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АНОТАЦІЯ 

 

Гіренко А. Т. Інституційно-регулятивні чинники розвитку 

глобальної інноваційної мережі. – 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. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Досліджено структуру, функції та визначено механізми формування і 

умови реалізації інституційно-регулятивних чинників розвитку глобальної 

інноваційної мережі. Виокремлено нову глобальну соціально-економічну 

модель, яка має матрично-мережевий характер, базується на інноваціях, 

інформаційно-комунікативних технологіях, ресурсоефективному, екологічно 

чистому виробництві; високому рівні людського капіталу, розвиненому 

бізнес-, інформаційно- та інноваційному співробітництві з дотриманням 

балансу інтересів та соціальній відповідальності усіх стейкхолдерів.  

У процесі досліджeння aвтором отримано тaкі найбільш суттєві нaукові 

рeзультaти, які розкривaють його особистий внeсок у розроблення 

досліджуваних проблeм тa конкрeтизують новизну роботи:  

вперше:  

- сформульовано авторське визначення сутності глобальної інноваційної 

мережі як різнорівневої, динамічної інституційно-функціональної системи з 

діалектико-суперечливим механізмом взаємодії та взаємозв’язку її 

структурних елементів в різних галузях, просторово-географічних сегментах 

світового господарства на основі сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Її характерними рисами є глобальний характер діяльності; 

спрямованість на створення, поширення і практичну реалізацію інновацій у 

глобальному конкурентному просторі; матрично-мережева організація з 

інституціоналізацією формування (створення окремих структур, альянсів, 
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впровадження нових управлінських моделей учасниками), що забезпечує 

одночасно гнучкість та координованість інноваційного процесу. Ця система 

функціонує на принципах синергізму, функціональної різноплановості, 

інституційного плюралізму та високої адаптивності; 

удосконалено:  

- методику ідентифікації впливу інституційно-регулятивних чинників на 

розвиток глобальної інноваційної мережі. Запропонована методика базується 

на: приведенні порівняних критеріїв вимірювання до єдиної шкали з 

використанням нормованих значень інтегрованих оцінок при побудові 

інтегрального індексу в економетричній моделі, багатофакторному аналізі. 

Це дає змогу визначити напрям і величину впливу основних чинників на 

розвиток глобальної інноваційної мережі, здійснити сегментацію країн світу 

за критеріями глобальності, інноваційності, мережевої готовності. Методика 

може бути застосована в процесі середньо- та довгострокового планування 

інституційно-регулятивних заходів щодо інтеграції національних 

стейкхолдерів до глобальної інноваційної мережі; 

- алгоритм комплексної оцінки рівня інституційної інтегрованості 

національних стейкхолдерів як елементів національної інноваційної системи 

до глобальної інноваційної мережі на основі системного підходу, який 

забезпечує динамічну зіставність оцінок з урахуванням впливу як позитивних 

(стимуляторів), так і негативних (дестимуляторів) чинників. Отриманий 

набір індикаторів  характеризує глобальний, міжнародний, георегіональний 

та макроекономічний рівень із застосуванням еталонних значень, що 

забезпечує гнучкість оцінки, зіставність показників у часі, бенчмаркінг 

інституційно-регулятивних чинників із цільовими значеннями 

результативності, досягнення яких забезпечить формування міжнародних 

конкурентних переваг національних суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності; 

набули подальшого розвитку: 

- концептуальні засади механізмів розвитку глобальної інноваційної 
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мережі  внаслідок  синергії взаємодії інституційно-регулятивних чинників, на 

основі таких функцій: а) інтеграційна (кооперація інноваційної діяльності 

національних та зарубіжних суб’єктів); б) ресурсна (фінансова підтримка 

інноваційної діяльності, перерозподіл ресурсів між елементами системи з 

метою зростання її загальної результативності); в) консолідуюча (синергія 

розбудови інноваційної інфраструктури, стабільності фінансово-кредитної 

системи та добросовісної конкуренції); г) балансуюча (територіальна та 

галузево-секторальна пропорційність стейкхолдерів, розвиток інноваційного 

середовища). Обґрунтовано, що такі механізми формуються завдяки 

поєднанню арсеналу інституційно-регулятивних чинників: по-перше, прямої 

дії (створення нормативно-правової бази та визначення державних 

пріоритетів розвитку науки і техніки); по-друге, непрямої дії (надання 

податкових, кредитних та інших преференцій суб’єктам 

зовнішньоекономічної інноваційної діяльності та у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій;  використання механізмів державно-приватного 

партнерства; забезпечення правового захисту інтелектуальної власності; 

створення необхідних економічних умов для міжнародного науково-

технічного співробітництва); по-третє, створення міжнародних платформ для 

співпраці стейкхолдерів інноваційних мереж різного рівня; 

- обґрунтування ролі гнучкої структури глобальної інноваційної мережі, 

яка визначає особливості та різношвидкісність етапів інноваційного процесу 

щодо можливостей та бар’єрів трансферу знань на засадах кластеризації та 

інтегрально-мережевих технологій поширення інкрементальних, модульних, 

архітектурних та радикальних нововведень. Визначено різновиди глобальних 

інноваційних мереж за формою (подвійні, багатолінійні, матричні, зіркові 

тощо); рівнем підпорядкування (гнучкі/жорсткі) та ступенем взаємозв’язків 

(слабкі/щільні); відповідно до галузевої специфіки та інституційних зв’язків 

між основними стейкхолдерами (держава; науково-дослідницькі та освітні 

установи різних форм власності, підприємства різних організаційно-правових 

форм, у т.ч. ТНК/МНК, що займаються НДДКР, інноваціями та ІКТ, вчені та 
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винахідники, венчурні фонди, бізнес-ангели, міжнародні організації, з 

виокремленням ролей (регулятор, замовник, розробник, постачальник, 

користувач, набувач благ, інспектор, експерт, підтримувач)); 

- узагальнення, систематизація та диференціація сутності впливу 

інституційно-регулятивних чинників на глобальну інноваційну мережу 

залежно від її типу. Для внутрішньої ГІМ, притаманної ТНК/МНК – 

загальносвітова стандартизація, рекомендаційний контроль, диференціація 

інструментів щодо країн базування та країн-реципієнтів, пріоритет 

наддержавному (універсальному та георегіональному) регулятивному рівню; 

для зовнішньої (стосовно ТНК/МНК), в якій етапи інноваційного процесу 

виконують спеціалізовані незалежні як комерційні, так і некомерційні 

постачальники, – підтримка національних стейкхолдерів, створення 

інноваційних кластерів, адаптивне планування; міжнародні державно-

корпоративні науково-дослідницькі консорціуми (з глобальним охопленням), 

які на основі державно-приватного партнерства спрямовані в суспільно 

значимі сектори економіки (стимулюючі інструменти, програмно-цільові 

методи, партнерські відносини, стратегічне планування);  

- періодизація основних хвиль та наукових підходів до становлення 

інноваційно-мережевих систем: перший етап (кінець ХVІІІ – кінець 

ХІХ ст.) – індустріальна революція; другий етап (кінець ХІХ – середина 

ХХ ст.) – науково-технічна революція (інноваційна теорія, концепція 

конвейєрних виробничих систем); третій етап (середина ХХ – кінець 

ХХ ст.) – інформаційна революція (концепції конвергенції економічного 

зростання на засадах продуктової інновації, людського капіталу, глобальних 

виробничих мереж); четвертий етап (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) – четверта 

індустріальна революція (концепції асиметрії інформації, національних 

інноваційних систем, смарт-економіки, інформаційного суспільства, 

глобальних мереж). 

 Практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

визначається тим, що основні теоретичні положення роботи доведено до 
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рівня конкретних науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, які 

можуть бути використані під час прийняття рішень щодо формування 

державної зовнішньоекономічної та інноваційної політики. Запропонована 

модель комплексної оцінки глобальної інноваційної мережі може бути 

використана для організації постійно діючого моніторингу рівня розвитку 

інноваційної мережі України з метою визначення пріоритетних напрямів її 

інтеграції до глобальної мережі. 

Результати дослідження у частині аналізу етапів та тенденцій розвитку 

інноваційної мережі України та побудови моделі її комплексного аналізу 

були використані Департаментом міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації (довідка 

№ 2729/1 від 30.11.17). Наукові результати дослідження мають важливе 

практичне значення для удосконалення концепції стратегічного розвитку 

ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна» (довідка № 410 від 28.11.2017) та ТОВ 

«Міжгалузевий науково-дослідний центр менеджменту та інновацій» (акт 

впровадження від 10.05.2017). 

Результати дисертації було впроваджено у навчальному процесі 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка під час викладання курсів «Новітні форми 

міжнародного бізнесу», «Міжнародні економічні відносини», 

«Інтелектуальна власність у міжнародному бізнесі», «Макроекономічна 

політика й моделювання у міжнародному бізнесі», «Міжнародний 

стратегічний менеджмент та маркетинг», «Управління міжнародними 

компаніями», «Стратегічний менеджмент міжнародної 

конкурентоспроможності» тощо (довідка від 07.02.2018 р. № 048-043).  

Ключові слова: глобальна інноваційна мережа, інновації, національна 

інноваційна система, транснаціоналізація, міжнародне співробітництво, 

глобалізація, трансфер технологій. 
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SUMMARY 

 

Girenko A. T. Institutional and regulatory factors for the development of a 

global innovation network. – Manuscript. 

A Thesis for  a degree of  Candidate of Economic Sciences  in specialty 08.00.02 

– World Economy and International Economic Relations. –Taras Shevchenko 

National University of Kyiv Ministry of Education and  Science of  Ukraine, Kyiv, 

2018    

The structure, functions and the mechanism of formation and conditions of 

implementation of institutional and regulatory factors for the development of a global 

innovation network are explored. A new global socio-economic model, which has 

matrix-network character, is based on innovations, information and communication 

technologies, resource-efficient, environmentally friendly production; a high level of 

human capital, advanced business, information and innovation cooperation, while 

respecting the balance of interests and social responsibility of all stakeholders. 

In the course of research, the author  obtained some of the most significant 

scientific results that reveal his contribution to the development of problems that are  

researched and specify the novelty of work: 

for the first time: 

- author's definition of the essence of the global innovation network as a 

multilevel, dynamic institutional and functional system with a dialectical-

contradictory mechanism of interaction and the interconnection of its structural 

elements in various fields, spatial-geographical segments of the world economy on the 

basis of modern information and communication technologies is formulated. Its 

characteristic features are the global coverage of the area of activity; the focus on the 

creation, dissemination and practical implementation of innovations in the global 

competitive space; matrix network organization with the institutionalization of 

formation (creation of separate structures, alliances, introduction of new management 

models by participants), which simultaneously provides flexibility and coordination of 
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innovation process. This system functions on the principles of synergy, functional 

diversity, institutional  pluralism and high adaptability; 

improved: 

- a methodology for identifying the influence of institutional and regulatory 

factors on the development of a global innovation network. The proposed method 

is based on: the  results of comparison of criteria to a single scale using 

standardized values of integrated estimates in the construction of an integral index, 

in an econometric model, multifactorial analysis, which enables one to determine 

the direction and magnitude of the influence of the main factors on the 

development of the global innovation network, the implementation of 

segmentation of the countries of the world according to the criteria of 

globalization, innovation, network readiness and can be applied in the process of 

medium- and long-term planning of institutions regulatory measures for the 

integration of national stakeholders into the global innovation network; 

- the algorithm of complex estimation of the level of integration of national 

stakeholders as elements of the national innovation system into global innovation 

networks on the basis of a systematic approach that provides dynamic 

comparability of estimates taking into account the influence of both positive 

(stimulators) and negative (disintegration factors) factors. The resulting set of 

indicators covers global, international, macro-regional, and macroeconomic levels 

using benchmarks that provide the flexibility of evaluation, comparability of time 

indicators, benchmarking of institutional and regulatory factors with target values 

of performance, the achievement of which will ensure the formation of 

international competitive advantages of national entities of foreign economic 

activities; 

got further development: 

- the conceptual foundations of the mechanism of development of global 

innovation networks, through synergy between the interaction of institutional and 

regulatory factors, based on the following functions: a) integration (cooperation of 

innovation activities of national and foreign entities); b) resource (financial support 
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of innovation activities, redistribution of resources between elements of the system 

in order to increase its overall performance); c) consolidating (synergy of 

development of innovation infrastructure, stability of the financial and credit 

system and fair competition); d) balancing (territorial and sectoral-sectoral 

proportionality of stakeholders, development of innovation environment). It is 

substantiated that such a mechanism is formed due to the combination of an 

arsenal of institutional and regulatory factors: firstly, direct action (creation of the 

regulatory framework and the definition of state priorities for the development of 

science and technology); secondly, indirect actions (granting of tax, credit and 

other preferences to subjects of foreign economic innovation activity and in the 

field of information and communication technologies, improvement of financial 

and institutional principles, use of mechanisms of public-private partnership, 

provision of legal protection of intellectual property, creation of necessary 

economic the conditions for international scientific and technical cooperation, and 

third, the creation of international platforms for cooperation of stakeholders of 

innovation networks  at different levels; 

- substantiation of the role of the structure of the global innovation network, 

which determines the peculiarities and multiplicity of stages of the innovation 

process regarding the possibilities and barriers of knowledge transfer by 

clusterization and integrated network technologies of the propagation of 

incremental, modular, architectural and radical innovations. The difference of 

global innovation networks in the form (double, multilinear, matrix, star, etc.) is 

determined; level of subordination (flexible / rigid) and degree of interconnections 

(weak / dense); in accordance with industry specifics and institutional links 

between the main stakeholders (state, research and educational institutions of 

various forms of ownership, enterprises of various organizational and legal forms, 

including TNCs / MNCs involved in R & D, innovations and ICTs, scientists and 

inventors, venture funds, business angels, international organizations, with roles 

(regulator, customer, developer, supplier, user, purchaser of benefits, inspector, 

expert, maintainer); 
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- generalization, systematization and differentiation of the essence of the 

influence of institutional and regulatory factors on the global innovation network 

depending on its type. For internal, inherent TNCs / MNCs - global 

standardization, advisory control, differentiation of instruments for countries of 

origin and recipient countries, priority to the supra-state (universal and 

macroregional) regulatory level; for external (in the case of TNCs / MNCs), in 

which stages of the innovation process are carried out by specialized independent, 

both commercial and non-commercial suppliers - support of national stakeholders, 

creation of innovative clusters, adaptive planning; international public-corporate 

research consortia (with global coverage), which, on the basis of public-private 

partnership, are aimed at socially significant sectors of the economy (stimulating 

tools, program-targeted methods, partnerships, strategic planning); informal 

emerging on the basis of knowledge sharing (the priority of indirect and mixed 

national, international and macroregional regulatory instruments); 

- periodization of the leading waves and scientific approaches to the 

formation of innovation-network systems: the first stage (the end of the XVIII – 

the end of the nineteenth century) – the industrial revolution; the second stage (the 

end of the 19th - the middle of the twentieth century) – the scientific and 

technological revolution (innovative theory, concept of conveyor production 

systems); the third stage (mid-twentieth century – the end of the twentieth century) 

- information revolution (the concept of convergence of economic growth on the 

basis of product innovation, human capital, global production networks); The 

fourth stage (the end of the twentieth century – the beginning of the twenty-first 

century) – the fourth industrial revolution (the concept of asymmetry of 

information, national innovation systems, smart economy, information society, 

global innovation networks). 

The practіcal sіgnіfіcance of the results of the dіssertatіon іs determіned by 

the fact that the maіn theoretіcal posіtіons of  the work have been brought to the 

level of specіfіc scіentіfіcally substantіated proposals and recommendatіons that 

can be used when makіng decіsіons on the formatіon of state foreіgn economіc and 
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іnnovatіon polіcy. The proposed model of іntegrated assessment of the global 

іnnovatіon network can be used to organіze contіnuous monіtorіng of the level of 

development of the іnnovatіon network of Ukraіne іn order to іdentіfy the prіorіty 

dіrectіons of іts іntegratіon іnto the global network. 

The results of the study on the analysіs of the stages and trends of the 

Ukraіnіan іnnovatіon network development and the constructіon of a model for іts 

іntegrated analysіs were used by the Department of Іnternatіonal Cooperatіon and 

Regіonal Development of the Vіnnytsіa Oblast State Admіnіstratіon (certіfіcate 

no. 2729/1, dated  30.11. 2017). The scіentіfіc results of the study are of great 

practіcal іmportance for іmprovіng the concept of strategіc development of 

"AGRANA FRUIT Ukraіne" Ltd (certіfіcate no. 410, dated  28.11.2017) and the 

"Іnterdіscіplіnary Research and Development Center for Management and 

Іnnovatіons" LLC (іmplementatіon act dated 10.05.2017). 

