

Межа значень  %1081.008.0 A  є допустимою при побудові моделі.  

Середній коефіцієнт еластичності показує, на скільки % у середньому по 

сукупності зміниться результат у від його середньої величини при зміні фактора х 

на 1% від його середнього значення: 



168 

                           xxfyЭ
y

x
xfЭ                                     (3.6) 

де f   – характеризує співвідношення між приростом результату і фактора 

для відповідної форми зв’язку. 

За допомогою побудови рівняння регресії визначимо форму зв’язку між 

досліджуваними явищами.  

Модель має теоретичну специфікацію для кожної країни, що обрана для 

аналізу (США, Україна, Саудівська Аравія, Японія, КНР, Швейцарія): 

(Hi - Tech Exp.)Y = c*(Ind)X1*(Man)X2*(Ser)X3*( R&D)X4* 

                       *X5(IT)*X6(Pat)*X7(Edu)             (3.7)  

де Y – обсяг високотехнологічного експорту для країни n, % ВВП; 

Х1 – обсяг доданої вартості в промисловості, % ВВП;  

Х2 – обсяг доданої вартості в обробній промисловості, % ВВП; 

Х3 – обсяг доданої вартості в сфері послуг, % ВВП; 

Х4 – витрати на дослідження та розробки, % ВВП; 

Х5 – експорт продукції ІТ-сфери, % ВВП; 

X6 – обсяг патентів у національній економіці; 

Х7 – витрати на освіту, % ВВП; 

с – константа. 

В результаті економетричного аналізу за обраними параметрами регресійна 

модель для США матиме показники, представлені в табл. 1 додатку З. Отримані 

результати дозволяють надати таку інтерпретацію коефіцієнтів моделі: 

 показниками, що мають найбільшу статистичну значущість щодо впливу 

на високотехнологічний експорт США, є додана вартість, яка створюється в 

промисловості, та рівень витрат на дослідження і розробки, а також витрати на 

освіту; 

 при збільшенні доданої вартості в промисловості на 1 одиницю 

високотехнологічний експорт зростає на 1,54 одиниці за інших незмінних умов. 

При збільшенні витрат на R&D на 1 одиницю високотехнологічний експорт 

суттєво зростає на 1,38 одиниці за інших незмінних умов.  
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Наступною країною для моделювання є Саудівська Аравія, яка є одним зі 

світових лідерів у видобутку та переробленні нафти: країна посідає передові 

позиції у рейтингу за експортом нафтопродуктів. При здійсненні аналізу параметр 

«індекс інноваційності» виявився нерепрезентативним. Результати регресійного 

моделювання представлено в табл. 2 додатку З. Модель для Саудівської Аравії  

виявилася робочою з високим ступенем статистичної значущості.  

Економічна інтерпретація отриманих результатів полягає в такому: 

 індикатори моделі вказують на вкрай низький рівень позитивного 

статистичного впливу факторів ГЛДВ на обсяг високотехнологічного експорту в 

Саудівській Аравії; 

 додана вартість у структурі високотехнологічного експорту Саудівської 

Аравії формується в промисловості.  

Наступною країною для моделювання є Швейцарія. Дана країна є не тільки 

світовим фінансовим центром, а й країною – новатором у фармацевтичні та 

медичній галузях. Швейцарія посідає провідні позиції серед європейських країн у 

сфері інноваційних банківських послуг та ІТ-технологій. Результати регресійного 

моделювання наведено в табл. 3 додатку З. 

Результати регресійного моделювання дозволяють зробити такі висновки:  

 Швейцарія є країною, яка щільно інтегрована до ГЛДВ та створює значну 

додану вартість; 

 при зростанні обсягу фінансування R&D на 1 одиницю обсяг 

високотехнологічного експорту збільшується на 1,75 одиниць за інших незмінних 

умов; 

 найбільший приріст високотехнологічного експорту відбувається в 

Швейцарії внаслідок зростання на 1 одиницю обсягів фінансування освіти – 1,21 

одиниці за інших незмінних умов; 

 також виявлено позитивний статистичний вплив таких факторів, як додана 

вартість в обробній промисловості та рівень інноваційності.  

На сьогодні найбільш актуальним в системі глобального інноваційного 

розвитку виступає досвід різкого зростання науково-технологічного потенціалу 
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Китаю, який тільки за останні п’ять років підвищив свої позиції у відповідних 

світових рейтингах на декілька позицій. Тому, логічним є аналіз включення даної 

країни у ГЛДВ за обраними параметрами, що представляють наступні показники 

в результаті моделювання (табл.4 додатку З). 

Економічна інтерпретація моделі для КНР є дещо суперечливою. З одного 

боку, значний рівень включення Китаю до ГЛВД є зрозумілим, але, з іншого 

боку, результати моделі свідчать про статистичну значущість для Китаю фактора 

створення доданої вартості лише в сфері промисловості. Статистичний вплив на 

включення Китаю до ГЛВД не виявлено ані для освіти, ані для R&D. На нашу 

думку, це можна пояснити тим, що китайська економіка має значний потенціал, і 

технологічний етап у Китаї – коли він є «збиральним цехом» світової економіки – 

ще не завершився.  

Наступною країною для моделювання обрано Японію як провідну країну в 

сфері високотехнологічного виробництва. Результати регресійного моделювання 

для Японії наведено в табл. 5 додатку З. 

Економічна інтерпретація отриманих результатів полягає в такому: 

 включення японської економіки до ГЛДВ відбувається через сферу послуг 

та сферу обробної промисловості; 

 особливого значення для розвитку високотехнологічного сектору 

економіки Японії мають R&D, а також інновації. Виявлено статистичний 

вплив обсягу R&D – при їх збільшенні на 1 одиницю обсяг 

високотехнологічного експорту зростає на 1,789 одиниці.  

Що стосується нарощування експортних можливостей України, одним із 

актуальним питань на сьогодні є орієнтація її економіки на експорт 

високотехнологічних товарів, товарів з високою доданою вартістю і високим 

ступенем обробки. 