The results of the dіssertatіon were іntroduced іn the educatіonal process of 

the Іnstіtute of Іnternatіonal Relatіons of the Taras Shevchenko National University 

of Kyiv durіng the teachіng of the courses "New forms of іnternatіonal busіness", 

"Іnternatіonal economіc relatіons", "Іntellectual property іn іnternatіonal 

busіness", "Macroeconomіc polіcy and modelіng іn іnternatіonal busіness", 

"Іnternatіonal Strategіc Management and Marketіng", "Management of 

Іnternatіonal Companіes", "Strategіc Management of Іnternatіonal 

Competіtіveness", etc. (certіfіcate no. № 048-043 - 07.02.2018 ). 

Keywords: global innovation network, innovation, national innovation 

system, transnationalization, international cooperation, globalization, technology 

transfer. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Характерною рисою 

глобальних перетворень світового господарства є підвищення ролі 

мережевих структур, основаних на створенні та трансфері знань, 

інноваційних технологій та продуктів. Підґрунтям функціонування 

глобальної інноваційної мережі (ГІМ) є прагнення реалізувати нову 

глобальну соціально-економічну модель, що базується на інноваціях, 

інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ), ресурсоефективному, 

екологічно чистому виробництві; високому рівні людського капіталу, 

розвиненому бізнес-, інформаційно- та інноваційному міжнародному 

співробітництві з дотриманням балансу інтересів та соціальної 

відповідальності усіх стейкхолдерів. Різні форми глобальних інноваційних 

мереж (ГІМм) виникли як еволюція глобальних виробничих мереж (ГВМм) 

за умови відкритих інновацій на тлі пошуку транснаціональним бізнесом 

низької вартості основних факторів виробництва та формування нових 

ринків збуту. Долучення національних суб’єктів господарювання до ГІМ   

сприяє покращенню інноваційного потенціалу країни, а відтак підвищує її 

міжнародну конкурентоспроможність. Існує значний розрив між країнами 

щодо інтеграції до ГІМ, який значною мірою спричинений якістю 

інституційно-регулятивних чинників. Ця обставина зумовлює необхідність 

комплексного аналізу, узагальнення та виокремлення ролі інституційно-

регулятивних чинників, функцій та механізму їх впливу на формування та 

розвиток ГІМ, що засвідчує актуальність теми дисертації. 

Наукові погляди на проблеми глобалізації світового господарства 

знайшли відображення в роботах багатьох дослідників, серед яких Р. Коуз, 

О. Вільямсон, Дж. Робінсон, М. Уотерсон, Дж. Стігліц та ін. Українські вчені 

зробили свій вагомий внесок у становлення та розвиток теоретичних засад 

дослідження загальних проблем глобалізації, диспропорційності та 

асиметричності глобального розвитку, виникнення нових форм 
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міжнародного економічного співробітництва. Серед них О. Білорус, 

І. Бураковський, О. Гребельник, Б. Данилишин, Р. Заблоцька, В. Заруба, 

А. Кредісов, Д. Лук’яненко, З. Луцишин, П. Перерва, О. Петкова, 

А. Поручник, І. Пузанов, Н. Резнікова, М. Саєнко, О. Рогач, А. Румянцев, 

А. Філіпенко, В. Чужиков, О. Шнирков та інші. 

Основні положення сучасної теорії інновацій, інноваційного суспільства 

та економіки знань докладно викладено в наукових дослідженнях таких 

зарубіжних авторів як П. Друкер, Д. Кларк, Г. Менш, Д. Белл, Э. Денисон, 

М. Кастельс, Т. Кун, М. Портер, Б. Санто, К. Ерроу та вітчизняних − 

Л. Антонюк, Ю. Бажал, В. Бодров, В. Вергун, А. Гальчинський, В. Геєць, 

Д. Ільницький, В.Свірський, К. Січкаренко, В. Мазуренко, О. Ступницький, 

Л. Федулова та інші. Теоретичні засади функціонування та розвитку 

національної інноваційної системи (НІС) відображено в працях Б.-

А. Лундвалла, К. Фрімена, С. Меткальфе, К. Едквіста та С. Фейнсона. 

Детальну типологізацію НІС наведено в монографіях М. Доджсона і 

Р. Ротвелла.  

Питання становлення й розвитку мережевої економіки та формування й 

розвитку мережевої організації економічної діяльності впродовж останніх 

десятиліть є фокусом досліджень таких дослідників як A.І. Антіройко, 

Д. Аджемоглу, У. Акджігін, Х. Барнард, Л. Болтанскі, Я. Бредбері, 

М. Грановеттер, П. Глур, А. Джервіс, К. Девлін, Д. Енджел, К. Ерроу, 

К. Келлі, В.Р. Кер, Ф. Кодам, М. Лейн та Х. Льонгвіст, Р. Майлз, Г. Маргус, 

К. Менар, В. Московкін, Дж. Подольні, К. Пайд, К.К. Прахалад, М. Рассел, 

С. Ратнер, Н. Розенберг, Р. Росвел, Й. Рюгг-Штюрм, Ч. Сноу, Л. Тевено, 

Д. Траунсенд, О. Уільямсон, Б. Фрідмен, Г. Хамел, М. Хіт, А. Хорсл, 

A. Чандлер, Г. Чесбро, С. Чеймайнейд та інші. В роботах означених 

дослідників висвітлені питання як глобалізації взаємовідносин та 

закономірності розвитку мережевої економіки на макрорівні, так і специфіка 

функціонування окремих видів мереж, зокрема інформаційних, виробничо-

комерційних, а також кластерних форм та нелінійних моделей організації 
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інноваційної діяльності. Автори дослідили еволюцію інноваційного процесу 

та заклали основу для подальшого розвитку теорії інноваційних мереж. 

Водночас значно менше уваги приділяється теоретичним та практичним 

дослідженням проблем розвитку глобальної інноваційної мережі. 

Подальшого аналізу потребує узагальнення та виокремлення ролі 

інституційно-регулятивних чинників, структури, функцій та механізму їх 

формування і умов реалізації чинників розвитку глобальної інноваційної 

мережі. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена важливим 

значенням інституційних умов інтеграції національних стейкхолдерів 

України до глобальної інноваційної мережі, необхідністю удосконалення 

методичного забезпечення моніторингу ефективності інституційно-

регулятивного механізму розвитку глобальних інноваційних мереж з позицій 

забезпечення конкурентних переваг національної економіки, недостатнім 

рівнем наукового обґрунтування пріоритетних напрямів державної політики 

у цій сфері.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідницьких тем кафедри 

міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Виконана відповідно до 

плану науково-дослідницьких робіт за темою «Стратегія інтеграції України у 

світову економіку» (ДР № 11БФ048-01), яка є складовою наукових 

досліджень Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у рамках комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (2011–2015 рр.), – 

особисто автором досліджено механізми впливу інституційно-регулятивних 

інструментів на розвиток глобальної інноваційної мережі, обґрунтовано 

стратегічні пріоритети України у сфері інтеграції до глобальної інноваційної 

мережі.  
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

теоретико-методологічне обґрунтування впливу інституційно-регулятивних 

чинників на розвиток глобальної інноваційної мережі, виокремлення її 

сутності, закономірностей формування та структурних складових задля  

розроблення практичних рекомендацій   щодо результативної 

інституціоналізації національних стейкхолдерів у процесі їх інтеграції до 

глобальної інноваційної мережі. 

Для досягнення поставленої мети у відповідності з логікою 

дослідження (рис. 1) було поставлено та вирішено такі завдання:  

- обґрунтувати понятійний апарат глобальної інноваційної мережі, 

визначити особливості та механізми її формування в умовах розвитку 

інноваційної економіки; 

- дослідити вплив інституційно-регулятивних чинників на формування 

та розвиток інноваційних мереж; 

- проаналізувати міжнародний досвід функціонування національних 

інноваційних систем як інституційної основи інтеграції до глобальної 

інноваційної мережі;  

- систематизувати відомі світовій практиці напрями, форми та методи 

міжнародного науково-технічного співробітництва як умови розвитку 

глобальних інноваційних мереж; 

- розробити науково-методичні засади сегментації країн світу за рівнем 

інституційної готовності до інтеграції до глобальної інноваційної мережі;  

- визначити і науково обґрунтувати головні критерії оцінки впливу 

інституційно-регулятивних чинників на розвиток глобальної інноваційної 

мережі; 

- здійснити аналіз та комплексну оцінку стану інноваційної системи 

України в контексті інституційної готовності до інтеграції з глобальною 

інноваційною мережею; 

- визначити пріоритетні напрями та обґрунтувати пропозиції щодо 

удосконалення інституційно-регулятивних засад забезпечення ефективної 
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інтеграції національних економік до глобальної інноваційної мережі. 

 

Рис. 1. Логіка дисертаційного дослідження 

Об’єктом дослідження є процес розвитку глобальної інноваційної 

мережі. 
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Предметом дослідження є механізми впливу інституційно-

регулятивних чинників на розвиток глобальної інноваційної мережі в умовах 

трансформаційних змін світогосподарської системи.  

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження базується на принципі 

поєднання науково-теоретичних напрацювань та практичного досвіду. 

Методологічною основою дослідження є системно-структурний та логічний 

підходи до аналізу процесів у національному і глобальному середовищі. 

Дослідження здійснене з використанням методів: концептуального аналізу – 

для визначення сутності та обґрунтування понятійного апарату глобальної 

інноваційної мережі (підрозділ 1.1); порівняльно-історичного – при 

дослідженні ґенези мережевої парадигми розвитку інноваційної економіки 

(підрозділ 1.2); системного аналізу – для визначення місця та ролі державних 

інституцій у формуванні і розвитку глобальної інноваційної мережі 

(підрозділ 1.3); наукової абстракції – для дослідження світового досвіду 

оцінки впливу інституційно-регулятивних інструментів на розвиток 

глобальної інноваційної мережі (підрозділи 2.1, 2.2); індексний, узагальнення, 

групування, рейтингування – для визначення синергійного ефекту взаємодії 

чинників розвитку глобальної інноваційної мережі (підрозділ 2.3). У 

дослідженні також використано спеціальні методи: порівняльного 

кількісного та індикативного аналізу – при визначенні передумови 

інституційної інтегрованості національних стейкхолдерів до глобальної 

інноваційної мережі (підрозділ 3.1); кореляційного та регресійного аналізу; 

побудови економетричної моделі – для кількісної оцінки впливу чинників на 

розвиток глобальної інноваційної мережі; аналізу ієрархій, інтегрованого 

оцінювання – для визначення методологічних основ побудови аналітичної 

ієрархічної моделі комплексної оцінки готовності України до інтеграції  до 

глобальної інноваційної мережі (підрозділ 3.2); аналітичного групування та 

синтезу – при визначенні пріоритетів та оцінки впливу інституційно-

регулятивних інструментів на розвиток національної інноваційної мережі 

України (підрозділ 3.3). 
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Інформаційною базою дослідження є закони України, укази Президента 

України, постанови Кабінету Міністрів України, матеріали Державної 

служби статистики України (Держстат), матеріали міжнародних організацій 

(Світового банку, МВФ, Всесвітнього економічного форуму, СОТ, ООН 

тощо), інформаційні матеріали ряду міжнародних асоціацій та рейтингових 

агентств, фахові наукові публікації та монографічні видання. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає у поглибленому, системному розкритті сутнісних характеристик і 

закономірностей розвитку та концептуальному вирішенні комплексної 

оцінки впливу інституційно-регулятивних чинників на формування і 

розвиток глобальної інноваційної мережі в умовах трансформації глобальної 

економічної системи. 

У процесі досліджeння aвтором отримано тaкі найбільш суттєві нaукові 

рeзультaти, які розкривaють його особистий внeсок у розроблення 

досліджуваних проблeм тa конкрeтизують новизну роботи:  

вперше:  

- сформульовано авторське визначення сутності глобальної інноваційної 

мережі як різнорівневої, динамічної інституційно-функціональної системи з 

діалектико-суперечливим механізмом взаємодії та взаємозв’язку її 

структурних елементів в різних галузях, просторово-географічних сегментах 

світового господарства на основі сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Її характерними рисами є глобальний характер діяльності; 

спрямованість на створення, поширення і практичну реалізацію інновацій у 

глобальному конкурентному просторі; матрично-мережева організація з 

інституціоналізацією формування (створення окремих структур, альянсів, 

впровадження нових управлінських моделей учасниками), що забезпечує 

одночасно гнучкість та координованість інноваційного процесу. Ця система 

функціонує на принципах синергізму, функціональної різноплановості, 

інституційного плюралізму та високої адаптивності; 

удосконалено:  
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- методику ідентифікації впливу інституційно-регулятивних чинників на 

розвиток глобальної інноваційної мережі. Запропонована методика базується 

на: приведенні порівняних критеріїв вимірювання до єдиної шкали з 

використанням нормованих значень інтегрованих оцінок при побудові 

інтегрального індексу в економетричній моделі, багатофакторному аналізі. 

Це дає змогу визначити напрям і величину впливу основних чинників на 

розвиток глобальної інноваційної мережі, здійснити сегментацію країн світу 

за критеріями глобальності, інноваційності, мережевої готовності. Методика 

може бути застосована в процесі середньо- та довгострокового планування 

інституційно-регулятивних заходів щодо інтеграції національних 

стейкхолдерів до глобальної інноваційної мережі; 

- алгоритм комплексної оцінки рівня інституційної інтегрованості 

національних стейкхолдерів як елементів національної інноваційної системи 

до глобальної інноваційної мережі на основі системного підходу, який 

забезпечує динамічну зіставність оцінок з урахуванням впливу як позитивних 

(стимуляторів), так і негативних (дестимуляторів) чинників. Отриманий 

набір індикаторів  характеризує глобальний, міжнародний, георегіональний 

та макроекономічний рівень із застосуванням еталонних значень, що 

забезпечує гнучкість оцінки, зіставність показників у часі, бенчмаркінг 

інституційно-регулятивних чинників із цільовими значеннями 

результативності, досягнення яких забезпечить формування міжнародних 

конкурентних переваг національних суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності; 

набули подальшого розвитку: 

- концептуальні засади механізмів розвитку глобальної інноваційної 

мережі  внаслідок  синергії взаємодії інституційно-регулятивних чинників, на 

основі таких функцій: а) інтеграційна (кооперація інноваційної діяльності 

національних та зарубіжних суб’єктів); б) ресурсна (фінансова підтримка 

інноваційної діяльності, перерозподіл ресурсів між елементами системи з 

метою зростання її загальної результативності); в) консолідуюча (синергія 
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розбудови інноваційної інфраструктури, стабільності фінансово-кредитної 

системи та добросовісної конкуренції); г) балансуюча (територіальна та 

галузево-секторальна пропорційність стейкхолдерів, розвиток інноваційного 

середовища). Обґрунтовано, що такі механізми формуються завдяки 

поєднанню арсеналу інституційно-регулятивних чинників: по-перше, прямої 

дії (створення нормативно-правової бази та визначення державних 

пріоритетів розвитку науки і техніки); по-друге, непрямої дії (надання 

податкових, кредитних та інших преференцій суб’єктам 

зовнішньоекономічної інноваційної діяльності та у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій;  використання механізмів державно-приватного 

партнерства; забезпечення правового захисту інтелектуальної власності; 

створення необхідних економічних умов для міжнародного науково-

технічного співробітництва); по-третє, створення міжнародних платформ для 

співпраці стейкхолдерів інноваційних мереж різного рівня; 

- обґрунтування ролі гнучкої структури глобальної інноваційної мережі, 

яка визначає особливості та різношвидкісність етапів інноваційного процесу 

щодо можливостей та бар’єрів трансферу знань на засадах кластеризації та 

інтегрально-мережевих технологій поширення інкрементальних, модульних, 

архітектурних та радикальних нововведень. Визначено різновиди глобальних 

інноваційних мереж за формою (подвійні, багатолінійні, матричні, зіркові 

тощо); рівнем підпорядкування (гнучкі/жорсткі) та ступенем взаємозв’язків 

(слабкі/щільні); відповідно до галузевої специфіки та інституційних зв’язків 

між основними стейкхолдерами (держава; науково-дослідницькі та освітні 

установи різних форм власності, підприємства різних організаційно-правових 

форм, у т.ч. ТНК/МНК, що займаються НДДКР, інноваціями та ІКТ, вчені та 

винахідники, венчурні фонди, бізнес-ангели, міжнародні організації, з 

виокремленням ролей (регулятор, замовник, розробник, постачальник, 

користувач, набувач благ, інспектор, експерт, підтримувач)); 

- узагальнення, систематизація та диференціація сутності впливу 

інституційно-регулятивних чинників на глобальну інноваційну мережу 
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залежно від її типу. Для внутрішньої ГІМ, притаманної ТНК/МНК – 

загальносвітова стандартизація, рекомендаційний контроль, диференціація 

інструментів щодо країн базування та країн-реципієнтів, пріоритет 

наддержавному (універсальному та георегіональному) регулятивному рівню; 

для зовнішньої (стосовно ТНК/МНК), в якій етапи інноваційного процесу 

виконують спеціалізовані незалежні як комерційні, так і некомерційні 

постачальники, – підтримка національних стейкхолдерів, створення 

інноваційних кластерів, адаптивне планування; міжнародні державно-

корпоративні науково-дослідницькі консорціуми (з глобальним охопленням), 

які на основі державно-приватного партнерства спрямовані в суспільно 

значимі сектори економіки (стимулюючі інструменти, програмно-цільові 

методи, партнерські відносини, стратегічне планування);  

- періодизація основних хвиль та наукових підходів до становлення 

інноваційно-мережевих систем: перший етап (кінець ХVІІІ – кінець 

ХІХ ст.) – індустріальна революція; другий етап (кінець ХІХ – середина 

ХХ ст.) – науково-технічна революція (інноваційна теорія, концепція 

конвейєрних виробничих систем); третій етап (середина ХХ – кінець 

ХХ ст.) – інформаційна революція (концепції конвергенції економічного 

зростання на засадах продуктової інновації, людського капіталу, глобальних 

виробничих мереж); четвертий етап (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) – четверта 

індустріальна революція (концепції асиметрії інформації, національних 

інноваційних систем, смарт-економіки, інформаційного суспільства, 

глобальних мереж). 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

результатів дисертаційного дослідження визначається тим, що основні 

теоретичні положення роботи доведено до рівня конкретних науково 

обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, які можуть бути використані під 

час прийняття рішень щодо формування державної зовнішньоекономічної та 

інноваційної політики. Запропонована модель комплексної оцінки глобальної 

інноваційної мережі може бути використана для організації постійно діючого 
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моніторингу рівня розвитку інноваційної мережі України з метою визначення 

пріоритетних напрямів її інтеграції до глобальної мережі. 

Результати дослідження у частині аналізу етапів та тенденцій розвитку 

інноваційної мережі України та побудови моделі її комплексного аналізу 

були використані Департаментом міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації (довідка 

№ 2729/1 від 30.11.17). Наукові результати дослідження мають важливе 

практичне значення для удосконалення концепції стратегічного розвитку 

ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна» (довідка № 410 від 28.11.2017) та ТОВ 

«Міжгалузевий науково-дослідний центр менеджменту та інновацій» (акт 

впровадження від 10.05.2017). 

Результати дисертації було впроваджено у навчальному процесі 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка під час викладання курсів «Новітні форми 

міжнародного бізнесу», «Міжнародні економічні відносини», 

«Інтелектуальна власність у міжнародному бізнесі», «Макроекономічна 

політика й моделювання у міжнародному бізнесі», «Міжнародний 

стратегічний менеджмент та маркетинг», «Управління міжнародними 

компаніями», «Стратегічний менеджмент міжнародної 

конкурентоспроможності» тощо (довідка від 07.02.2018 р. № 048-043).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібним науковим 

дослідженням, в якому викладено авторський підхід до вирішення наукових 

завдань щодо визначення сутності та змісту функціонування глобальної 

інноваційної мережі, інтеграції до неї національної інноваційної мережі 

України, теоретичних підходів до побудови моделі комплексної оцінки 

розвитку глобальної інноваційної мережі, пропозицій та рекомендацій щодо 

основних напрямів удосконалення інституційно-регулятивних чинників 

розвитку глобальної інноваційної мережі на сучасному етапі. Наукові 

положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, отримані 

автором самостійно. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, 

викладені в дисертації, було апробовано на таких науково-теоретичних 

конференціях: ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 

2008; ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 2009; VІ 

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: 

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки, 

м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2009 р.; ІХ Міжнародна наукова конференція 

«Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-

економічного та політичного розвитку КНР в XXІ столітті», м. Київ, 22 

вересня 2015 р.; Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених: Шевченківська весна, м. Київ, 2 квітня 2015 р.; 

Х Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку 

КНР в XXІ столітті», м. Київ, 22 вересня 2016 р.; Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні 

проблеми міжнародних відносин», м. Київ, 27 жовтня 2016 р.; Міжнародна 

науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Шевченківська весна», м. Київ, 7 квітня 2016 р.; Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Шевченківська весна», м. Київ, 30 березня 2017 р.; ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ 

столітті», м. Київ, 21–22 квітня 2017 року. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 20 наукових 

праць, з них 16 одноосібні, загальним обсягом 7,3 друк. арк., у тому числі, в 

наукових фахових виданнях України опубліковано 7 статей, 3 – у наукових 

періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено 

дисертацію, 1 – у виданнях України, яке включено до міжнародних 

наукометричних баз та 9 публікацій, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі 
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вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Основний зміст дисертації викладено на 196 сторінках. 

Дисертація містить 18 рисунків, 33 таблиці, 5 додатків. Список використаних 

джерел складається з 225 найменувань і займає 23 сторінки. Додатки 

займають 30 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  

ГЛОБАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

 

1.1. Сучасні наукові підходи до визначення сутності глобальної 

інноваційної мережі 

 

Особливістю сучасного підходу до розвитку інновацій та інноваційних 

процесів є те, що інновації в системі економіки знань базуються не стільки на 

нових комбінаціях ресурсів і винаходах, як це було в епоху індустріальної 

економіки, скільки на ефективному використанні інформаційного потоку 

знань, отриманих в результаті прогресу науки і технологій. 

Конкурентоспроможність у сучасній світогосподарській системі 

визначається необхідністю постійного зростання продуктивності в умовах 

обмеженості первинних ресурсів. Тому в цій системі постійно здійснюється 

перебудова складових її компонентів і зв'язків між ними з метою підвищення 

ефективності використання ресурсів. Це досягається шляхом безперервної 

інноваційної діяльності в різних секторах і на різних структурних рівнях 

економіки країни, регіону і всього світового господарства в цілому, у тому 

числі на мережевих засадах [91; 92; 94; 150].  

Згідно з Й. Шумпетером, прибуток має місце лише тоді, коли економіка 

знаходиться в постійному русі, в процесі динамічного розвитку, який також 

пов’язаний з інноваційною діяльністю. Отже, інновації є джерелом 

економічної конкурентоспроможності, зростання і все більшої 

диверсифікації економіки, а наука, освіта, технології, нові знання – ключовим 

фактором прискореного та конкурентного економічного зростання усіх 

розвинених країн. Втім, конкурентоспроможність країни не є об’єктивною 

характеристикою національної економіки, вона інтерпретується, 

моделюється через статистичні макроекономічні показники або рейтингові 

оцінки. Один із провідних дослідників інституційних аспектів інновацій 
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М. Портер ще у 1999 р. запропонував модель порівняльної оцінки 

конкурентоспроможності країни (модель GCR (Global Competіtіveness 

Report)), яка вже майже два десятиріччя складає основу практики 

формування глобального рейтингу конкурентоспроможності країн світу. Він 

визначає актуальну парадигму конкурентоспроможності як «...постійне 

підтримання продуктивності праці на більш високому, ніж у конкурентів, 

рівні, використовуючи безперервний процес придбання і впровадження 

інновацій» [113]. Сучасні умови створення і розповсюдження різних мереж 

дають потенційну можливість об’єднання учасників у єдине економічне 

середовище. При цьому всі вони автоматично переходять на якісно інший 

рівень взаємодії, визначений у роботах різних авторів як мережева 

економіка [181; 182; 203; 216; 217]. 

На переконання А. Гальчинського, процеси глобальних трансформацій 

демонструють «теоретичну невідповідність методологічних інструментів», і 

для їх пояснення щонайменше слід ураховувати мережевий характер 

«економіки знань», дисипативність і синергетичні принципи розвитку 

глобальної системи, функціональну різноплановість інформаційних систем, 

співвідношення «інформаційна мережа – ринок» [24]. Поєднання 

утвердження ноосфери і процесу становлення глобального інформаційно-

мережевого суспільства – суспільства без географії [25, с. 67]. З огляду на 

означене актуальність питання полягає саме в тому, що у сучасній 

економічній літературі бракує ґрунтовних теоретичних досліджень 

мережевої організації інноваційної діяльності, які б дозволили створити 

стабільні умови для ефективної реалізації повного інноваційного циклу на 

базі інноваційних мереж. Саме за умов нового етапу розвитку мережевої 

економіки формуються конкурентні переваги, основані на розвитку 

інноваційної галузі. Перехід інноваційної діяльності від традиційного 

лінійного на мережевий принцип організації є практичним завданням, що 

вимагає відповідного теоретичного базису. 
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Хоча інноваційна мережа за своєю сутністю є системою без домінування 

одних структурних елементів щодо інших, її формування відбувається з 

ініціативи кількох стейкхолдерів і супроводжується певною 

інституціоналізацією (створення окремих структур, укладення угод, 

впровадження нових управлінських моделей учасниками і т. д.). Згідно з 

дослідженнями М. Портера, «в основі пояснення конкурентної переваги 

країни лежить роль держави у стимулюванні виробництва інновацій» [113]. 

Глобалізація світового економічного простору обумовлює взаємодію 

багатьох учасників інноваційного процесу і виходить за національні та 

регіональні кордони. Серед науковців відсутня одностайна думка щодо 

тлумачення терміна «глобальна інноваційна мережа» (ГІМ) (англ. Global 

Іnnovatіon Network, GІN). За визначенням ОЕСР, «термін ГІМ 

використовується для пропозиції мережевої організації інноваційної 

діяльності фірм, яка виникає внаслідок поєднання аутсорсингу та офшорингу 

науково-дослідницьких та інноваційних процесів» [200].  

Формування ГІМ фактично відбулось у результаті діяльності потужних 

ТНК/МНК розвинених країн. Однак на сучасному етапі розвитку світового 

господарства до ГІМ залучені фірми, які за критеріями не є ТНК/МНК, а 

також суб’єкти, які не є фірмами, у тому числі науково-дослідницькі та 

освітні установи, лабораторії, домогосподарства, індивідуальні дослідники. 

Сучасні дослідження свідчать, що точка зору стосовно того, що ГІМ 

формують тільки ТНК/МНК, материнські компанії, яких знаходяться в 

розвинених країнах, є занадто обмеженою. В спільній роботі Х. Барнард 

(ПАР) та К. Чеймайнейд (Швеція) наведено таке трактування ГІМ: 

«Всесвітньо організована мережа складних взаємодій між фірмами та 

некомерційними організаціями, що займаються виробництвом знань, 

пов’язаних із інноваціями та їх результатом» [160]. Існують емпіричні 

дослідження, які доводять, що потенціал залучення до ГІМ почали 

використовувати фірми, які за критеріями не є ТНК, і фірми з країн, що 
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розвиваються, які є інституційно слабкими або навіть географічно 

розташовані на відстані від провідних економічних суб’єктів. 

Існують різні точки зору як стосовно сформованості єдиної глобальної 

мережі, яка охоплює інноваційні мережі нижчого рівня та різних галузей і 

секторів економіки, так і стосовно множинності глобальних інноваційних 

мереж. Тому наразі спростовано думку як про те, що ГІМ обмежується 

сферою діяльності ТНК/МНК, так і про виняткову приналежність 

стейкхолдерів до розвинених країн. Незалежно від стейкхолдерів (держава; 

науково-дослідницькі та освітні установи різних форм власності, 

підприємства різних організаційно-правових форм, у т. ч. ТНК/МНК, що 

займаються науково-дослідницькими і дослідно-конструкторськими 

роботами (НДДКР), інноваціями та інформаційно-комунікаційними 

технологіями (ІКТ), вчені та винахідники, венчурні фонди, бізнес-ангели, 

міжнародні організації), ознакою ГІМ можна вважати спрямованість на 

створення, поширення і практичну реалізацію інновацій у глобальному 

конкурентному просторі.  

В авторському визначенні ГІМ розглядається як різнорівнева, динамічна 

інституційно-функціональна система з діалектико-суперечливим механізмом 

взаємодії та взаємозв’язку її структурних елементів в різних галузях, 

просторово-географічних сегментах світового господарства на основі 

сучасних ІКТ. Її характерними рисами є глобальне охоплення сфери 

діяльності; спрямованість на створення, поширення і практичну реалізацію 

інновацій у глобальному конкурентному просторі; матрично-мережева 

організація з інституціоналізацією формування  (створення окремих 

структур, альянсів, впровадження нових управлінських моделей 

учасниками), що забезпечує одночасно гнучкість та координованість 

інноваційного процесу. Основними принципами функціонування ГІМ є 

синергізм, функціональна різноплановість, інституційний плюралізм, висока 

адаптивність.  
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Структура та взаємозв’язки елементів і компонентів ГІМ формуються в 

різних галузях економіки та науки з метою створення, поширення та 

практичного впровадження нових знань, а відтак і інновацій. Збільшення 

знань відбувається в двох основних напрямах: знання як об’єкт, наприклад 

патенти або бізнес-концепції, інтелектуальна власність, які можуть бути 

передані, так і знання як потік, тобто як процес навчання, обміну і 

пізнавальної взаємодії [156]. На розвиток ГІМ впливає ступінь зовнішніх 

коопераційних зв’язків та спільних інноваційних проектів фірм та галузі у 

цілому, що є передумовою абсорбції технологій на рівні фірми (поглинаючої 

здатнлсті), тобто здатності використовувати нові знання власної галузі, 

інших галузей та знання,  продуковані дослідницькими установами. Рівень 

технологічності фірми (її належність до традиційної чи високотехнологічної 

галузі) обумовлює переваги, ризики та недоліки управлінського рішення: чи 

здійнити витрати на власну розробку чи на абсорбцію (поглинання), яка 

може здійснюватись шляхом копіювання, або шляхом адаптації нової 

технології. ГІМ може мати різну галузеву специфіку, структуру та 

інституціональні зв’язки між основними стейкхолдерами. Прихильники 

визначення ГІМ як організаційної форми глобальної інноваційної 

екосистеми, що охоплює глобально організовані мережі взаємопов’язаних та 

інтегрованих функцій фірм та інших організацій, які беруть участь у 

розробленні або дифузії інновацій [156; 160; 164], вважають, що ГІМ 

функціонує в сукупності з іншими глобальними мережами. Підтвердження 

існування єдиної ГІМ наразі немає. Натомість другий підхід (існування 

множини ГІМм) аргументований у працях прихильників визначення ГІМ як 

організаційної форми глобальної інноваційної екосистеми. Це, зокрема, 

A.І. Антіройко, М. Лейн та Х. Льонгвіст [156], Х. Барнард [160] та 

С. Чеймайнейд [160; 164], які розглядають глобально організовані 

інноваційні мережі. А також Д. Аджемоглу, У. Акджігін, В.Р. Кер [154], які 

доводять, що структура та взаємозв’язки елементів та компонентів ГІМ 

формуються в різних галузях економіки та науки.  
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Поширена типологія мереж Майлза – Сноуна (внутрішні, стабільні і 

динамічні) не охоплює основні інституційні та функціональні 

характеристики ГІМ. Наразі розрізняють такі типи ГІМ:  

- внутрішня, коли глобальні компанії використовують «офшорні» етапи 

створення інновацій у власних філіях; 

- зовнішня, коли глобальні фірми «передають на аутсорсинг» етапи 

створення інновацій спеціалізованим зовнішнім постачальникам; 

- інституціоналізована, коли міжнародні державно-корпоративні 

інноваційні або науково-дослідницькі консорціуми на основі державно-

приватного партнерства (ДПП) формують ГІМ в суспільно значимих 

секторах економіки; 

- неформальна, яка формується на базі соціального капіталу, мобільності 

та обміну знаннями між студентами, науковцями, викладачами (див. [160; 

164; 166; 171; 172]). 

Внутрішня ГІМ має сильні зв’язки між стейкхолдерами незалежно від 

юрисдикції дочірніх компаній. Зовнішня ГІМ та інституціоналізована ГІМ 

(міжнародний інноваційний консорціум) має різну щільність зв’язків між 

стейкхолдерами, які її утворюють. Найслабший рівень зв’язків у 

неформальній ГІМ. Умовою розвитку ГІМ є міжнародне науково-технічне 

співробітництво, функціонування національних інноваційних систем та 

інтегрованість національних інституційно-регулятивних механізмів в 

структури георегіональних (наприклад, ЄС) та транснаціональних 

інноваційних систем.  

На думку Д. Арчібуджі та С. Іаммаріно, «глобалізація інновацій має три 

основні форми: 1) глобальна генерація інновацій; 2) глобальне науково-

технічне співробітництво і 3) міжнародне використання (експлуатація) 

національного виробництва інновацій» [157]. «Розвиток глобальних мереж 

обумовлений поєднанням двох тенденцій: відкритих інновацій та глобальних 

ланцюгів вартості. Як наслідок, діяльність в сфері НДДКР враховує 

глобальний розподіл виробництва та маркетингу, а також розширення 
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потенційних джерел технологій у всьому світі. Таким чином, глобальні 

виробничі мережі (ГВМм, анг. GVCs) та ГІМм (GІNs) частково зумовлені 

такими ж еволюціями світової економіки та частково мають свою специфічну 

динаміку, як у випадку з джерелами постачання технологій» [181]. Водночас 

ефективність створення інновацій всередині країни залежить від розвитку 

національної інноваційної системи (НІС).  