Після дослідження зарубіжного досвіду включення країн до ГЛДВ 

важливим є виявлення тих галузей, які б дозволили залучитись до ГЛДВ і 

Україні. Як і для досліджених вище країн, для України проведемо аналіз за 
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обраними параметрами та оцінимо модель за методом найменших квадратів.  

Результати оцінювання регресійної моделі представлено в табл. 6 додатку З. 

Економічна інтерпретація результатів оцінювання регресійної моделі для 

України є такою: 

 жоден із факторів, який вказує на значущість української економіки для 

ГЛДВ, не виявися статистично значущим; 

 єдиним статистично значущим фактором, що позитивно впливає на 

зростання високотехнологічного експорту, є експорт інформаційних технологій, 

що підтверджує місце України як одного зі світових центрів із ІТ-аутсорсингу. 

Однак слід зазначити, що аутсорсингові проекти в Україні розміщують переважно 

американські компанії, які завдяки цьому мають економію коштів через дешеву 

робочу силу, а відтак, додану вартість у ГЛДВ отримують саме США.  

Отже, можна стверджувати, що НІС України має ознаки науково-

технологічної платформи, яка спрямована на створення нових перспективних 

технологій, інноваційних товарів і послуг, залучення додаткових ресурсів для 

проведення спільних R&D, сприяння трансферу технологій та інформації через 

міжнародні мережі трансферу. 

Враховуючи те, що обсяг фінансування наукової і науково-технічної 

діяльності в Україні (з усіх джерел фінансування) залишається незначним  

(12,2 млрд. грн. у 2016 р., у тому числі з державного бюджету  –  4,25  млрд. грн.), 

слід говорити про необхідність диференційованого підходу до вибору галузевих 

пріоритетів розвитку.  

З урахуванням вищевикладеного, для визначення особливостей включення 

України до ГЛДВ, здійснимо діагностику конкурентного середовища 6 країн 

(Саудівська Аравія, США, Україна, Японія, Швейцарія, Китай) за індикаторами, 

які використовуються фахівцями Світового економічного форуму (рис. 3.6): 

 індекс глобальної конкурентоспроможності; 

 індекс інклюзивного розвитку; 

 індекс розвитку людського потенціалу.  
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Рис. 3.6. Особливості включення країн до ГЛДВ за методом ВЕФ   

Наближення до центру графіку свідчить про більш високий результат країни. 

Для України виявлено, що за показниками конкурентоспроможності та 

інклюзивного розвитку вона суттєво відстає від «центрів створення ГЛДВ». Єдиним 

значущим показником, за яким Україна наближається до них, є Індекс людського 

розвитку.   

Результати моделювання для зазначених країн можна представити у 

зведеному вигляді (табл.3.2). З даних табл. 3.2 можна бачити, що в США досить 

високий рівень доданої вартості створюється за рахунок промисловості, оскільки 

промисловість США відрізняється високим рівнем виробничої та територіальної 

концентрації і включає всі галузі, що випускають як масову, так і серійну 

продукцію. США є безумовним світовим лідером у хімічній, легкій, видобувній 

промисловості та у ВПК, що обумовлює досить високий рівень витрат на R&D у 

цій країні, а сфера послуг у США формує 74,9% ВВП. 

Саудівська Аравія вирізняється високим рівнем експорту ІТ-послуг, що 

пояснюється інтенсифікацією розвитку цієї галузі в країні протягом останніх 7 

років, та переробної промисловості, оскільки економіка Саудівської Аравії 

базується на нафтовій промисловості, яка складає 45% ВВП країни та 75% 

доходів бюджету; нафтопродукти становлять 90% експорту країни. 

Швейцарія характеризується високим рівнем інноваційності, що 

підтверджують високі показники витрат на освіту та R&D, індекс інновацій. 
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Швейцарія має високий рівень доданої вартості у промисловості (до 1981 року 

вона стала однією з найбільш промислово розвинених країн світу): основними 

галузями промисловості є машинобудування, текстильна, хімічна, харчова, і 

фармацевтична. Швейцарія також є світовим лідером з очищення золота, 

переробляючи дві третини від його світового видобутку. 

Таблиця 3.2 

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 
 

Китай включений у ГЛДВ завдяки обробній промисловості та сфері 

послуг. Промисловий потенціал Китаю забезпечує близько 46,6 % ВВП. Китай 

посідає перше місце в світі за кількістю промислових підприємств. На 

сьогоднішній день промисловість Китаю представлена 360 галузями. Поряд із 

традиційно розвиненими галузями (текстильною, вугільною, чорною 

металургією), виникли і нові галузі промисловості – такі, як нафтовидобувна, 

нафтопереробна, хімічна, фармацевтична, автомобільна, авіаційна, космічна, 

електронна. Частка сфери послуг у ВВП Китаю у 2013 році вперше перевищила 
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частку промислового виробництва і останнім часом зростає. На такі сектори 

економіки як нерухомість, роздрібна торгівля і фінанси припадає 41 % ВВП. 

Японія має високий ступінь інтеграції у ГЛДВ завдяки інтенсивному розвитку 

інновацій. Відповідно до державної програми розвитку японської НІС було 

здійснено перехід від імпорту технічних досягнень до розробки власної системи 

R&D. Вжито кардинальних заходів щодо вдосконалення підготовки кадрів і 

подальшого розвитку міжнародного наукового співробітництва. Головним 

структурним фактором є наука і освіта, тому їм приділяється особлива увага, що 

підтверджує високий рівень витрат на R&D та індекс інноваційності. Експорт 

високотехнологічної продукції Японії у 2017 р. складає 17 % (93 трлн. дол.) від 

сукупного товарного експорту, а експорт інноваційних послуг – 1,74 трлн. дол.  

Що стосується України, на сьогоднішній день країна не має жодних 

конкурентних переваг та передумов щодо включення у ГЛДВ, окрім ІТ-технологій. 