Серед українських науковців відзначимо доробок стосовно теорії 

іновацій та інноваційних мереж різного рівня представників ІМВ КНУ імені 

Тараса Шевченка (В.А. Вергуна та О.І. Ступницького [19]), представників 

Інституту економіки та прогнозування НАН України (В. Геєця [27], 

К. Січкаренко [125], Л. Федулової [138; 139]), ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана» (Л.Л. Антонюк [7], Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник [47; 98]) 

праці В. Бодрова, В. Гусєва, В. Мартиненка [12] та ін. Разом із тим, 

зазначимо, що західні економісти більше уваги приділяють тематиці ГІМ та 

інституційно-регулятивним засадам формування та розвитку ГІМ. Зокрема, 

ГІМ як конкретний предмет дослідження розглядається в працях таких 

авторів як Д. Аджемоглу, У. Акджігін, Х. Барнард, Л. Болтанскі, Я. Бредбері, 

М. Грановеттер, П. Глур, А. Джервіс, К. Девлін, Р. Дейвіс і С. Дж. Муллін, 

Д. Енджел, К. Ерроу, К. Келлі, В.Р. Кер, Ф. Кодам, М. Лейн та Х.Льонгвіст, Р. 

Майлз, Г. Маргус, К. Менар, Дж. Подольні, К. Пайд, М. Рассел, С. Ратнер, 

Н. Розенберг, Р. Росвел, Й. Рюгг-Штюрм, Ч. Сноу, Л. Тевено, Д. Траунсенд, 

О. Уільямсон, Б. Фрідмен, М. Хіт, А. Хорсл, Г. Чесбро, С. Чеймайнейд та 

інших. 

Як зазначає К. Січкаренко, «сформована інноваційна мережа має набір 

конкурентних переваг, який поширюється на її учасників: високий ступінь 

організації і координованості інформаційного потоку та інноваційного 

процесу; посилення їх ключових компетенцій; раціональне використання 

спільних ресурсів (матеріальних і нематеріальних)» [125, с. 7]. Тобто 

формування інноваційної мережі відповідає інтересам усіх стейкхолдерів, 
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перелік яких може варіюватися на різних стадіях життєвого циклу мережі. 

Крім цього, ефективне функціонування інноваційної мережі передбачає 

наявність передумов (доступ до Інтернету, критична маса зацікавлених 

суб’єктів) та модератора певного кластеру чи підсистеми.  

Суб’єктами (стейкхолдерами) формування ГІМ є: 

– держава як регулятор, замовник, розробник, постачальник, 

користувач, набувач благ, інспектор, підтримувач; 

– науково-дослідницькі та освітні установи різних форм власності як 

замовники, розробники, постачальники, користувачі, набувачі  благ, 

експерти, підтримувачі; 

– підприємства різних організаційно-правових форм та юрисдикції (у 

тому числі ТНК/МНК), що займаються НДДКР, та їх об’єднання як 

замовники, розробники, постачальники, користувачі, набувачі благ, 

інспектори, підтримувачі; 

– вчені та винахідники як набувачі благ, замовники, розробники, 

постачальники, користувачі, експерти, підтримувачі; 

– венчурні фонди, бізнес-ангели як набувачі благ, замовники, 

розробники, постачальники, користувачі, інспектори, підтримувані; 

– міжнародні організації як набувачі благ, замовники, розробники, 

постачальники, користувачі, інспектори, підтримувані інспектори, 

підтримувані; 

– бізнес у сфері ІКТ як розробники, постачальники, користувачі, 

підтримувані. 

Держава виступає не лише активним учасником процесу формування 

інноваційної мережі, а й створює передумови залучення інших стейкхолдерів 

до процесу її формування. Роль держави відчутна навіть при формуванні суто 

комерційних інноваційних мереж приватними компаніям з метою отримання 

прибутку. Відповідно, можна виокремити інноваційні мережі локального, 
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внутрідержавно-регіонального, національного, міжнародного та глобального 

рівнів.  

ГІМм відрізняються формою прояву відповідно до галузевої специфіки 

та інституціональних зв’язків між основними стейкхолдерами, які складають 

ядро мережі. ГІМ може набувати різних форм залежно від з 

інституціоналізації (створення окремих структур, альянсів, впровадження 

нових управлінських моделей учасниками). Класифікація форм ГІМ на 

сьогодні відсутня, зокрема через зазначену М. Кастельсом умову мережевої 

організації фірми (організації, підприємства), що система засобів має 

складатися шляхом перетину сегментів автономних систем цілей [163]), 

можна стверджувати про неможливість універсалізації форми мережевої 

організації загалом. Разом із тим, за характером глобальної мережевої 

взаємодії між стейкхолдерами можна виділити такі форми ГІМ: подвійна, 

багатолінійна, матрична, зіркова тощо. Подвійна форма ГІМ притаманна як 

внутрішній, так і зовнішній ГІМ, де наявні дві компанії-лідери (постачальник 

та замовник), які визначають умови ланцюгової взаємодії між усіма 

компаніями мережі в рамках інноваційного процесу. Подвійна форма 

характерна для більш жорсткої організації у зовнішній ГІМ. Багатолінійна 

форма ГІМ передбачає радіальні зв’язки у внутрішній ГІМ між 

материнською та дочірніми компаніями. Матрична форма ГІМ утворюється 

перехресними зв’язками, така форма притаманна зовнішнім і неформальним 

ГІМ, які включають різні за розміром та функціональним призначенням 

науково-дослідницькі та освітні установи різних форм власності, 

підприємства різних організаційно-правових форм, у т. ч. ТНК/МНК, що 

займаються НДДКР, інноваціями та ІКТ, вчених і винахідників, венчурні 

фонди, бізнес-ангелів тощо. Зіркова форма утворюється в разі взаємодії 

рівновеликих (за масштабом діяльності, величиною активів, витратами на 

НДДКР) стейкхолдерів (така форма може бути в міжнародному державно-

корпоративному науково-дослідницькому консорціумі та зовнішній ГІМ). 
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Визначено, що щільність зв’язків залежить не від форми ГІМ, а від характеру 

її інституціоналізації. 

На наш погляд, не повністю відображає явище інноваційних мереж 

трактування, запропоноване Є. Рякіним: «Національна інноваційна мережа – 

інтегрований інтернет-портал, призначений для забезпечення колективної 

роботи з максимальним акумулюванням інформації, що надає користувачеві 

різні інтерактивні сервіси, що працюють в рамках одного веб-сайту» [118, 

c. 48], оскільки в цьому визначенні надано гіпертрофованого значення 

технічній складовій функціонування інноваційної мережі. 

Згідно з трактуванням окремих авторів, ГІМ характеризується 

географічним охопленням (глобальний рівень), масштабами (внутрішні, 

зовнішні) та результатом (інновації), тому, на їхню думку, ГІМ – це 

«глобально організована мережа складних взаємодій між фірмами та 

нефірмовими організаціями, що займаються виробництвом знань, 

пов’язаними з інноваціями та їх результатом» [160].  

На думку П. Кука, основні переваги інноваційних мереж включають 

регулярний обмін інформацією та поширення ідей між суб’єктами 

інноваційного процесу, консультаційну допомогу і технічні ресурси, що 

надаються ними один одному в тимчасове користування. Принципами 

функціонування інноваційних мереж є готовність обмінюватися 

інформацією, довіра, готовність вчитися і вчити, партнерство, 

децентралізація [167].  

Термін «інноваційні мережі» (іnnovatіon networks) є відносно новим в 

економічній теорії, тому навряд чи можна розглядати інноваційні мережі як 

однорідне явище. Інноваційні мережі, навпаки, є предметом 

міждисциплінарних досліджень (див. наприклад, [161]). Так, найбільш 

загальна типологізація інноваційних мереж, що діють на декількох рівнях, 

включає: глобальну (найбільш ефективно здійснює фундаментальні 

дослідження), національну та регіональну, галузеву. Це професійні 
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об’єднання інфраструктурних організацій чи фізичних осіб, діяльність та 

послуги яких пов’язані з комерціалізацією і передачею технологій, 

створенням та управлінням стартап-компаніями, інноваційним розвитком. Їх 

методологічний інструментарій – промислово-академічні зв’язки, написання 

бізнес-планів, бенчмаркінг, створення нового бізнесу, фінансування 

інновацій, формування інноваційної культури та менеджменту тощо. 

Ключова функція, яку забезпечує ГІМ, – це взаємодія операторів мереж, 

поширення різного роду інформації за допомогою різних форм і методів у 

процесі діяльності або при наданні послуг. 

Інший підхід до класифікації інноваційних мереж подано у роботах 

Л. Вороніної та С. Ратнер [21], які виділяють такі їх види: кооперація у галузі 

НДДКР; трансфер технологій; передача компетенцій; науково-інноваційний. 

Кожен виділений тип мережі має свої функції та учасників. Не можна 

однозначно визначити, мережі якого типу превалюють у сучасному світі. Всі 

вони є важливими і необхідними компонентами розвитку інноваційної 

інфраструктури. 

На сьогодні процеси інтеграції у сфері інноваційного розвитку мають 

свою логіку, що відповідає сучасним тенденціям трансформації світової 

економіки. Основним трендом, що формує інноваційну економіку, є 

зростання частки і ролі нематеріальних активів у економіці. Зокрема, 

основними сучасними факторами економічного зростання є наукові знання, 

інформація, інновації та людський капітал. 

Ряд дослідників займаються аналізом використання ІКТ у різних 

функціональних системах і галузях економіки, а саме зайнятості в ІКТ як 

засобу для забезпечення економічного розвитку та конкурентоспроможності. 

Ними виділяються смарт-характеристики економіки, які відокремлюють її з 

цифрової економіки (див., наприклад [147; 187; 224] та ін.). У багатьох 

випадках поняття інноваційних мереж різного рівня використовується в 

якості характеристики смарт-економіки (див. [152; 156; 159; 162], де 
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розглядають мережеву економіку, розроблення нових моделей співпраці в 

області інновацій, виробництва, розподілу і споживання в якості смарт-

економіки.  

Теоретично підходи до визначення змісту поняття «інноваційні мережі» 

тісно пов’язані з концепцією сталого розвитку як інструментом реалізації 

«зеленої економіки», «зеленої промисловості», які використовуються для 

опису сучасної ефективної економіки. ЮНЕП визначає «зелену економіку» 

як «поліпшення людського добробуту і соціальної справедливості, при 

значному зниженні екологічних ризиків і екологічних дефіцитів» [219]. 

Розглядаючи «зелену економіку» як новий двигун зростання, створення 

гідних робочих місць і життєво важливий фактор у справі ліквідації 

хронічної бідності. А.Р. Дейвіс і С.Дж. Муллін стверджують, що смарт-

економіка, основана на інноваційних мережах, і є «зеленою економікою»; 

вона стимулює скорочення кількості вуглекислого газу в 

промисловості [168].  

Формуванню мережевого принципу організації виробництва та бізнесу 

сприяли інформаційні технології. Власне мережевий принцип є характерною 

рисою економіки інноваційного типу, яка включає глобальні комунікаційні 

та фінансові мережі. Мережеві форми організації економіки, господарських 

систем, що базуються на сучасних комунікаціях та інформаційних 

технологіях, дозволяють здійснювати швидке інкорпорування знань і 

використання їх у найбільш доходних сегментах ринку, витісняючи 

традиційні форми економічних відносин у суспільстві. Вже зараз мережеві 

форми організації економіки властиві майже всім рівням господарських 

систем, їх вплив посилюється. 

Взаємозв’язок між інноваційним зростанням і мережевим укладом 

простежується через еволюцію самого способу створення інновацій: від 

моделі закритих інновацій на рівні окремих компаній-виробників (концепція 

Й. Шумпетера, 1934 р.) до рівня кінцевих користувачів (концепція Е. фон 
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Хіппеля, 1985 р.), потім – до поняття стратегічних інновацій (концепція 

Г. Хамела і К. К. Прахалда, 1994 р.), і, нарешті, до відкритих інновацій, 

пов’язаних із масовим аутсорсингом і формуванням глобальних ланцюгів 

вартості (концепція Г. Чесбро [144]). Однак із повсюдним поширенням ІКТ 

та все більшою кастомізацією виробництва (орієнтацією виробників на 

індивідуальні запити і прямі взаємодії з клієнтами) інновації стають 

інтерактивними, а економіка отримує нові джерела зростання на рівні різних 

груп соціуму. Цю тенденцію виокремлено у запропонованій П. Глуром [182] 

мережевій моделі інновацій, коли вони створюються учасниками кооперації, 

співпраці різних мережевих спільнот, які формують певну екосистему 

(collaboratіve іnnovatіon networks). В економічному контексті поняття 

«екосистема» застосовується в рамках екосистемного підходу і розглядається 

як концепція, що описує еволюцію характеру взаємодій економічних агентів, 

моделей їх інноваційної активності та їх взаємовідносин із середовищем їх 

функціонування [165]. 

Поняття «колаборація» (Collaboration – це співпраця, тобто слово в 

нашій мові уособлює вищу, інтерактивну форму кооперації і походить від 

латинського дієслова laborare, тобто працювати) відображає характер 

взаємин співпраці. У літературі під колаборацією розуміють «процес 

формальних і неформальних узгоджень між автономними гравцями, в ході 

якого вони створюють спільні правила та організації для регулювання своїх 

взаємодій і напрямів діяльності або вирішують завдання, які об’єднують 

їх» [214]. 

Причому ці спільні правила поділяються усіма учасниками, надаючи їм 

взаємні виграші, досягнення ефекту синергії, а самі узгодження можуть 

відбуватися безперервно. Мережеві екосистеми, побудовані на колаборації, 

вважаються інноваційними екосистемами (іnnovatіon ecosystems). Префікс 

«еко» (щодо поняття «система») вказує тут на те, що в сучасних умовах 

інновації зароджуються колективно, в певному мережевому середовищі, 
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основаному на горизонтальних (неієрархічних) зв’язках юридично 

незалежних учасників. 

Хоча термін «інноваційна екосистема» все ширше входить в офіційні 

документи країн і організацій, він не має однозначного тлумачення і різні 

автори описують такі екосистеми по-своєму. Зокрема, у науковій літературі з 

міжфірмових взаємодій під це поняття підводять широке коло соціальних 

мереж, багато з яких нездатні генерувати інновації безпосередньо, але 

створюють сприятливе середовище для їх зародження і поширення. 

Наприклад, вчені Стенфордського університету М. Рассел і К. Девлін (США) 

розуміють під інноваційними екосистемами мережі стійких зв’язків між 

людьми, організаціями та їхніми рішеннями, що виникають на базі спільного 

бачення (shared vіsіon) стосовно бажаних перетворень [203]. 

Дослідження найбільш авторитетних економістів сучасності з 

Массачусетського технологічного інституту, Гарвардського університету та 

Чиказького університету свідчать про різний ступінь організації та 

координованості інноваційного процесу – від слабкої до жорсткої 

«глобальної інноваційної мережі» (див. наприклад, [154]). Інші автори 

сприймають інноваційну екосистему як мережеве суспільство, члени якого 

комбінують свої ресурси на взаємовигідних принципах заради спільного 

досягнення інноваційних результатів [165]. А окремі автори розглядають її як 

динамічний і адаптивний організм, який створює, споживає, трансформує 

знання в інноваційні продукти [196].  

Всі ці визначення виглядають комплементарними, з різних сторін 

відтіняючи загальну думку, що інноваційна екосистема – це нова 

організаційна цілісність і спосіб виробництва інновацій у XXІ столітті.  

Ю. Брунекіне і Ю. Сінкіне у комплексі розглядають мережеву економіку 

як складову в загальній характеристиці смарт-економіки, специфічними 

рисами якої є: 
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– впровадження інновацій, підвищення продуктивності і зниження 

витрат у всіх секторах економіки, важливе значення процесу навчання в усіх 

сферах економіки, широкомасштабне застосування інформаційних і 

телекомунікаційних технологій в економіці; 

– здатність конкурувати на глобальному рівні і бути відкритими, 

використовуючи знання та інновації; конкуренція ґрунтується на більш 

високому прибутку, продуктивності, якості, ефективності витрат ресурсів і 

вартості (особливо накладних витрат) та скороченні кількості відходів; 

– впровадження принципів сталого розвитку, зосередження уваги на 

створенні вільної від забруднення «чистої» економіки і ефективного 

споживання паливно-енергетичних ресурсів; 

– розвиток мереж компетенцій між університетами, бізнесом та урядом; 

– відповідальність підприємств та організацій (економічна, етична, 

правова і філантропічна) [162].  