Тому для України головним пріоритетом економічного розвитку має стати 

цілеспрямований перехід до інноваційної моделі, що вимагає, як зазначалось вище, 

осмислення та використання зарубіжного досвіду. Вдала імплементація та адаптація 

зарубіжних моделей інноваційного розвитку значно активізують реформування 

національної економіки на шляху інноваційного розвитку. На наш погляд, на 

сьогодні найбільш придатною для України моделлю інноваційного розвитку є 

китайська, оскільки вона дозволяє врівноважити фінансову та науково-кадрову 

системи забезпечення функціонування НІС та її включення до ГЛДВ. 

 

 

3.3. Напрямки удосконалення механізму забезпечення 

конкурентоспроможності національної інноваційної системи України в 

глобальному науково-технологічному просторі. 

 

Умовою переходу країни на інноваційну модель економіки, яка забезпечить  

конкурентоспроможність національної інноваційної системи на світовому рівні, є 

пріоритетний розвиток високотехнологічних галузей економіки, висока 
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активність у науковій та інноваційній сфері: як було відзначено вище, характер 

економічного розвитку  України істотно відрізняється від загальних тенденцій, 

притаманних високорозвиненим країнам, де знання та інновації виступають 

головним джерелом економічного зростання. Науковий потенціал України 

продовжує накопичувати фундаментальні знання в IV–VI і навіть у VII 

технологічних укладах, проте передумов для їх комерціалізації у вітчизняній 

економіці фактично не існує. 

Перш за все, слід відзначити, що однією з головних причин гальмування   

інноваційної діяльності в Україні є відсутність дієвого взаємозв’язку між 

державою, бізнесом та наукою. Можна сказати, що цей зв’язок є фрагментарним: 

між державою та наукою – виключно у сфері фінансування; між державою та 

бізнесом він простежується лише в окремих нормативно-правових актах та 

Законах України (Закон України «Про науково-технічну інформацію», Закон 

України «Про інноваційну діяльність», Закон України «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»), які, на жаль, не 

втілюються на практиці. Що стосується кооперації між наукою та бізнес-

сектором у контексті фінансування та комерціалізації R&D, то через відсутність 

та недієвість відповідних важелів і механізмів, інноваційний цикл часто 

закінчується на етапі створення технологічних розробок.  

Виходячи з аналізу інноваційної системи України, її ефективності та ступеня 

інтеграції у глобальний науково-технологічний простір, слід розглянути можливості 

щодо удосконалення економіко-організаційного механізму забезпечення 

конкурентоспроможності інноваційної системи України, формування дієвої 

інноваційної інфраструктури, побудови моделі «потрійної спіралі» кооперації між 

усіма учасниками НІС, а також, шляхом економетричного аналізу та моделювання, 

визначити пріоритетні високотехнологічні та наукоємні виробництва, які 

сприятимуть включенню України у ГЛДВ, враховуючи національну та галузеву 

специфіку.  

Гарантом формування ефективної НІС та зазначених механізмів 

регулювання і сприяння розвитку інноваційної діяльності виступає держава, а 
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основою державного регулювання будь-яких процесів є законодавча база. Але 

законодавча база в сфері науково-технічної та інноваційної діяльності на  

сьогодні є досить складною внаслідок існування понад 80 різних нормативно-

правових документів. Хоча спрощення та гармонізація нормативно-правової бази 

в цій сфері задекларовані як одне з пріоритетних завдань в процесі переходу 

України на інноваційну модель розвитку, стратегії управління НІС в Україні 

залишаються фрагментарними і неефективними, оскільки не передбачають 

чіткого розподілу ролей та зобов’язань  між різними державними органами, а 

також не відповідають або суперечать деяким засадам міжнародного та 

європейського права. Особливо це стосується процесів фінансування, 

оподаткування, комерціалізації, патентування та трансферу технологій.  

Так, в Законі України «Про інноваційну діяльність» від 16.10.2012 року, в 

розділі 1, ст. 1 надано ряд термінів, що характеризують інноваційну діяльність, але 

не визначено перелік інноваційних галузей та пріоритетних видів інноваційної 

діяльності, що ускладнює встановлення інноваційності окремих видів діяльності. В 

статтях 4, 5 розділу 1 закону визначено об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності, 

але не визначено їх права, обов’язки та взаємозв’язок між ними.   

В Розділі IV закону «Фінансова підтримка інноваційної діяльності» 

визначено види та джерела фінансування суб’єктів інноваційної діяльності, але 

не конкретизовано, на яких засадах, обмежуючись частковим розподілом коштів 

між державою та суб’єктом (50%/50%), що також ставить під сумнів адекватну 

оцінку інноваційності об’єкта.  

Необхідно розглянути питання щодо розробки Національної інноваційної 

стратегії України як єдиного комплексного документа, який сприятиме оцінюванню 

ефективності будь-яких заходів, які стосуються НІС України в цілому, а також 

визначатиме чіткі національні галузеві орієнтири для просування інновацій, способи 

моніторингу та оцінки дієвості стратегії, та перелік заходів  щодо її реалізації. 

Уніфікація норм національного права та їх гармонізація з міжнародними та 

європейськими стандартами дозволить врівноважити законодавство України з питань 

науки та інновацій та спростити визнання технологічних об’єктів, що патентуються. 
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Що стосується нечіткого визначення процесу фінансування суб’єктів 

інноваційної діяльності та науково-технологічного сектору в національному 

законодавстві, слід відзначити, що необхідним є чітке виділення для них 

преференційних засад у господарському та податковому Кодексах, а також у 

Законі України «Про інноваційну діяльність» та Законі України «Про наукову та 

науково-технологічну діяльність». Для України більш прийнятним у даному 

контексті буде досвід європейських країн з урахуванням національної специфіки. 

Необхідною є побудова економічної політики, заснованої на об’єднанні прямих і 

непрямих методів підтримки інновацій. Виходячи зі значної тривалості 

технологічного циклу, який охоплює виконання R&D та їх комерціалізацію, пряма 

фінансова підтримка має надаватися у вигляді безвідсоткової позики терміном до 

п’яти-шести років. Причому позика підлягатиме поверненню з відсотками тільки у 

разі успішного виконання проекту. Якщо ж проект виявився неприбутковим, то 

через визначений термін повертається тільки основна сума кредиту. За оцінками 

фахівців-експертів, у країнах, де діють такі умови, в середньому від 60% до 70% 

наданих кредитів повертаються. Як метод непрямої підтримки, застосовується 

зростаюча податкова знижка в розмірі 50%, яка визначається з урахуванням 

досягнутого компанією збільшення витрат на R&D у порівнянні з рівнем базового 

року або середнього за певний період. Надзвичайно дієвими, як відзначалось 

раніше, є також «податкові канікули» – тимчасове звільнення від сплати податку 

на прибуток або часткове його зниження, яке поширюється на новостворені малі та 

середні науково-дослідницькі фірми. Новостворені підприємства в наукомісткому 

секторі виробництва, витрати яких на R&D перевищують 15% від обороту, 

звільняються від податків на довільний термін, який визначається типом інновацій 

та видом діяльності підприємства. Застосовування прискореної амортизації 

новітніх видів обладнання (енергозберігаючого, екологічного, інформаційного) 

забезпечить високу якість продукції та високий коефіцієнт завантаження 

виробничих потужностей. Коефіцієнт амортизації при терміні служби 

устаткування до чотирьох років дорівнює 1,5; п’ять-шість років – 2; понад шість 

років – 2-2,5. 



178 

Фінансування наукової та науково-технічної сфери знаходиться в Україні 

на критичному рівні. Відповідно до Державного бюджету України на 2016 рік, 

видатки на фінансування науки за загальним фондом становили 0,169% ВВП  або 

3,832 млрд. грн. На сьогодні на фоні продовження скорочення видатків на науку, 

не розроблено системи додаткових заходів непрямого або нефінансового 

стимулювання інноваційної діяльності. 

Організаційна структура НІС визначається наявністю та дієздатністю 

інноваційної інфраструктури. Її основою виступають технопарки, технополіси 

бізнес-інкубатори, система міждержавної кооперації, співпраця між наукою та 

бізнесом. Державна підтримки інноваційної інфраструктури повинна передбачати 

як її фінансування, так і формування механізмів регулювання її діяльності.  

В Україні протягом двох останніх десятиліть створено низку науково-

технологічних структур, функціонування яких забезпечується як коштом держави, 

так і підприємницького сектору. Найбільш провідними серед них є такі: 

Харківський технопарк «Інститут монокристалів», «Інститут електрозварювання ім. 

Є.О.Патона», Технопарк «Напівпровідникові технології і матеріали, 

оптоелектроніка і сенсорна техніка», «Інститут технічної теплофізики», 

«Укрінфотех», «Київська політехніка», «Інтелектуальні інформаційні технології» 

«Яворів», «Агротехнопарк», «Машинобудівні технології», «Наукові і навчальні 

прилади», «Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій».  

На нашу думку, для зміни ставлення підприємницького сектору до 

вітчизняних R&D, посилення його інноваційної активності, а також заохочення 

суб’єктів інноваційної діяльності до участі в таких науково-технологічних 

утвореннях, Україні слід скористатись досвідом Китаю. Держава стимулює участь 

фірм (незалежно від форм їх власності) у розвитку технопарків. Підприємства, що 

працюють в них, сплачують податок на прибуток у розмірі 15% від встановленої 

ставки, а фірми, 70% продукції яких йде на експорт, – 10%. Для України відповідні 

цифри можуть варіюватись в залежності від розмірів фірм, їх вкладень та форм 

власності. Новостворені підприємства можуть звільнятись від сплати податків на 
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визначений державою період з моменту реєстрації та від експортних податків при 

реалізації продукції на зовнішні ринки.  

Україна має високий науковий і підприємницький потенціал, але низький 

рівень кооперації між вітчизняною наукою та бізнес-суб`єктами. Тому органам 

влади доцільно докладати цілеспрямованих послідовних зусиль щодо 

покращення правового та економіко-організаційного середовища для 

підприємців-початківців та малих і середніх підприємств (МСП), для чого 

доцільно розглянути необхідність впровадження таких заходів: 

 прийняття змін до законодавства з метою створення сприятливих умов для 

ведення бізнесу, з акцентом на своєчасному втручанні влади, здатному 

забезпечити практичну підтримку підприємствам у вирішенні адміністративних 

питань, що сприятиме зниженню витрат на ведення бізнесу; 

 реформування законодавства щодо бізнесу для полегшення процедур 

відкриття/закриття фірм, підтримки стартапів, а також заохочення розвитку 

венчурних фірм відповідно до міжнародної практики. 

Інноваційні компанії, зокрема МСП, стикаються з особливими труднощами, 

коли намагаються залучити фінансування, яке залишається критичною 

перешкодою при організації бізнесу. Проте програми підтримки МСП є досить 

обмеженими і не передбачають жодних способів державної підтримки стартапів.  

Розвиток венчурних фондів в Україні свідчить про існування додаткових 

можливостей для підтримки інноваційної діяльності підприємств в Україні. Хоча ця 

форма фінансування обслуговує фінансові потреби лише малої частки інноваційних 

МСП, вона є важливим компонентом інноваційної системи. Проте індустрія 

венчурного капіталу передбачає присутність інших фінансових посередників та 

бізнес-послуг, поряд із безперервним наданням можливостей, які потребують 

фінансування. 

Необхідними передумовами подальшого розвитку індустрії венчурного 

капіталу в Україні слід визнати такі: 

 покращення рамкових умов для МСП з метою збільшення потенційних 

інвестиційних можливостей;  
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 залучення приватного сектору в державні технологічні програми через 

консультації або державно-приватні партнерства, що гарантують кращу 

інформованість венчурних капіталістів про потенційні можливості 

комерціалізації;.  