Новітні досягнення в галузі науки, техніки і освіти та їх взаємозв’язок 

народжують нову науково-технічну парадигму конвергенції науки, 

технологій, суспільства. Конвергенція, як процес зближення, уподібнення 

різних систем, – це головна риса сучасного етапу науково-технічного 

прогресу [75, с. 10–14]. Як показує аналіз, розвиток науки в цілому 

відрізняється від розвитку технологій. Розвиток науки починався з 

формування розрізнених та не взаємопов’язаних галузей знань. Згодом 

відбувалося поступове формування цілісної системи, в якій окремі наукові 

напрями і дисципліни взаємодіють і впливають один на одного. В ХХ ст. 

виникли міжгалузеві знання, що поєднують природничі та гуманітарні 

напрями (кібернетика, біоніка, генна інженерія тощо) [67; 132].  

Розвиток технологій характеризувався більшою лінійністю і  впродовж 

значного часу визначався одним ключовим відкриттям чи прогресом в певній 

сфері. В ХХ ст. технології поступово ускладнювалися, але, незважаючи на їх 

інтегрованість, продовжували розвиватися в галузевих рамках 
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(мікроелектроніка, авіація, космонавтика тощо). Ситуація кардинально 

змінилася з розвитком інформаційних технологій, які набули надгалузевого 

характеру і стали певним «містком», що методологічно і теоретично 

об’єднав, інтегрував різні наукові дисципліни і технології.  

Отже, сьогодні завдяки науково-технічному прогресу можна 

спостерігати зближення та об’єднання як самих технологій, так і науки і 

технологій. Поряд зі спеціалізацією науки і техніки нові продуктивні ідеї та 

напрями з’являються насамперед на стику різних наукових і технологічних 

галузей [75].  

Формування наукових підходів до визначення сутності ГІМ відбувається 

на тлі таких детермінант соціально-економічного розвитку на сучасному 

етапі глобалізації [47; 98; 137; 139]: 

– інтелектуалізація матеріального виробництва та сфери послуг; 

– конвергенція напрямів науково-технічної діяльності, 

міждисциплінарність досліджень;  

– скорочення життєвого циклу інновацій; 

– розширення суб’єктів дослідницької діяльності; 

– підвищення ролі науки в економічному зростанні; 

– інформатизація бізнес-процесів; 

– розвиток технологій Четвертої промислової революції 

(промисловості 4.0). 

Формування постіндустріального суспільства пов’язано з інноваційним 

процесом, який нелінійно об’єднує науку, техніку, економіку, 

підприємництво і управління. Внаслідок цього результати НДДКР 

перетворюються у комерційний продукт. Ознаками інноваційного процесу є 

безперервність і циклічність, він не завершується впровадженням окремої 

нової технології чи продукту [4; 128]. Циклічний характер інноваційного 

процесу підкреслюється і угорським економістом Б. Санто, який визначає 

інновацію як техніко-економічний цикл, в якому практичне використання 
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ідей і винаходів призводить до створення більш удосконалених за 

характеристиками виробів і технологій [121]. Отже, інноваційний процес – це 

послідовний процес, при якому інновація проходить всі стадії від ідеї до 

конкретного продукту, технології, структури чи послуги і поширюється в 

господарській практиці чи суспільній діяльності. Інновація розглядається як 

кінцевий результат наукового дослідження чи відкриття, впроваджений у 

виробництво, який якісно відрізняється від попереднього аналога. Виходячи 

з цього можна виділити дві складові інноваційного процесу – діяльність у 

науково-технічній сфері та інноваційна діяльність [135]. 

Існує багато визначень науково-технічної діяльності. Всі вони 

пов’язують цю діяльність з народженням, розвитком, поширенням знань, 

тобто з таким поняттям як генерація знань. Відмінність поглядів 

спостерігається при визначенні взаємозв’язку та співвідношення між 

науково-технічною та інноваційною діяльністю. Так, серед дослідників існує 

думка, згідно з якою науково-технічна діяльність як більш широке поняття 

охоплює науково-дослідницьку та інноваційну діяльність. При такому 

підході науково-технічна діяльність – це діяльність щодо створення і 

впровадження нових знань для вирішення технологічних, економічних, 

соціальних та інших проблем з метою забезпечення функціонування науки, 

техніки і виробництва як єдиної системи [56].  

Існує і протилежна точка зору, згідно з якою науково-технічна 

діяльність є одним із елементів інноваційної діяльності. При такому підході 

інноваційна діяльність розглядається як система створення (генерації) і 

практичної реалізації нових знань незалежно від сфери застосування [12; 

128].  

Однак, на нашу думку, більш виваженою і обґрунтованою є позиція 

дослідників, які розмежовують ці поняття, розглядаючи науково-технічну 

діяльність та інноваційну діяльність як самостійні етапи єдиного 

інноваційного процесу [135]. Також у вітчизняному законодавстві визначено, 
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що інноваційна діяльність використовує результати науково-технічної 

діяльності, а ознакою інноваційної діяльності є спрямованість на 

комерціалізацію (див. [60]). 

Найбільш відомим підходом, що використовується в науковій літературі 

для аналізу інноваційного процесу, є лінійна модель, яка ґрунтується на тому, 

що нове знання (наукова ідея) з моменту свого народження до моменту 

практичної реалізації проходить ряд послідовних стадій [12]. 

Процес генерації знань є головною функцією науково-технічної 

діяльності. Головною функцією інноваційної діяльності є перетворення 

нового знання в конкретний товар (технологію, послугу) і розповсюдження 

його шляхом практичного використання. В українському законодавстві 

інноваційна діяльність є однією з форм інвестиційної діяльності (див. [60]). 

При більш детальному підході  впродовж періоду перетворення наукової 

ідеї в інноваційний товар виокремлюють стадії: 

- фундаментальних досліджень; 

- прикладних досліджень; 

- розробки прототипу та дослідного зразка; 

- впровадження у виробництво; 

- комерціалізації (маркетинг, збут, досягнення комерційного успіху); 

- дифузії нововведень (поширення для використання у нових сферах чи 

умовах). 

У загальному вигляді виділяються три стадії інноваційного циклу:  

- від наукового дослідження до створення перших промислових 

зразків;  

- від створення дослідної партії до розгорнутого виробництва у 

визначених ринком масштабах;  

від виробництва до кінцевого споживання, включаючи створення 

каналів збуту, після продажного обслуговування тощо (рис. 1.1).  
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Рис. 1.1. Лінійна модель інноваційного циклу 
Джерело: побудовано автором. 

 

 

 

 Безперечною перевагою лінійної моделі є її відносна простота, яка 

дозволяє зосередитись на дослідженні прямих зв’язків між послідовними 

стадіями інноваційного процесу, де науково-технічна діяльність передує 

інноваційній. 
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розгорнутого виробництва у визначених 

ринком масштабах 

 

Стадія 3 – від виробництва до кінцевого 

споживання, включаючи створення каналів 

збуту тощо 
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В умовах нової соціально-економічної моделі стадії інноваційного циклу 

скорочуються, можуть відбуватись паралельно, у той час як життєвий цикл 

інноваційного продукту продовжується (рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Мережева модель інноваційного циклу 

Джерело: розроблено автором 

 

Інновації як зближують економіки різних країн, так і призводять до 

інтенсифікації міжнародної конкуренції, і в цьому полягає діалектична 

суперечливість інноваційних процесів. Головною особливістю 

постіндустріального типу відтворення є розвиток сильних позитивних 

зворотних зв’язків між процесами виробництва знань та інновацій, основаних 

переважно на екстернальному ефекті. 

Формування глобального інформаційного, технологічного, науково-

дослідницького середовища прискорює і визначає інтернаціоналізацію 

інноваційних процесів. Одним із найбільш яскравих і перспективних проявів 

комунікаційних аспектів глобалізації у сфері високих технологій є розвиток 

інноваційних мереж. 
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включаючи створення 

каналів збуту тощо 

СТАДІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ЦИКЛУ  

В ГЛОБАЛЬНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ 

Підприємство 

юрисдикції 

країни А  

Підприємство 

юрисдикції 

країни Б  

Підприємство 

юрисдикції 

країни В  

Підприємство 

юрисдикції 

країни Д  



50 

 

 

Для впровадження інноваційної моделі зростання економіки потрібна 

не тільки сучасна інфраструктура (наукові центри, технопарки, інститути 

розвитку тощо), але насамперед горизонтально-мережеве середовище 

комунікацій між усіма секторами та організаціями. Наявність такого 

середовища сприяє саморозвитку різних інноваційних екосистем, сукупність 

яких формує інноваційний ландшафт території, де завдяки конвергенції та 

синергійному ефекту створюються інноваційні ланцюги доданої вартості. 

Отже, ГІМ – це економічно обумовлена форма розвитку глобального ринку 

інновацій. 

 

1.2. Ґенеза мережевої парадигми розвитку інноваційної економіки  

 

Досягнення світового лідерства в сучасному світі можливо на основі 

вищої фази економіки – інноваційної, так званої нової економіки (англ. new 

economy) або економіки, основаної на знаннях, яка формується на засадах 

постіндустріальних відносин в інформаційному суспільстві. Ми 

погоджуємося з методологічною конструкцією А.С. Гальчинського, згідно з 

якою не економіка визначає параметри суспільства, а навпаки – провідну 

функцію перебирають на себе суспільні детермінанти. У цьому сенсі 

окреслюється методологічна взаємозалежність: мережеве суспільство – 

мережева економіка [25].  

Еволюцію наукової думки щодо інформаційно-мережевих засад 

становлення інноваційної економіки на представлено в табл. 1.1.  

Ґенезою мережевої парадигми інноваційної економіки можна вважати 

ліберальний або соціальний реформізм, представники якого Т.Г. Грін, 

Л.Т. Хобхауз, Дж.А. Гобсон та їх послідовники у США У. Джемс та 

Дж. Дьюї відстоювали ідею прагматизму в соціальних відносинах, передусім 

у забезпеченні гарантій індивіду в дотриманні суспільством його базових 

прав та свобод завдяки цілеспрямованим діям держави з подолання бідності, 

створення системи загального доступу до освіти та охорони здоров’я тощо. 
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Певною мірою ці ідеї активно розглядались у зв’язку з популярністю 

марксистської теорії доданої вартості (К. Маркс, Ф. Енгельс, Г. Плеханов).  

Таблиця 1.1 

Еволюція наукової думки щодо інформаційно-мережевих засад 

становлення інноваційної економіки 
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Джерело: складено автором за матеріалами [32; 133; 224]. 

 

Однак, на наш погляд, одним із недоліків марксизму як раз було 

ігнорування ролі науково-технічного прогресу та представників науки, 

освіти, кваліфікованого робітничого класу в соціальних та економічних 

відносинах, натомість підпорядкування індивідуальних інтересів класовим та 

гіпертрофування ролі пролетаріату в соціальній структурі суспільства.  

Теорія інтелектуального капіталу передбачає досягнення економічного 

прогресу і соціальної гармонії завдяки особливостям менеджменту 

«інформаційного працівника», діяльність якого вимагає високого рівня 

освіти і пов’язана з обробленням наявної інформації та отриманням нової 

інформації (П. Друкер). 

Як свідчить цивілізаційний поступ, саме середній клас стає основою 

сталого розвитку суспільства, при цьому сама структура середнього класу 
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змінюється, в ній виділяється кілька страт (вищий та нижчий середній клас), 

зростає питома вага науково-технічної та творчої інтелігенції (Дж. Гелбрейт, 

Д. Белл, З. Бжезинський), а на суспільні відносини все більший вплив чинять 

інформаційні технології; з одного боку, розширюється прозорість і 

підзвітність дій владних структур, з іншого – з’являється можливість 

впливати на суспільну думку та викривляти її завдяки поширенню 

неправдивих даних.  

Теорія штучного інтелекту вводить в науковий обіг основи навчання 

нейронних мереж, вторинного закріплення їх знань, динамічного 

накопичення і модифікації синапатичних зв’язків (Н. Вінер, М. Мінскі). 

Соціокібернетика і тетрасоціологія розглядає постіндустріальне суспільство 

як таке, що базується на неантагоністичних сферних класах, що формуються 

на різних рівнях глобальної, національної, регіональної та локальної 

економічних систем (Н. Луман, Л. Семашко, Б. Скотт, Б. Хорнунг).  

Важливу роль у становленні концепції інноваційних мереж відіграли 

представники теорії інновацій та еволюційного підходу, які розглядали 

інноваційний процес як основу зростання впорядкованості соціально-

економічних систем, кількісну оцінку інформації, кодування і захист 

інформації (К. Шеннон, Т Девенпорт), тому їх праці свідчать, що економіка 

знань та інноваційна економіка є тотожними за сутністю поняттями. 

Популярність у 1960−1970-х рр. отримала теорія конвергенції, 

основана на припущенні щодо зближення, уподібнення основних 

економічних засад функціонування національних господарств (П. Сорокін, 

У. Ростоу, Дж. К. Гелбрейт, Р. Арон, Я. Тінберген, Д. Шельскі, 

О. Флехтхайм). Теорія великих циклів економічної кон’юнктури, або теорія 

довгих хвиль, ґрунтується на припущенні про соціально-економічний 

розвиток у результаті закономірних техніко-технологічних змін 

(М. Кондрат’єв). Теорія асиметрії інформації (Ф. Хайек) розглядає 

неоднорідність доступу до інформації в суспільстві, основаному на поділі 

праці. Ця теорія пояснює асиметрію отримання інформації випадковим 

характером самої економічної діяльності та неузгодженістю інтересів 
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учасників. Теорія добробуту основана на динамічній концепції економічного 

циклу з урахуванням інноваційних коливань і раціональних очікувань 

(Дж. Р. Хікс, К. Ерроу). Вітчизняні дослідники приділяли увагу питанням 

міжнародної конкурентоспроможності (Л. Антонюк, Ю. Полунєєв, 

О. Швиданенко), тенденцій, асиметрій глобального економічного розвитку 

(В. Вергун, Д. Лук’яненко, З. Луцишин, А. Поручник, Я. Столярчук). 

Виникнення нового типу економіки обумовлено перетворенням 

інформації як основного продукту виробництва і споживання (Ф. Махлуп). 

Теорія людського капіталу є невід’ємною частиною концепції 

інформаційного суспільства, в якому розвиток людського капіталу є 

раціональним рішенням (Г. Беккер, Т. Щульц, Дж. Кендрік, Я. Мінцер, а 

також українські науковці О. Амоша [2], А. Зюганов [67], Е. Лібанова та 

ін. [88]).  

Концепція ГІМм з’явилась у 90-х рр. як природна еволюція концепції 

глобальних виробничих мереж та національних інноваційних систем. Як 

зазначає В.С. Свірський, «на зламі ХХ–ХХІ ст. відбувся парадигмальний 

перехід від теорії конкуренції до інноваційної взаємодії як пріоритетного 

джерела конкурентних преваг в постіндустріальній економіці» [123]. У 

відповідь на перехід від ГВМм до ГІМм, основаних на створенні та трансфері 

знань, який зумовлений пошуком ринків збуту та виробничими умовами з 

низькою вартістю основних факторів, відбувається пошук нової парадигми 

суспільного розвитку. 

Розуміння відмінних рис ГІМм в мережевій парадигмі міститься у 

працях Д. Ернста [171; 172], Д. Арчібуджі та С. Іеммаріно [157], які 

спираються на розробки Р.М. Хендерсон та К.Б. Кларка [184] та визначають 

мережеву організацію інновацій щодо можливостей та бар’єрів трансферу 

знань між інкрементальними, модульними, архітектурними та радикальними 

інноваціями. 

Інноваційний розвиток економіки відображено в моделі економічного 

зростання, коли класичну виробничу функцію розглядають з урахуванням 

технологічної константи (Р. Солоу, Е. Денісон). Теоретичні моделі 
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економічного зростання розвинені з урахуванням підвищення 

продуктивності праці, зростання доходу його власника і національного 

доходу країни внаслідок капіталовкладень у НДДКР і людський капітал 

(П. Ромер, Р. Лукас, Н. Луман). Відмітимо теорію максимізації прибутку, в 

якій продуктові інновації розглядаються як фактор економічного зростання 

(У. Баумоль).  

Теоретико-методологічні засади мережевої парадигми відображають 

основні тренди економіки знань («нової економіки»), зокрема спосіб 

поширення інформації та знань, модульність створення інновацій 

географічно розподіленими глобальними корпоративними мережами, які 

інтегрують дослідницьку діяльність, розробку технологій та продуктів, 

долаючи організаційні межі конкретних компаній чи державних кордонів 

(А. Філіпенко, М. Згуровський).  

В рамках теорії інноваційної економіки виокремилась теорія смарт-

економіки, яка відображає мережевізацію економічного середовища, 

базується на інноваційній діяльності та промисловості 4.0. Так, Т. Бейкікі, 

Е. Алмірелл, Дж. Варехам стверджували, що інтелектуальна система 

економіки передбачає створення інноваційних кластерів і налагодження 

співробітництва між підприємствами, науково-дослідницькими інститутами 

та громадянами з метою розроблення, впровадження і заохочення інновацій 

за допомогою цих мереж [159] та виокремлення ключових інституційно-

регулятивних засад смарт-зростання з акцентом на інноваційній 

політиці [193].  

Передумови мережевізації економіки як функції інформатизації та 

гуманізації суспільних відносин відображено, зокрема, у визначенні Фонду 

розвитку громад ІBM: «інформаційне суспільство – це суспільство, яке 

характеризується високим рівнем інтенсивності інформації в повсякденному 

житті більшості громадян, організацій і на більшості робочих місць; за 

рахунок використання загальних або сумісних технологій для широкого кола 

особистої, соціальної, освітньої та підприємницької діяльності, а також 
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здатності передавати, одержувати і обмінюватися цифровими даними між 

локаціями швидко, незалежно від відстані» [213]. Фактично йдеться про 

«прояв формування нового глобального суспільного устрою з домінуючою 

роллю інформації, що забезпечить стійке економічне зростання, підвищення 

загальносвітового людського добробуту та соціальної злагоди завдяки 

реалізації творчих здібностей кожної особистості в процесі розвитку 

людського капіталу» [133, с. 48]. Концепція інформаційного суспільства 

знайшла відображення в документах, які підтримали всі країни світу на 

Всесвітніх самітах з інформаційного суспільства (ВСІС) (англ. – World 

Summіt on the Іnformatіon Socіety (WSІS)) і засіданнях Генеральної Асамблеї 

ООН. Ще у 1994 р. на Генеральній Асамблеї ООН було прийнято Резолюцію 

«Науково-технічні розробки та їх вплив на міжнародну безпеку» [205], яка 

визначила основні напрями науково-технічної діяльності ООН. Вже через 12 

років у документах ООН йдеться про інформаційне суспільство. Зокрема, 

Генеральна Асамблея ООН 27 березня 2006 р. проголосила 17 травня 

Міжнародним днем інформаційного суспільства (див. [225]). Генеральна 

Асамблея ООН 22 грудня 2015 р. прийняла резолюцію «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в цілях розвитку» A / RES / 70/184 

[187] в якій, зокрема, «визнає, що інформаційно-комунікаційні технології 

здатні забезпечити знаходження нових рішень проблем у галузі розвитку, 

особливо в умовах глобалізації, і можуть сприяти активізації поступального, 

всеосяжного і справедливого економічного зростання і сталого розвитку, 

підвищенню конкурентоспроможності, розширення доступу до інформації та 

знань, подоланню бідності та подолання соціальної маргіналізації, що 

допоможе прискорити процес інтеграції всіх країн, особливо країн, що 

розвиваються, і зокрема, найменш розвинених, в світову економіку» [199, 

с. 4]. Тобто на глобальному рівні визнано важливе позитивне значення 

інформаційно-комунікаційного інструментарію для цивілізаційного поступу. 

Отже, дослідження еволюції наукової думки щодо інформаційно-

мережевих засад становлення інноваційної економіки включає концепції та 



56 

 

 

теорії ліберал-реформізму, еволюційного підходу, інформації, великих 

циклів економічної кон’юнктури, асиметрії інформації, добробуту, 

інтелектуального капіталу, штучного інтелекту, конвергенції, економічного 

зростання, людського капіталу, соціокібернетики і тетрасоціології, смарт-

економіки. Інноваційна економіка (економіка знань) розглядається в якості 

чергового етапу розвитку суспільства (Е. Тоффлер, М. Кастельс, 

В. Іноземцев, М. Згуровський). Інформація мала важливу роль у формуванні і 

аграрного, і індустріального суспільства, проте самостійним фактором 

виробництва суспільних благ стала тільки в постіндустріальну епоху.  

Розробки М. Кастельса стосуються мережевого підприємства, 

особливостей інституційного регулювання нової економіки, зокрема 

запізнення з впровадженням нових гнучких процедур, якщо комп’ютеризація 

глобальних мереж як організаційної основи капіталу підриває регулятивні 

здатності як національних урядів, так і міжнародних інститутів. 

М. Кастельсом обґрунтовано нові види інституційно-регулятивних 

механізмів, адаптованих до сучасних технологій та нової економіки [112]. 

С. Іванов і О. Опекун виділяють два підходи до визначення сутності 

інформаційного суспільства. До представників другого підходу можна 

включити Т. Стоуньєра, М. Маклюена, А. Турена, У. Дайзарда, П. Дракера, 

які вважають, що інформаційне суспільство є результатом інформатизації 

індустріального суспільства на основі підвищення ролі знань та інформації. 

Однак, незважаючи на різні підходи до визначення терміна «інформаційне 

суспільство», всі дослідники відзначають, що найважливішою умовою його 

формування і розвитку є інформаційно-комунікаційні технології [69, с. 276]. 

Розглянемо найбільш відомі теоретичні концепції та підходи до 

дослідження проблем інноваційного процесу:  

- послідовний (лінійна модель);  

- дифузний (концепція технологічних укладів); 

- мережевий (кластерна концепція та концепція інноваційних систем). 
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Концепція досліджень інноваційного процесу на основі лінійної моделі 

передбачає розгляд прямих зв’язків між послідовними стадіями 

інноваційного процесу, які складаються з видів науково-технічної та 

інноваційної діяльності. Якщо науково-технічна діяльність оцінюється 

якістю і науковою новизною проведених досліджень, кількістю відкриттів, 

винаходів та їх науково-технічною значимістю, то інноваційна діяльність має 

зовсім інші критерії оцінки – економічна ефективність, прибутковість, 

конкурентоспроможність. 

Сутністю інноваційної діяльності є комерціалізація результатів НДДКР 

з метою забезпечення економічного зростання та конкурентоспроможності, а 

основними її формами виступають: трансфер нововведень, маркетингові 

дослідження, підготовка виробництва, організація виробництва.  

Найчастіше першим етапом інноваційної діяльності є так званий 

трансфер нововведень (технологій) – придбання суб’єктами, які не є 

авторами технологічних новацій, права на їх використання у формі патентів, 

ліцензій, розкриття ноу-хау, торгових марок, надання інжинірингових 

послуг. Зазначимо, що в мережевій парадигмі змінюється сутність 

маркетингових досліджень, які спрямовані на вивчення готовності ринку до 

сприйняття нововведення та складаються з визначення обсягу попиту на 

новий товар, можливих ринків збуту, оцінювання витрат на виготовлення і 

прогнозування майбутніх доходів, проведення рекламної кампанії. Етап 

підготовки виробництва передбачає перехід від виробничих до інноваційних 

мереж, виробниче проектування, яке може здійснюватися на мережевих 

засадах з урахуванням попиту на локальних ринках; технологічну підготовку 

виробництва (придбання виробничого устаткування та інструменту). 

Організація виробництва в ГІМ складається з: організації дослідного 

виробництва, в ході якого відбувається налагодження і відпрацьовування 

нового технологічного процесу на пілотному майданчику; ринкового 

випробування на локальних ринках (випуск пробної партії, оцінка попиту); 

комерційного виробництва, орієнтованого як на локальний, так і на 
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глобальний ринок (формування портфелю замовлень, укладання договорів, 

розроблення логістичних схем та каналів збуту; виготовлення і реалізація 

продукції у запланованих обсягах) [106]. Зазначимо, що організаційна 

підготовка виробництва, а також етап навчання і перепідготовки персоналу 

для роботи з новими технологіями та устаткуванням здійснюється в ГІМ 

(підготовка змін у процедурах, методах і стандартах управління 

виробництвом і в системі контролю якості охоплює не тільки локальний, а й 

регіональні, георегіональні та глобальний ринки). 

Поява концепції технологічних укладів є результатом багаторічних 

міждисциплінарних наукових досліджень у 80-х рр. минулого сторіччя. Саме 

цей напрям вперше дозволив дати об’єктивну кількісну оцінку рівня 

технічного розвитку, який визначається сукупністю матеріалів та 

енергоносіїв, технічно придатних до використання в рамках даного 

технологічного укладу, а також коефіцієнтом їх корисного використання. 

Кожному технологічному укладу як сукупності технологій і виробництв 

одного рівня притаманні свої провідні технології, що складають його ядро. 

Ця концепція передбачає циклічну трансформацію суспільних відносин 

завдяки переважному застосування характерних для кожного укладу 

енергоносіїв, технологій та сировини.  

Багато дослідників, у тому числі М. Портер і С. Стерн, вказують на 

важливість якості зв’язків між спільною інноваційною інфраструктурою та 

інноваційними кластерами і мережами, що включає ресурсні зобов’язання та 

політичні рішення, такі як: 

– інвестиції в освіту та навчання; 

– захист інтелектуальної власності; 

– відкритість міжнародній торгівлі; 

– податкова політика в галузі НДДКР.  

Кластерна концепція базується на дослідженнях М. Портера. Згідно з 

його визначенням, кластер – це група географічно близьких 

взаємопов’язаних виробничих компаній і зв’язаних з ними організацій 
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(науково-дослідницькі, освітні, органи державного управління, 

інфраструктурні компанії), що діють в певній сфері і взаємодоповнюють 

один одного [111]. Важливою рисою кластера є його інноваційна 

спрямованість. Найбільш успішні кластери формуються там, де очікується 

технологічний прорив із виходом на нові ринкові ніші. Отже, для 

національної економіки кластери виконують роль точок зростання 

внутрішнього ринку. Крім того, діяльність кластера охоплює всі стадії 

інноваційного циклу і призводить до створення особливої форми інновацій – 

сукупного інноваційного продукту. Об’єднання в кластер формує не 

спонтанну концентрацію різних наукових і технологічних нововведень, а 

певну систему розповсюдження нових знань і технологій на базі формування 

стійких технологічних зв’язків між усіма учасниками кластера [142]. Як 

свідчить досвід інноваційної політики, у багатьох країнах світу діють 

кластерні програми інноваційного розвитку (Болгарія, Німеччина, Данія, 

Норвегія, Словенія та ін.) (див. [13]), і їх реалізацією займаються не лише 

державні органи, а й приватні компанії.  

Розглянуті концепції, основані на системному підході, акцентують 

увагу насамперед на технологічних факторах розвитку інноваційного 

процесу. На відміну від інших концепція інноваційних систем дозволяє 

повніше врахувати весь комплекс факторів, що впливають на інноваційний 

процес, – технологічних, економічних, інституційних, соціальних. Саме тому 

ця концепція сьогодні знайшла найбільш широке застосування серед 

дослідників для аналізу проблем становлення економіки знань і розроблення 

пропозицій з їх вирішення. 

На мережевий характер НІС звертали увагу і фундатори концепції НІС, 

і вітчизняні науковці [47; 98; 175–177; 198]. Взаємозв’язок між НІС і ГІМ 

відображає участь країни у глобальних ланцюгах доданої вартості (ГЛДВ). 

М. Портер і С. Стерн виконували емпіричні дослідження потенціалу НІС як 

детермінанти продуктивності НДДКР на рівні країн, зокрема при вивченні 

відносин в міжнародному патентуванні [208]. Інтернаціоналізація 
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інноваційної діяльності не є новим явищем. Інтернаціоналізація інноваційної 

діяльності в основному проходила всередині тріади – «Європа, США та 

Японії» і зазвичай включала адаптацію продукції до місцевих ринків, а не 

створення радикальних нових інновацій за кордоном. Рівень сформованості 

НІС впливає на економічне зростання в залежності від еластичності доходу 

від міжнародної інноваційної діяльності [197]. Сучасні ж дослідження 

показують, що темпи інтернаціоналізації науково-дослідницької діяльності 

прискоряться, передусім серед фірм, розташованих у США, Японії та 

Південній Кореї [171].  

Однією з форм інноваційної мережі є національна інноваційна система 

(НІС). Як і будь-яка складна система, НІС складається із сукупності 

структурованих елементів, головною функцію яких є забезпечення 

безперебійного функціонування взаємопов’язаних об’єктів і суб’єктів НІС. 

Основними підсистемами НІС є функціональні, інституційні та 

інфраструктурні. До функціональних підсистем належать: державне 

регулювання; освіта і підготовка кадрів; освіта і підготовки кадрів; генерація 

знань; інноваційне виробництво.  

Інфраструктура НІС – це комплекс взаємопов’язаних державних і 

приватних установ та організацій, які забезпечують розвиток і підтримку всіх 

стадій інноваційного циклу. Для визначення такої підсистеми поширеним 

серед дослідників є використання терміна «інноваційна інфраструктура» [8]. 

Однак, на нашу думку, інфраструктурна підсистема НІС є більш широким 

поняттям, одним з її елементів є інноваційна інфраструктура. Згідно з таким 

підходом, під терміном «інфраструктура національної інноваційної мережі» 

ми розуміємо сукупність взаємопов’язаних інфраструктурних підсистем, 

кожна з яких забезпечує розвиток і підтримку діяльності відповідної 

функціональної підсистеми національної інноваційної мережі. До складу 

інфраструктури НІС входять такі інфраструктурні підсистеми підтримки: 

- державного регулювання (інфраструктура державного 

регулювання), до якої належать органи державного управління, які 
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встановлюють та забезпечують дотримання норм, правил, вимог в 

інноваційній сфері та забезпечують державну підтримку і взаємодію всіх 

підсистем національної інноваційної системи;  

- регулювання у сфері освіти (освітянська інфраструктура), що 

складається з вищих навчальних закладів та інших установ і організацій, які 

проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;  

- науково-технічної діяльності (науково-технічна інфраструктура), 

яка складається з установ і організацій незалежно від форм власності, що 

надають науково-технічні послуги (надання науково-технічної інформації, 

консультативні послуги, патентно-ліцензійна, експертна діяльність, надання 

послуг в системі сертифікації, стандартизації і акредитації, захисту і 

використання інтелектуальної власності тощо);  

- інноваційної діяльності (інноваційна інфраструктура), що включає  

виробничо-технологічні структури (технопарки, технополіси, бізнес-

інкубатори, інноваційні центри, інноваційно-технологічні та інжинірингові 

фірми тощо) та фінансові структури (венчурні, страхові фонди, кредитно-

гарантійні організації небанківського сектору, банки, фінансово-промислові 

групи, орієнтовані на технологічну інноваційну діяльність). 

Кожна з функціональних підсистем пов’язана з відповідною 

інфраструктурною підсистемою. В цілому слід зазначити, що інфраструктура 

є обов’язковим компонентом будь-якої цілісної економічної системи. 

Важливість підсистеми освіти в структурі національної інноваційної мережі 

полягає в тому, що вона є тим підґрунтям, на якому зростають інновації та 

формується розуміння їх ролі в економічному розвитку країни. Проте 

центральне місце в НІС відводиться підсистемі генерації знань, тобто 

діяльності у науково-технічній сфері [78]. Виходячи з визначення науково-

технічної діяльності, її місце в структурі НІС визначається підсистемами 

генерації знань і науково-технічної інфраструктури. Місце інноваційної 

діяльності в структурі НІС, відповідно, залежить від інноваційної 

інфраструктури і виробництва. 
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На думку деяких дослідників, кожна з концепцій інноваційного процесу 

може розглядатися як самостійний напрям досліджень інноваційної 

економіки (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2  

Основні теоретичні напрями дослідження інноваційного процесу 

Теоретичні 

напрями 

дослідження 

 

Головні положення 

Лінійна модель Дослідженні прямих зв’язків між послідовними стадіями 

інноваційного процесу, які складаються з видів науково-технічної 

та інноваційної діяльності. 

Концепція 

технологічних 

укладів 

Кожному технологічному укладу як сукупності технологій і 

виробництв одного рівня притаманні свої провідні технології, які 

складають його ядро. Розвиток інноваційного процесу 

визначається зміною технологічних укладів на основі масового 

застосування принципово нових енергоносіїв та матеріалів. 

Кластерна концепція Базується на дослідженнях М. Портера, спочатку 

використовувалася для аналізу проблем конкурентоспроможності, 

а згодом – для аналізу загальної картини розвитку інноваційного 

процесу. Діяльність кластера охоплює всі стадії інноваційного 

циклу і створює певну систему розповсюдження нових знань і 

технологій на базі формування стійких технологічних зв’язків між 

усіма учасниками кластера.  

Концепція 

інноваційних систем 

Поява концепції пов’язана з необхідністю цілісного підходу до 

аналізу інноваційного процесу, його формування, інфраструктури і 

динаміки. Дозволяє повніше врахувати весь комплекс факторів, що 

впливають на інноваційний процес, – не тільки технологічних, а й 

економічних, інституційних, соціальних. 

Джерело: складено автором на основі [10; 170]. 