 фінансування невеликих комерційних проектів так званими «бізнес-

ангелами», з можливою подальшою їх підтримкою венчурними компаніями. Така 

підтримка надається через мережу «бізнес-ангелів» і платформу для обміну 

інформацією з науково-дослідницькими організаціями та університетами. 

З урахуванням того, що в Україні не створено сприятливих умов для 

модернізації промислового виробництва на новій технологічній основі, розвитку 

інноваційно-інвестиційної діяльності, без чого сталий розвиток економіки є 

неможливим, ні потенційні споживачі інновацій, ні інвестори не зацікавлені в 

науково-технічній та інноваційній діяльності (фінансові потоки спрямовуються в 

менш ризиковані, але більш прибуткові види бізнесу: в сферу торгівлі, на 

фінансовий ринок, в операції з нерухомістю та ін.). Тому необхідно розробити нову 

індустріальну політику ефективного управління процесами змін у соціальному 

капіталі, спеціальні програми адаптації різних груп працюючого населення до 

глибоких змін в характері економічної діяльності (оскільки внаслідок використання 

нових технологій в найближчі роки очікується «вимивання» робочих місць для 

фахівців багатьох масових професій). Для стимулювання інноваційної діяльності в 

українських університетах необхідно, дотримуючись передового світового досвіду, 

створити необхідні передумови для їх перетворення на потужні підприємницькі 

академічні центри, які продукують R&D, що користуються попитом як на 

національному, так і на глобальному ринку. Центральною ланкою їх діяльності 

повинні бути генерування і трансфер інноваційних технологій для їх подальшої 

комерціалізації. 

Також доцільно надати українським університетам та НДІ дослідницьку, 

коопераційну, операційну, фінансову та корпоративну автономію, що дозволить 

їм самостійно приймати рішення щодо вибору партнера, інвестора та фінансових 

операцій, що також полегшить процеси R&D,  їх комерціалізації та трансферу. 
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В даному контексті актуальним є питання удосконалення системи 

комерціалізації R&D з метою створення потенціалу для трансферу технологій, які  

також знаходяться в компетенції держави. Трансфер і комерціалізація вважаються 

ключовими видами діяльності при активному пошуку можливостей і підтримці 

відносин з третіми особами, що несуть потенційну вигоду.  Фінансування передачі 

технологій і комерціалізації діяльності повинно бути забезпечено державними або 

іншими зовнішніми ресурсами з урахуванням вкрай обмежених бюджетів на R&D, 

особливо у випадку академічних інститутів. У перспективі трансфер може також 

фінансуватись із коштів, отриманих від комерціалізації знань, включаючи приріст 

капіталу за рахунок участі в акціонерному капіталі дочірніх компаній, частину 

авторських відрахувань за ліцензовані технології або додаткові кошти в рамках 

угод про співпрацю.  

Комерціалізація наукових досліджень пов’язана з попередніми витратами, 

яких зазвичай немає в академічних організаціях. З огляду на невизначеність 

очікуваних доходів від комерціалізації, актуальним є питання надання державної 

підтримки шляхом: 

 надання субсидій для комерціалізації науково-дослідницької діяльності – у 

вигляді грантів або невеликої частки загального бюджету на дослідження; 

 субсидування витрат на отримання патентів та інших форм захисту прав 

інтелектуальної власності або надання одержувачам можливості використовувати 

дослідницькі фонди для покриття витрат, пов’язаних із  захистом інтелектуальної 

власності (ІВ); 

  навчання співробітників бюро трансферу технологій, зокрема, з різних 

питань, пов’язаних з інтелектуальною власністю, включаючи патентні заявки, 

авторське право і реєстрацію зразків, переговори про ліцензування з компаніями;  

 спрощення доступу до юридичних і патентних послуг при їх аутсорсингу. 

Деякі зміни для покращення захисту прав національних розробників було 

здійснено у сфері тендерного законодавства: скасовано тендерні процедури для 

наукових робіт, відібраних на конкурсній основі, з коштів спецфонду закладів 

вищої освіти та наукових установ. Крім того, усунено бар’єри на шляху 
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комерціалізації наукових розробок, створених за державні кошти. Зокрема, 

відбулось ухвалення Верховною Радою України в жовтні 2012 р. нової редакції 

Закону «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій». 

Відповідно до даного закону, майнові права на розроблені за кошти державного 

бюджету технології передаються організаціям-розробникам для подальшої 

комерціалізації. Законом також визначено, що кошти, отримані в результаті 

трансферу таких технологій, залишаються організації-розробнику і 

використовуються на розвиток інноваційної діяльності. Але у більшості випадків 

розробник має залучати корпоративні кошти, оскільки державою фінансується у 

повному обсязі лише до 30% R&D. 

Участь державного сектору в інноваційній діяльності сприятиме 

координації приватних ініціатив і посиленню зв’язків між виробництвом і 

дослідниками. Збалансування відносин між науковим та підприємницьким 

секторами є можливим за таких умов: 

 активне сприяння співпраці між різними суб’єктами інноваційної 

діяльності з боку влади з метою постійної зміни їх поведінки. Спектр заходів 

державного втручання може включати різні ресурсні зобов’язання і бути 

орієнтованим на різні сфери, включаючи стратегічне співробітництво між 

різними організаціями, яке фінансується на основі партнерства науки і суб’єктів 

промисловості. Цей тип втручання може бути орієнтованим на створення та 

просування ключових технологій або центрів передового досвіду, які 

підтримують розвиток партнерських структур у науково-інноваційній сфері; 

 підтримка галузевих кластерів, спрямована на зміцнення зв’язків між 

стартапами, компаніями та науково-дослідними організаціями в конкретній галузі 

або регіоні. Конкретні заходи можуть включати фінансування спільних проектів 

або покращення рамкових умов, у тому числі фізичної інфраструктури, 

людського капіталу і платформ інтернаціоналізації;  

 наявність посередницьких структур; 
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 наявність платформ для взаємодії науково-дослідних організацій та 

бізнесу, які забезпечують надання інформаційних послуг, організацію виставок та 

інноваційних ярмарок. 

Доступ до міжнародних знань відіграє важливу роль у модернізації НІС 

України. Зовнішні ринки можуть забезпечити необхідний попит на інноваційну 

продукцію українських компаній. Сприяння участі в глобальній мережі, через яку 

здійснюються інформаційні потоки, а також забезпечення повного доступу 

дослідників, студентів та компаній до міжнародних механізмів співпраці допоможе 

створити рамкові умови для активізації інноваційної діяльності в Україні. 

Однією з міжнародних конкурентних переваг України є людський капітал. 

Втім, зважаючи на кризовий стан економіки, він не завжди є передумовою для 

знаходження високооплачуваної роботи, що спонукає молодих людей, у тому числі 

науковців, до еміграції. Утримати талановиту молодь в країні можливо шляхом:  

 сприяння міжнародній мобільності аспірантів, молодих дослідників та 

викладачів через використання інструментів програм ЄС, задіяння нових форм 

співпраці в рамках регіональних інтеграційних ініціатив і створення механізмів 

співпраці з приватним сектором за допомогою пайової участі та корпоративних 

стипендій;  

 розробка програм R&D і стимулювання створення spin-off компаній, у тому 

числі за участю іноземних партнерів і приватних інвесторів, для формування 

довгострокових можливостей працевлаштування для студентів і дослідників; 

 покращення процесу залучення іноземних експертів, науковців та 

кваліфікованих кадрів за допомогою відповідної імміграційної політики і 

дозволів на роботу, а також грантів для залучення всесвітньо відомих вчених з 

пріоритетних напрямів наукових досліджень; 

  завершення стандартизації системи освіти відповідно до Болонського 

процесу (взаємне визнання дипломів, академічних кредитів і т.п.). 

Отже, активізація участі українських вчених та інженерів у глобальних 

інноваційних мережах та регіональному партнерстві створить платформу для 

отримання доступу до знань, необхідних для підвищення 
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конкурентоспроможності України. Потенціал співпраці в рамках двосторонніх, 

регіональних і міжнародних структур на сьогодні є не повністю реалізованим 

внаслідок проблем, пов’язаних з наявними можливостями в плані вдосконалення 

професійних навичок і доступу до інформації. 

Міжнародну співпрацю у сфері науки можна заохочувати шляхом зміцнення 

механізмів координації і поширення інформації. Участь у ній вимагає спеціальних 

навичок, які можна розвинути за допомогою відповідної підготовки. Беручи до 

уваги вже проведені заходи в цій галузі, необхідно докласти зусиль щодо: 

 розробки інтернет-платформ для удосконалення навичок українських 

вчених та інженерів у сфері міжнародної науково-технологічної співпраці, в тому 

числі її управлінських і адміністративних аспектів, пов’язаних із поданням заявок 

на отримання дослідницьких грантів та комерціалізацією науково-дослідницьких 

проектів; 

 покращення доступу українських вчених до міжнародних наукових 

публікацій, а також забезпечення перекладу на іноземну мову та іншої 

організаційної підтримки для статей українських вчених, які претендують на 

публікацію у міжнародних виданнях. 

Україна має вигідне географічне розташування і розвинені культурні та 

економічні зв’язки з країнами Європи, тобто значний потенціал для співпраці, 

який міг би бути використаний у більш повному обсязі. Незважаючи на велику 

кількість поточних ініціатив, залишається відкритим питання щодо зміцнення 

інституційної основи для здійснення спільних проектів у різних сферах. Це 

набуває особливого значення в контексті інтенсифікації інтеграційних 

проєвропейських процесів в Україні та побудови єдиного з Європою 

інформаційного та наукового простору, що можливе лише в умовах відкритої 

НІС, заснованої на взаємодії інститутів НІС через: соціально-комунікаційну  

співпрацю; технологічні траєкторії; науково-технічну політику; спільні ринки 

R&D; політику інтеграції; інтелектуальну власність; міжнародні інвестиційні та 

торговельні угоди. З огляду на зазначене необхідно: 
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 удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення розвитку 

інформаційної та науково-технологічної сфер через їх адаптацію до європейських 

правових норм та стандартів; 

 забезпечити належну координацію дій усіх зацікавлених суб’єктів під час 

запровадження інструментів е-демократії та е-комерції, що полегшить дифузію 

технологій, їх комерціалізацію та трансфер; 

 удосконалити інституціональний механізм формування, координації та 

здійснення контролю за виконанням завдань розбудови інформаційного 

суспільства; 

 підвищити рівень інформаційної представленості України в Інтернет-

просторі та присутності в ньому українських інформаційних ресурсів; 

 забезпечити прийняття системних державних рішень, спрямованих на 

стимулювання створення національних інноваційних структур (центрів, наукових 

парків і технопарків) для розроблення конкурентоспроможних вітчизняних 

технологій; 

 підвищити на державному рівні значущість українського сегмента 

Інтернету як одного з найважливіших інструментів розвитку інформаційного 

суспільства та інноваційної конкурентоспроможності держави; 

 сприяти мобільності вітчизняних науковців між Україною та ЄС з метою 

обміну досвідом та популяризації українських R&D; 

 залучати до участі у національних ініціативах та науково-технологічних 

програмах представників європейської наукової еліти для надання ними 

консультацій щодо побудови ефективної НІС; 

 сприяти прискоренню інтеграції до єдиного європейського  науково-

технологічного простору. 

Отже, в системі економіко-організаційних заходів розбудови 

конкурентоспроможної інноваційної системи України держава має відігравати  

провідну роль, виходячи зі змісту важелів державного  регулювання підвищення 

конкурентоспроможності інноваційної системи України (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Важелі державного регулювання підвищення 

конкурентоспроможності інноваційної системи України. 