 

Еволюційна концепція ГІМ передбачає відмінності залежно від рівня 

розвитку країн, особливостей структури та формування НІС (НІС у 

промислово розвинених країнах, у країнах з аграрною, аграрно-

індустріальною та постіндустріальною економікою). З методологічних 

позицій аналіз інституційної інтеграції НІС до ГІМ пов’язаний з 

необхідністю цілісного підходу до трактувння поняття НІС. У табл. 1.3 на 

основі аналізу публікацій наведено найбільш вживані визначення цього 

терміна на сьогодні.  

Поняття НІС увійшло до наукового вжитку з 80-х років ХХ ст. завдяки 

появі праць на цю тему К. Фрімана [175; 176], Б. Лундвалла [191] і 



63 

 

 

Р. Нельсона [198]. Актуальність досліджень, пов’язаних із НІС, 

підтверджується фактом існування понад тисячу визначень таких термінів як 

«національна інноваційна система» і «національна інноваційна модель».  

Таблиця 1.3 

Визначення терміна «національна інноваційна система» 

Авторство, рік Визначення «національна інноваційна система» 

К. Фрімен, 

1995  

– це сукупність інститутів державного і приватного секторів, які разом і 

кожен окремо роблять внесок у створення і поширення нових технологій, 

створюючи основу для формування і реалізації державної політики, що 

впливає на інноваційний процес 

Б.А. Лундвалл, 

1992  

це система, що формується із сукупності елементів і відносин в процесі 

розроблення, поширення і використання нових економічно корисних знань, а 

також система, що складається з елементів і відносин, розташованих на 

території чи в межах певної держави 

М.Ф. Куна 

Резенде, 

Д.А. Рапосо 

Торес, 2016 

Система, що об’єднує суб’єктів інноваційної діяльності та технічних змін: 

фірми, університети, науково-дослідницькі інститути, фактори виробництва, 

фінансову систему, урядову політику тощо 

Концепція 

розвитку НІС, 

схвалена КМУ, 

2009 

– це сукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів 

(інституцій), які задіяні у процесі створення та застосування наукових знань і 

технологій і визначають правові, економічні, організаційні та соціальні умови 

для забезпечення інноваційного процесу 

Офіційні 

документи 

ОЕСР, 1997  

– сукупність інститутів, що належать до приватного і державного сектору, які 

індивідуально та у взаємодії забезпечують розвиток і поширення нових 

технологій в межах певної держави 

Доповідь 

RAND Corp. 

Президенту 

США, 1999 

– складна мережа взаємопов’язаних (причому нелінійно) компонентів, 

основними з яких є: приватний сектор, урядові агенції і лабораторії, 

університети, некомерційний дослідницький сектор. 

Джерело: складено автором на основі [80; 34; 176; 191; 197; 199]. 

 

Як видно з табл. 1.3, автори всіх визначень НІС вказують на системну 

складність структури взаємопов’язаних елементів НІС і на головну функцію 

НІС – створення і поширення нових знань і технологій. Нині поняття НІС має 

усталене тлумачення відповідно до його класичного трактування, 

запропонованого авторами цього терміна. Зазначимо використання 

методологічного підходу НІС в державних регулятивних документах: 

зокрема, в Україні є чинною прийнята у 2009 р. «Концепція розвитку 

національної інноваційної системи» [80]. 

Концепція НІС передбачає системну складність структури 

взаємопов’язаних елементів; вплив формальних і неформальних інститутів на 
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темпи і масштаби інноваційного розвитку та визначення головної функції 

НІС – створення і поширення нових знань і технологій. «Кожна регіональна 

інноваційна система вимагає спеціального поєднання публічних та 

приватних, внутрішніх та міжгалузевих, а також локальних і глобальних 

потоків знань» [222]. Зокрема, виробництво високотехнологічної продукції 

передбачає сьогодні взаємодію між світовими центрами науки, 

інноваційними компаніями, диверсифікацію інноваційної діяльності, участь у 

міжнародній кооперації. Тенденції формування глобальної інноваційної 

системи відображено в табл. 1.4.  

Таблиця 1.4 

Тенденції формування глобальної інноваційної системи 

Тенденції глобальної інноваційної 

системи 

Форми реалізації міжнародної співпраці 

І. Глобальне використання технологій Зовнішня торгівля товарами та послугами, у 

тому числі продуктами інтелектуальної праці 

Міжнародний рух капіталів 

Міжнародна технічна допомога 

Виробничі потужності за кордоном 

ІІ. Глобальна співпраця Міжнародна науково-технологічна співпраця 

ІІІ. Глобальний трансфер технологій Діяльність ТНК у галузі НДДКР 

Джерело: складено за матеріалами [66, c. 111]. 

 

Отже, інституційна інтеграція національних стейкхолдерів до ГІМ 

сприятиме виконанню головної функції НІС. Інтеграція НІС з ГІМм залежить 

від: 

- рівня розвитку країн (структури та особливостей формування НІС в 

промислово розвинених країнах, в країнах з аграрною, аграрно-

індустріальною та постіндустріальною економікою); 

- відмінностей у часі та тривалості інтеграції; 

- відмінностей у потужності (потенціалі) НІС; 

- кількості стейкхолдерів; 

- інституціоналізації зв’язків між основними стейкхолдерами; 

- обсягів використаних ресурсів, диверсифікації фінансування; 

- результативності мереж, рівня кінцевої комерціалізації результатів 

НДДКР.  
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Аналіз структури НІС дозволяє визначити місце і роль інституційно-

регулятивних чинників у НІС. Взаємодія НІС із ГІМм, диференціація впливу 

інституційно-регулятивних чинників на ГІМ залежить від цілеспрямованої 

підтримки розвитку НІС з боку урядів та міжнародних організацій (рис. 1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Основні чинники розвитку глобальних інноваційних мереж 

Джерело: побудовано автором. 

 

Важливими складовими НІС є науково-технічна та інноваційна сфери, 

причому діяльність у науково-технічній сфері займає центральне місце у 

НІС. Як показують численні дослідження (наприклад, [6; 78; 123]), світовий 

досвід формування НІС визначив декілька типів структурної побудови НІС. 

В НІС США науково-технічна діяльність здійснюється не тільки в рамках 5-

го технологічного укладу, який є домінуючим на сьогодні в економіці США. 

В останні роки значно зросла увага до науково-технічних досліджень, що 

належать до 6-го технологічного укладу. Диверсифікацію і модернізацію 

виробництва, у тому числі на основі купівлі малих інноваційних компаній, 

автономізації їх діяльності, надання внутрішнім венчурам зовнішнього 
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характеру та продажу морально застарілих виробничих потужностей, нині 

широко застосовують практично всі великі ТНК, які на різних етапах 

реалізації своїх корпоративних стратегій удаються до того чи іншого 

механізму [87]. 

Так, обсяги венчурного фінансування  впродовж 1995–2015 рр. 

коливались і досягли максимуму у 2015 р., частка корпоративного 

венчурного капіталу в його загальносвітових обсягах була доволі 

варіативною і коливалася від мінімального показника 6% (0,5 млрд дол.) у 

1995 р. до максимальних 23,1% (9,7 млрд дол.) у 2010 р. [107]. Характерною 

рисою є значна увага до розвитку фундаментальних досліджень у науково-

технічній діяльності. Про це свідчить рівень фінансування таких досліджень. 

Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється на двох 

основних рівнях: на законодавчому рівні та на рівні державних цільових 

програм. Регулювання на першому рівні спрямоване на підвищення 

комерційної складової тих наукових досліджень, які виконуються в 

університетах і дослідницьких центрах при державній фінансовій підтримці. 

На це було спрямовано прийняття закону Бея – Доула у 1980 р., який мав 

стимулювати університети до комерціалізації результатів їх науково-

технічної діяльності (вихід на ринок шляхом створення власних компаній або 

продажу ліцензій іншим компаніям). Регулювання на другому рівні 

спрямоване на реалізацією низки федеральних програм, в рамках яких 

здійснюється фінансування НДДКР окремих компаній (в основному через 

залучення венчурних інвестицій). Прикладом таких цільових програм 

можуть бути державні програми підтримки малих інноваційних компаній: 

- Програма підтримки інноваційних досліджень малого бізнесу (the 

Small Busіness Іnnovatіon Research Program); 

- Програма розповсюдження технологій малого бізнесу (the Small 

Busіness Technology Transfer Program); 

- Програма створення інвестиційних компаній для малого бізнесу (the 

Small Busіness Іnvestment Company). 
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З 2001 р. почала діяти цільова програма «Національна 

нанотехнологічна ініціатива», в рамках якої забезпечується фінансова 

підтримка нанонаукових досліджень і впровадження нанотехнологій. У 

2003 р. було прийнято закон про дослідження і розробки у сфері 

нанотехнологій ХХІ ст., яким передбачалося створення п’яти спеціальних 

нанотехнологічних наукових центрів на базі Національних лабораторій 

США. Загалом за п’ять років дії цього закону кількість федеральних 

наукових установ у цій сфері зросла з 6 до 22, а кількість інвестиційних 

агентств – з 6 до 11 [103]. У цілому в період з 2009 по 2013 рік урядом США 

виділено більше 100 млрд дол. США на розвиток НДДКР у таких сферах як 

біотехнології, нанотехнології, інформаційні технології, розвиток 

високотехнологічного транспорту, відновлювальні джерела енергії [105; 123]. 

Характерними рисами НІС США є досить високий рівень розвитку 

системи передачі (трансферу) технологій та інших результатів 

інтелектуальної діяльності, отриманих американською науковою спільнотою; 

створення і функціонування більшості основних інститутів інноваційної 

діяльності (технопарків, венчурних фондів) незалежно від державних 

органів; дедалі більша орієнтація на розвиток НДДКР за тими напрямами 

науки і технологій, які складають ядро нового 6-го технологічного укладу; 

зростання ролі державного регулювання науково-технічної діяльності.  

Пошук ТНК виробничих умов з низькою вартістю основних факторів 

та формування нових ринків збуту обумовили перехід від глобальних 

виробничих до ГІМм, основаних на створенні та трансфері знань. Відтак 

диспозиція ГІМм у глобальній економічній системі пов’язана з діяльністю 

ТНК, формуванням національних та регіональних (наприклад, в ЄС) 

інноваційних систем, розвитком державно-приватного партнерства (ДПП), 

обмеженнями, які накладають міжнародні зобов’язання в рамках ООН, 

наприклад, щодо сталого розвитку тощо. Важливим фактором розвитку 

інноваційного суспільства є взаємодія між національними інноваційними 

системами, глобальними мережами та транснаціональним бізнесом (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Диспозиція глобальних інноваційних мереж 

у глобальній економічній системі 

Джерело: побудовано автором. 

 

Прагнення реалізувати концепцію сталого розвитку передбачає 

створення нової глобальної соціально-економічної моделі. Разом із тим, 

зазначимо, що розвиток ГІМ пов’язаний не лише з глобальною інноваційною 

діяльністю ТНК. Доповідь ЮНКТАД за 2006 р. свідчить, що виникли інші 

форми ГІМм, керовані різними суб’єктами (великими та малими, 

багатонаціональними та автономними фірмами), які афілійовані з країнами з 

різним рівнем розвитку. 

Світовий досвід формування інноваційних мереж підтверджує важливу 

роль інституційно-регулятивного чинника у забезпеченні ефективності їх 

функціонування. Слід відмітити вирішальне значення університетів у 

розвитку НІС і поступове зростання ролі ДПП. Конкурентоспроможність 

національної економіки значною мірою залежить від ефективності 

функціонування НІС, яка, в свою чергу, визначається не тільки рівнем 
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розвитку кожної з цих сфер діяльності, а й ступенем її взаємодії з 

глобальними інноваційними мережами [91–94].  

Отже, основними етапами розвитку наукових підходів до становлення 

інноваційно-мережевої економіки можна вважати такі, що включають 

сукупність концепцій та теорій: на першому етапі (1867–1938 рр.) – ліберал-

реформізму, еволюційного підходу, великих циклів економічної 

кон’юнктури, асиметрії інформації; на другому етапі (1939–1962 рр.) – 

загального добробуту, інтелектуального капіталу, соціокібернетики, 

тетрасоціології, конвергенції; на третьому етапі (1963–1988 рр.) – 

економічного зростання на засадах продуктової інновації, людського 

капіталу, глобальних виробничих мереж; сучасний етап (з 1992 р.) – 

концепції національних інноваційних систем, смарт-економіки, 

інформаційного суспільства, глобальних інноваційних мереж. 

Підтвердження світовою спільнотою прагнення реалізувати концепцію 

сталого розвитку передбачає створення нової соціально-економічної моделі 

на засадах поширення інформаційного суспільства. Тобто концепція 

інформаційного суспільства стає загальновизнаною світовою спільнотою і 

залишається привабливою для формування цілей і завдань цивілізаційного 

розвитку на сьогодні. Інформаційне суспільство базується на смарт-

економіці, інноваційних мережах, виробництві високих технологій, високому 

рівні людського розвитку і дбайливому ставленні до навколишнього 

середовища. Підґрунтям функціонування інформаційного суспільства є 

смарт-економіка, що базується на інноваціях, ІКТ, зелених технологіях 

ресурсоефективного, екологічно чистого виробництва; високому рівні 

людського капіталу, розвинених бізнес-, інформаційних- та інноваційних 

мережах з дотриманням балансу інтересів та соціальної відповідальності усіх 

стейкхолдерів.  

Мережева парадигма розвитку в інформаційному суспільстві пов’язана з 

роллю виробництва високих технологій, людським розвитком, ставленням до 

довкілля. При цьому докорінно змінюються відносини між суб’єктами 
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господарювання і суспільні відносини. З’являються безпрецедентні 

можливості позитивного впливу ІКТ на досягнення Цілей сталого розвитку. 

А одним зі способів розширення доступу до інформації та знань, а також 

отримання потужного синергійного ефекту для суспільства є створення і 

розвиток ГІМм. 

 

1.3. Державні інституції у розвитку глобальних інноваційних 

мереж  

 

У процесі глобалізації світової економіки і переходу розвинених країн 

до формування смарт-економіки суттєво змінилась роль держави серед 

інституційно-регулятивних інструментів формування інноваційних мереж. З 

одного боку, віртуалізація обміну інформацією суб’єктів смарт-економіки 

нівелює значення державних кордонів, транснаціоналізація бізнесу змінює 

роль і значення національних фінансових та податкових систем, з іншого – 

зростає роль програмно-цільового підходу до формування національними 

урядами напрямків стратегічної поведінки суб’єктів інноваційної діяльності 

та значення наднаціональних інститутів регулювання, координації та 

управління. Усі ці особливості характеризують процес переходу провідних 

країн світу до глобальної інформаційно-мережевої економіки, що 

обумовлено розробленням і впровадженням до 2020–2030 рр. нових 

проривних інтегрально-мережевих  інфотехнологій, які охоплюють усі сфери 

та усі рівні соціально-політичного і фінансово-економічного життя 

суспільства. Також дається взнаки формування якісно нового глобального 

економічного порядку, що включає наднаціональні, державні, ринкові та 

інформаційно-мережеві методи регулювання і координації, які забезпечують 

на нинішньому суспільно-історичному етапі трансформацію і перехід 

глобальної і національних економічних систем до інноваційної стадії 

розвитку, яка потребує формування інноваційної системи країни [49; 56; 64; 

95]. 
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В сучасних умовах ефективність інституційно-регулятивних 

інструментів значною мірою залежить від повноти врахування 

багаторівневого та нелінійного характеру функціонування ГІМм. 

Вертикально-горизонтально-матрично-мережева інтеграція глобальних 

структур відбувається внаслідок пошуку ефективних шляхів реалізації 

власних цілей окремих стейкхолдерів, які формуються потребами, що 

обумовлюють мотиви економічної поведінки в умовах глобальної 

«інноваційної гіперконкуренції». Ступінь впливу інституційно-регулятивних 

інструментів на розвиток ГІМ пояснюється декількома факторами, оскільки 

фактично ГІМ використовує базис НІС, а ініціатором створення НІС 

виступає держава, від якої залежить вибір типу і структури НІС. Так само 

ефективність функціонування НІС залежить від якості державного 

регулювання, зокрема таких факторів як: 

- спроможність держави регулярно виконувати всебічний аналіз власної 

науково-технічної політики з метою своєчасного корегування і усунення 

негативних наслідків і недоліків; 

- рівень і характер взаємодії державних органів з політичними, 

господарськими, громадськими та іншими установами, які відображають 

інтереси різних елементів НІС; 

- якість системи зворотного зв’язку, тобто інтенсивність і синхронність 

реагування різних елементів НІС на регулятивний вплив держави [100].  