Приймаючи рішення щодо сприяння інтеграції інноваційній системи України 

у європейський науково-технологічний простір, державні органи України повинні 

враховувати як існуючі ініціативи, так і місцеві традиції науково-технологічної 

діяльності, а також виходити з принципу максимізації вигоди від двосторонньої та 

регіональної економічної співпраці в інноваційних галузях.   

На сьогодні дієвість організаційно-економічного механізму  функціонування 

інноваційної системи України (рис. 3.8) визначається не тільки обсягами 

фінансування R&D, інноваційною активністю підприємницьких суб’єктів та 

масштабами трансферу технологій, а й ступенем конкурентоспроможності 

високотехнологічної продукції, високим попитом на вітчизняні інноваційні 

товари на глобальних ринках, тобто включенням України у ГЛДВ через 

перспективні наукоємні галузі. 
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Рис. 3.8. Організаційно-економічний механізм функціонування  інноваційної 

системи України 

 

Економетричний аналіз та моделювання включення України у ГЛДВ, 

здійснені вище, показали, на сьогоднішній день Україна має надзвичайно низький 

загальний рівень інтеграції у ГЛДВ, за винятком розвитку людського капіталу та 

сфери ІТ-технологій, де Україна виступає, насамперед, як платформа для 

створення R&D, а не як країна-новатор. 
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Графічну модель удосконалення організаційно-економічного механізму 

забезпечення конкурентоспроможності НІС України представлено на рис. 3.9. 

Впровадження даного підходу до удосконалення економіко-організаційного 

механізму забезпечення конкурентоспроможності НІС, гармонізації та 

збалансування процесів кооперації та співпраці всіх її учасників дозволить у 

перспективі створити експортоорієнтовані високотехнологічні галузі в Україні. 

Лібералізація ринків високотехнологічної продукції, забезпечення сталого 

управління у сфері новітніх технологій та економічної конкуренції, посилення 

проконкурентних дій самих ринкових суб’єктів інноваційної діяльності, 

підвищення конкурентоспроможності національних підприємств – новаторів 

сприятиме органічному  переходу від рентної до конкурентної економіки, яка 

базується на інноваційному розвитку. 

При цьому диференційоване стимулювання розвитку вітчизняного бізнесу на 

різних рівнях господарювання (ІКТ, транспортування і збереження енергії, 

енергозбереження, альтернативні джерела енергії – у короткострокову періоді; 

медичні технології, виробництво сучасних матеріалів, нанотехнології та 

біотехнології – у середньостроковому періоді; ракетно-космічні технології, 

авіабудування, суднобудування – у довгостроковому періоді), 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 

повинні стати: партнерство уряду, бізнесу та науки як інституційного механізму 

інноваційних змін; визначення на основі аналізу проблемних питань середньо- і 

довгострокових цілей майбутнього науково-технологічного розвитку з 

перспективою включення України у ГЛДВ; формування ефективної інноваційної 

інфраструктури. 

 

 



189 



190 

 

НІС повинна включати комплекс правових, фінансових, організаційних 

структур і механізмів, що забезпечують процес розроблення, освоєння, 

виробництва і масового поширення інновацій в усіх секторах економіки. 

Взаємовідносини всіх учасників інноваційної діяльності повинні ґрунтуватись на 

їх ініціативі та відповідальності. При цьому ініціатива повинна виходити не 

тільки від держави, а й від бізнесу. 
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Висновки до розділу 3 

 

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 в контексті визначення пріоритетних напрямів 
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включення інноваційної системи України в глобальні ланцюги доданої вартості, 

здійснено (за допомогою ППП EViews 8) порівняльний міжкраїновий аналіз 

впливу змінних, що визначають ступінь включення країн до ГЛДВ, 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 

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. 

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. 
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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. 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 і збереження 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.   

 

Основні положення дисертаційної роботи, представлені у третьому розділі, 

опубліковано у наукових працях [32, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46]. 
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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 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.  

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 



195 

 

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.   

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.     
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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 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  
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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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Додаток А   

Акти впровадження результатів дослідження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Додаток Б 

 

 

 

 

Рис. Б.1. Класична бізнес-модель, орієнтована на споживача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.2. Інноваційна бізнес-модель, орієнтована на споживача 
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Додаток В 

 

 

Рис. В.1. Рейтинг глобальної конкурентоспроможності 2017-2018 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.2. Схема координації цілей і завдань стратегії «Інновації 25» 
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Додаток Д 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Д.1. Схема процесу створення доданої вартості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Д.2. Схема організації ланцюга доданої вартості 
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Додаток Е 

          

 

Рис. Е.1. Розподіл підприємств за типами інноваційної діяльності  

у 2014–2016 рр. [201] 

 

 

Рис. Е.2. Інноваційна активність підприємств за видами економічної 

діяльності у 2014–2016 рр. [201] 
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Рис. Е.3. Напрями інноваційної співпраці українських підприємств, які 

впроваджували технологічні інновації у 2014–2016 рр., % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток Ж 

 

 

Рис. Ж.1. Відшкодування кредитів на R&D-витрати у країнах світу [182] 

 

 

 

Рис. Ж.2. Величина вирахування з суми оподаткування патентних доходів 
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Додаток З 

Результати економіко-математичного моделювання включення країн до 

глобальних ланцюгів доданої вартості 

 

Таблиця З.1 

Регресійна статистика для США 

Dependent Variable: D(HIGH_TECHNOLOGY_EXPORTS) 

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

EDUCATION_SPENDING____GD 1.54607 0.546586 1.109536 0.0215 

D(INDUSTRY_VALUE_ADDED) 1.59854 0.54579 0.608180 0.0041 

D(INFORMATION_TECHNOLOGY_E) 5.21298 10.12835 0.974756 0.3506 

D(MANUFACTURING_VALUE_ADDE) 26.78139 101.6272 0.263526 0.7970 

D(PATENT_APPLICATIONS_BY_R) -0.335320 0.487095 -0.688407 0.5055 

RESEARCH_AND_DEVELOPMENT 1.386412 3.650870 -0.379748 0.0014 

D(SERVICES_VALUE_ADDED) 6.607853 33.01043 0.200175 0.8450 

C 108350.9 113979.2 0.950620 0.3622 

R-squared 0.802451 Durbin-Watson stat 2.17 

Adjusted R-squared 0.712812 

F-statistic 0.111245 

Prob(F-statistic) 0.002790 

 

 

Таблиця З.2 

Регресійна статистика для Саудівської Аравії 

Dependent Variable: D(HIGH_TECHNOLOGY_EXPORTS) 

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

EDUCATION_SPENDING____GD 8.290458 14.10264 0.587866 0.5667 

D(INDUSTRY_VALUE_ADDED) -0.219799 0.304906 -0.720876 0.4837 

D(INFORMATION_TECHNOLOGY_E) 0.89182 0.02451 0.769312 0.1003 

D(MANUFACTURING_VALUE_ADDE) 0.26025 5.644559 2.526371 0.0253 

D(PATENT_APPLICATIONS_BY_R) -0.766796 0.329251 -2.328908 0.0366 

D(RESEARCH_AND_DEVELOPMENT) 551.0625 1561.499 0.352906 0.7298 

C -68.84599 95.73827 -0.719106 0.4848 

R-squared 0.621231 Durbin-Watson stat 2.956141 

Adjusted R-squared 0.591234 

F-statistic 0.301695 

Prob(F-statistic) 0.097891 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця З.3 

Регресійна статистика для Швейцарії 

Dependent Variable: D(HIGH_TECHNOLOGY_EXPORTS) 

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(SERVICES_VALUE_ADDED) 0.523213 0.141904 0.328919 0.2239 

D(RESEARCH_AND_DEVELOPMENT) 1.751451 0.75008  0.789544 0.0167 

D(PATENT_APPLICATIONS_BY_R) -1.591858 2.910337 -0.546967 0.5953 

D(MANUFACTURING_VALUE_ADDE) 0.122097 0.062383 0.564212 0.0001 

D(INFORMATION_TECHNOLOGY_E) 0.521893 0.236512 0.254126 0.8041 

D(INDUSTRY_VALUE_ADDED) 0.124953 0.329787 0.647645 0.1015 

D(EDUCATION_SPENDING____GD) 1.215278 0.325919 0.018749 0.0002 

C 12.02035 410.3938 4.347130 0.0012 

R-squared 0.856412 Durbin-Watson stat 1.998260 

Adjusted R-squared 0.790121 

F-statistic 1.165504 

Prob(F-statistic) 0.000016 

 

 

 

Таблиця З.4 

Регресійна статистика для КНР 

Dependent Variable: D(HIGH_TECHNOLOGY_EXPORTS) 

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(SERVICES_VALUE_ADDED) 1.02129 2.215110 0.009170 0.0611 

D(RESEARCH_AND_DEVELOPMENT) 0.21828 0.326560 -0.772410 0.4561 

D(PATENT_APPLICATIONS_BY_R) 0.093416 0.142018 0.657773 0.5242 

D(MANUFACTURING_VALUE_ADDE) 1.29557 0.128286 1.578750 0.1027 

D(INFORMATION_TECHNOLOGY_E) 3.12676 1.322109 0.812156 0.4339 

D(INDUSTRY_VALUE_ADDED) 4.77948 3.10356 -0.10565 0.0090 

D(EDUCATION_SPENDING____GD) -25581.42 26274.43 -0.65481 0.3512 

C 14384.77 18061.80 0.796420 0.4426 

R-squared 0.585451 Durbin-Watson stat 2.575438 

Adjusted R-squared 0.512322 

F-statistic 1.259966 

Prob(F-statistic) 0.052266 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця З.5 

Регресійна статистика для Японії 

Dependent Variable: D(HIGH_TECHNOLOGY_EXPORTS) 

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(SERVICES_VALUE_ADDED) 9.080314 16.50093 -0.550291 0.0931 

D(RESEARCH_AND_DEVELOPMENT) 1.789865 0.321057 0.261391 0.0086 

D(PATENT_APPLICATIONS_BY_R) 0.206372 0.180795 1.141472 0.2779 

D(MANUFACTURING_VALUE_ADDE) 1.210743 0.225467 2.644952 0.0228 

D(INFORMATION_TECHNOLOGY_E) 9.123396 1.453582 1.010243 0.0115 

D(INDUSTRY_VALUE_ADDED) -0.012341 0.12337 -0.123673 0.4142 

D(EDUCATION_SPENDING____GD) -0.213753 3.156407 -0.273158 0.7898 

C 2.121276 2.23545 0.875612 0.4000 

R-squared 0.814654 Durbin-Watson stat 2.9875 

Adjusted R-squared 0.715456 

F-statistic 0.474233 

Prob(F-statistic) 0.001675 

 

 

 

Таблиця З.6 

Регресійна статистика для України 

Dependent Variable: D(HIGH_TECHNOLOGY_EXPORTS) 

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(SERVICES_VALUE_ADDED) 3.116263 13.64034 0.228459 0.8235 

D(RESEARCH_AND_DEVELOPMENT) -1.032507 1.123616 -0.434048 0.6726 

D(PATENT_APPLICATIONS_BY_R) -0.086732 0.053163 -1.631435 0.1311 

D(MANUFACTURING_VALUE_ADDE) 0.35312 0.035341 0.679358 0.5120 

INFORMATION_TECHNOLOGY_E 1.10208 3.2314256 0.251598 0.0017 

D(INDUSTRY_VALUE_ADDED) -9.588577 47.03605 -0.203856 0.8422 

D(EDUCATION_SPENDING____GD) -24.12134 27.01384 -0.231900 0.8209 

C -1079.898 364.9125 -2.959333 0.0130 

R-squared 0.620617 Durbin-Watson stat 2.214634 

Adjusted R-squared 0.522315 

F-statistic 1.031513 

Prob(F-statistic) 0.002318 
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