Незважаючи на те, що останнім часом зросла комплексність наукових 

досліджень з тематики регулювання інноваційної діяльності, слід згадати про 

існування значних розбіжностей у визначенні основних термінів державного 

регулювання у цій сфері, що робить завдання узагальнення теоретичного 

змісту понятійного апарату особливо актуальним. Таким чином, форми 

державного регулювання розглядаються як підсистеми, що регулюються за 

допомогою певних методів. Виконаний аналіз різних підходів дозволив 

виділити декілька загальних аспектів, коли розглядаються як тотожні низка 

понять: по-перше, поняття «форми» і «механізми» державного 
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регулювання; по-друге, «методи» та «засоби»; по-третє, «інструменти», 

«важелі» та «регулятори». Узагальнення цих досліджень дозволяє зробити 

висновок, що реалізація державної науково-технічної політики 

забезпечується через механізми державного регулювання, які формуються на 

основі поєднання арсеналу методів прямого та непрямого регулювання. 

До традиційних методів прямого регулювання належать (Додаток Б 

табл. Б.1):  

- створення нормативно-правової бази; 

- підтримка пріоритетних напрямів НДДКР (бюджетне фінансування 

державного замовлення НДДКР та державних цільових програм 

інноваційного розвитку);  

- створення системи науково-технічної інформації; 

- державна науково-технічна експертиза;  

- підготовка науково-технічних кадрів;  

- технічне регулювання (система метрології, стандартизації та 

сертифікації); 

- забезпечення роботи системи патентування; 

- державна ліцензійна політика.  

Найбільш результативні спроби систематизації понятійно-

категоріального апарату теорії державного регулювання інноваційної 

діяльності [50; 82; 97; 151] дають змогу визначити, що основу реалізації 

становлять правові, організаційні та економічні механізми державного 

регулювання інноваційного процесу (табл. 1.5). 

Держава застосовує методи непрямого регулювання з метою створення 

економічно сприятливих умов для науково-технічної діяльності. Це 

здійснюється шляхом: 

- непрямого стимулювання науково-технічної діяльності через надання 

податкових, кредитних та інших преференцій;  
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- сприяння організації та діяльності спеціальних позабюджетних 

інноваційних фондів, банків, системи страхування результатів науково-

технічної діяльності;  

- використання державно-приватного партнерства для підтримки 

прикладних досліджень і розробок на пайовій основі;  

- забезпечення правового захисту інтелектуальної власності;  

- створення необхідних економічних умов для міжнародного науково-

технічного співробітництва тощо. 

Таблиця 1.5 

Механізми державного регулювання інноваційного процесу 

Типи механізмів Мета реалізації 

- правові Розроблення і прийняття нормативно-правових документів для 

створення ефективної системи законодавчого забезпечення  

- організаційні Формування організаційної системи державного регулювання з метою 

забезпечення державної підтримки всіх стадій інноваційного процесу 

- економічні Використання різних форм і джерел фінансування та непрямого 

стимулювання інноваційної діяльності з метою створення ефективної 

НІС  

Джерело: складено автором 

 

Особливе місце серед методів непрямого державного регулювання 

посідає система податкового стимулювання діяльності у науково-технічній 

сфері. В практиці розвинених країн найбільш поширеним є використання 

двох видів податкових пільг: податкові кредити, які знижують податок на 

прибуток, а також податкове списання, яке зменшує базу для обрахування 

податку. Податкові кредити є найбільш поширеними у таких країнах як 

США, Канада, Франція, Японія. Використання податкового списання 

найбільш поширено у Великобританії, Австралії, Австрії, Данії та інших 

країнах [99]. 

Крім того, у країнах світу широко використовуються пільги, що 

пов’язані із системою амортизаційних відрахувань. Вони можуть 

застосовуватися для стимулювання розвитку пріоритетних галузей, 
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підтримки наукових і науково-технічних досліджень або створення загальної 

атмосфери, сприятливої для інноваційного розвитку. Так, у США 

використовується режим прискореної амортизації: встановлено строк у 5 

років для устаткування і приладів, використовуваних для НДДКР, термін 

служби яких складає 4–10 років. В Японії режим прискореної амортизації 

застосовується для компаній, що використовують енергоефективне 

обладнання і технології. У Франції існує можливість застосування режиму 

прискореної амортизації для енергоефективних, екологічних та 

інформаційних технологій і видів обладнання.  

Ще одним важливим методом непрямого державного регулювання 

науково-технічної діяльності є створення державою необхідних правових, 

організаційних і економічних умов для здійснення міжнародного науково-

технічного співробітництва. Традиційними його інструментами є: 

- виконання НДДКР на основі кооперації в рамках спільних науково-

технічних програм між суб’єктами науково-технічної діяльності, з яких 

принаймні один має іншу юрисдикцію; 

- договірний розподіл права інтелектуальної власності між суб’єктами 

науково-технічної діяльності різної юрисдикції; 

- обмін науковою та науково-технічною інформацією; 

- створення спільних баз даних та міжнародних систем доступу до 

науково-технічної інформації; 

- організація міжнародних науково-технічних заходів для апробації, 

демонстрації та координації НДДКР (конференцій, конгресів, круглих столів, 

виставок, симпозіумів); 

- розбудова регіональних кластерів та галузевих науково-технічних 

мереж; 

- спільна підготовка спеціалістів та участь у програмах академічної 

мобільності тощо. 

Розвиток концепції НІС призвів до урізноманітнення та диверсифікації 

методів та інструментів державного регулювання у царині державної 
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науково-технічної політики. Це стосується, зокрема, такого найбільш 

поширеного традиційного методу як пряме бюджетне фінансування НДДКР 

за пріоритетними напрямами, до яких відноситься проблематика глобальних 

змін клімату [177], соціальних змін в інформаційному суспільстві [202], 

вплив мілітаризації на стимулювання інновацій [195] тощо. У сучасних 

умовах при визначенні обсягу та співвідношення між базовим і цільовим 

бюджетним фінансуванням необхідно враховувати закономірності 

формування НІС. Базове фінансування є необхідним для підтримки стійкості 

НІС, однак його надмірні обсяги призводять до розмивання бюджетних 

ресурсів. Цільове фінансування більше відповідає розвитку інноваційного 

процесу, однак при цьому важливим є визначення оптимальних пропорцій 

між елементами НІС для підтримки їх розвитку і забезпечення взаємодії між 

ними. Оптимальні пропорції необхідно знаходити і при визначенні 

загального обсягу бюджетного фінансування – надмірна державна підтримка 

окремих структур НІС (так само як і недостатні обсяги фінансування) може 

призвести до порушення системи взаємозв’язків між елементами НІС. 

Поряд із прямою бюджетною підтримкою важливим засобом 

стимулювання інноваційного розвитку є методи непрямого державного 

регулювання, зокрема використання податкових пільг, надання пільгових 

кредитів, прискорена амортизація основних фондів, зниження державних 

тарифів та інші преференції. В більшості випадків ці преференції стосуються 

певних організацій або окремих видів науково-технічної та інноваційної 

діяльності. В умовах формування НІС надання преференцій має бути 

спрямовано на стимулювання взаємодії та зміцнення зв’язків між елементами 

системи. Пільги мають бути взаємоузгоджені так, щоби забезпечити 

комплексний розвиток НІС, а тому можуть бути використані для 

стимулювання створення відсутніх або недостатньо розвинених елементів 

НІС. Прикладом може бути використання методу надання преференцій для 

розвитку малого і середнього наукоємного бізнесу, створення венчурної 

індустрії тощо. Реалізація концепції НІС потребує визначення чіткого 
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правового статусу її структурних елементів, що пов’язано з формуванням 

цілісної системи нормативно-правового забезпечення діяльності у науково-

технічній та інноваційній сфері. Законодавче закріплення і реальне 

забезпечення прав інтелектуальної власності має не менше значення, ніж 

юридична гарантія традиційних угод купівлі-продажу товарів і послуг. В 

умовах формування НІС важливо, щоби норми господарського права 

(зокрема, антимонопольне законодавство, положення про банкрутство, про 

некомерційні організації тощо) не гальмували інтерактивні контакти між 

елементами НІС. Особливої актуальності з позицій формування НІС набуває 

розвиток організаційних механізмів державного регулювання для вирішення 

проблеми адаптації структур державного сектору, які характеризуються 

консервативною формою управління і фінансування, до вимог НІС. Не менш 

важливою є проблема формування попиту на інноваційну продукцію в 

рамках НІС, для чого використовуються такі методи прямого державного 

регулювання як державні цільові програми і державне замовлення. Прямим 

наслідком формування НІС є зростання участі держави у створенні науково-

технічної та інноваційної інфраструктури. Крім того, потрібно враховувати 

важливу роль державного технічного регулювання, стандартизації і 

сертифікації інноваційних продуктів і процесів для забезпечення 

технологічного сумісництва елементів НІС (табл. 1.6).  

Державні структури, надаючи інформаційні, юридичні, консультативні 

та інші послуги, здійснюють вагомий внесок у зміцнення й удосконалення 

взаємозв’язків між елементами НІС. При цьому основні проблеми 

державного регулювання науково-технічної сфери пов’язані із забезпеченням 

комплексності надання цих послуг і з пошуком оптимального 

співвідношення між підтримкою власне інноваційних організацій і компаній 

та організацій інфраструктури.  

Вирішення цих проблем потребує поглибленого аналізу впливу науково-

технічної та інноваційної інфраструктури на ефективність функціонування 

НІС.  
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Таблиця 1.6 

Традиційні та сучасні цілі застосування методів правового і технічного 

регулювання, прямої та непрямої фінансової підтримки НДДКР 

Головні методи державного 

регулювання 

Мета застосування методів 

у традиційному сенсі в умовах створення НІС 

Створення нормативно-

правової бази та визначення 

пріоритетів розвитку науки 

і техніки 

Законодавче забезпечення 

науково-технічної діяльності у 

різних галузях  

Комплексне удосконалення 

законодавства як оперативна 

реакція держави на розвиток 

складових інноваційного процесу  

Пряме бюджетне 

фінансування  

Забезпечення ресурсної бази 

науково-технічної діяльності 

Пропорційне ресурсне 

забезпечення всіх елементів 

науково-інноваційного циклу 

Непряме стимулювання 

науково-технічної 

діяльності 

Надання преференцій окремим 

суб’єктам науково-технічної 

сфери. 

Надання преференцій для 

стимулювання взаємодії 

елементів НІС, зокрема підсистем 

генерації знань та інноваційного 

виробництва. 

Технічне регулювання  Розроблення стандартів 

науково-технічної продукції. 

Забезпечення технологічної 

сумісності науково-технічної та 

інноваційної діяльності в рамках 

НІС. 

Джерело: [100]. 
 

Державне регулювання науково-технічної сфери впливає на підготовку 

науково-технічних і управлінських кадрів, оскільки від структури підготовки 

спеціалістів у системі вищої освіти залежать майбутні пропорції НІС. 

Необхідно мати на увазі, що НІС висуває особливі вимоги до змісту 

освітнього процесу, який має бути спрямований на формування 

інноваційного стилю мислення та навичок, необхідних для постійного 

поповнення знань. Першочергове значення для поступального розвитку НІС 

має підготовка інноваційних менеджерів – спеціалістів, які здатні 

координувати діяльність усіх учасників інноваційного процесу. Одним із 

напрямів державного регулювання науково-технічної сфери є створення умов 

для підвищення мобільності кадрів і розширення контактів між 

фахівцями [53], що сприяє диверсифікації структур НІС. Формування 

віртуально-мережевого публічного середовища, так званого «електронного 

урядування», впровадження в публічний сектор блокчейн-технології 

підвищує прозорість, підзвітність та контрольованість влади з боку 
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громадянського суспільства та бізнес-спільноти, що підвищує ефективність 

функціонування НІС. 

Посилення уваги держави до інноваційної складової на сучасному етапі 

розвитку світової економіки визначило три головні стратегії регулювання 

інтеграції НІС до ГІМм (активного втручання, децентралізованого 

регулювання та змішана стратегія), кожна з яких притаманна для НІС 

конкретних країн світу (див. табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Головні інституційно-регулятивні стратегії щодо інноваційних мереж 

Стратегії 

державного 

регулювання  

 

Характерні риси 

 

Країни 

Стратегія 

активного 

втручання 

Держава відіграє визначальну роль в організації і 

фінансуванні важливих науково-технічних 

програм і проектів, що знаходить відображення як 

у законодавстві, так і у зовнішній політиці 

держави 

Японія, Франція, 

Нідерланди та ін. 

Стратегія 

децентралізовано

го регулювання 

Включає більш складні механізми участі держави 

в організації науково-технічної діяльності. Роль 

держави залишається важливою, однак відсутні 

директивні зв’язки, характерні для попередньої 

стратегії. На перше місце виходять самі суб’єкти 

науково-технічної та інноваційної діяльності, а 

головною функцією держави є створення 

необхідних правових, економічних і 

організаційних умов їх діяльності 

США, 

Великобританія, 

Канада та ін. 

Змішана стратегія Використовується країнами, що мають значну 

частку державного сектору в економіці. Стосовно 

державних організацій і підприємств держава 

реалізує стратегію активного втручання, а 

стосовно недержавного сектору політика держави 

базується на децентралізованому регулюванні 

Швеція, 

Польща, 

Угорщина, 

Україна та ін. 

 

Джерело: побудовано автором 
 

Реалізація концепції НІС вплинула на методи державного регулювання 

міжнародного науково-технічного співробітництва. По-перше, міжнародне 

науково-технічне співробітництво розглядається як взаємодія НІС. По-друге, 

форми внутрішньої і міжнародної науково-технічної кооперації 

взаємодоповнюють одна одну. По-третє, тенденції глобального 

інноваційного розвитку відображаються на взаємодії елементів НІС. Саме 
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тому державне регулювання міжнародного науково-технічного 

співробітництва має враховувати можливий вплив реалізованих заходів на 

збалансованість власної НІС. 

В умовах зростання глобальної конкуренції держава має враховувати 

необхідність повноцінного включення країни до глобальної науково-

технічної та інноваційної інфраструктури, подолання бар’єрів для розвитку 

міжнародного науково-технічного співробітництва (табл. 1.8).  

Таблиця 1.8 

Корегування мети застосування основних методів державного 

регулювання науково-технічної діяльності 

Головні методи 

державного 

регулювання 

Мета застосування методів 

традиційна в умовах створення НІС 

Реалізація 

державних науково-

технічних програм 

Концентрація зусиль для 

отримання науково-технічних 

результатів у пріоритетних 

галузях 

Формування коопераційних 

зв’язків наукових та 

інноваційних структур у процесі 

спільного вирішення 

масштабних проблем 

Державне 

замовлення в 

науково-технічній 

сфері 

Проведення закупівель науково-

технічної продукції для 

загальнодержавних потреб 

Стимулювання попиту на 

науково-технічну продукцію в 

ході реалізації інноваційного 

циклу 

Створення системи 

науково-технічної 

інформації 

Підтримка системи науково-

технічних послуг 

Комплексне удосконалення 

мережі інформаційно-

комунікаційних каналів 

Підготовка науково-

технічних кадрів 

Забезпечення потреб економіки 

у кваліфікованих спеціалістах 

науково-технічної сфери 

Забезпечення пропорційності в 

розвитку кадрового потенціалу 

різних елементів НІС 

Міжнародне 

науково-технічне 

співробітництво 

Сприяння взаємовигідному 

міжнародному співробітництву 

 

Стимулювання міжнародної 

інноваційної кооперації в межах 

забезпечення цілісності та 

сталості НІС 

Джерело: [100]. 

На основі аналізу світового досвіду державного регулювання науково-

технічної сфери Л. Е. Мінделі та В. А. Васін визначили чотири основні групи 

функцій, які сприяють формуванню НІС [100], а відтак і ГІМ. 

1. Функції інтеграційного характеру. Основна мета – координація 

діяльності і розвитку НІС. Раціональна побудова НІС потребує відповідних 

пропорцій між різними складовими інноваційного потенціалу. Компоненти 
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НІС мають бути змістовно сумісними. Так, технологічна невідповідність 

галузей є результатом приналежності процесів і продукції до різних 

технологічних укладів. На нинішньому етапі становлення НІС однією 

центральних постає проблема координації діяльності наукових установ, 

бізнесового середовища, інвесторів, споживчих товариств тощо. Наприклад, 

у розвинених країнах держава активно підтримує такі форми інтеграції як 

науково-технологічна кооперація університетів і промисловості, а також 

мережі малого інноваційного підприємництва. 

2. Функції ресурсного забезпечення. Фінансові та фіскальні можливості 

держави дозволяють їй підтримувати необхідні компоненти НІС, 

перерозподіляти ресурси між елементами НІС з метою зростання її загальної 

результативності. У цьому сенсі функції держави в НІС практично не 

відрізняються від їх функцій в загальноекономічному механізмі. Однак 

державне регулювання ресурсної бази НІС має особливість: держава регулює 

не тільки фінансові потоки, а й інші види унікальних ресурсів (професійні 

кадри, унікальне дослідницьке обладнання, інформаційні ресурси, 

нематеріальні активи тощо). 

3. Регулятивно-консолідуючі функції. Держава бере на себе створення 

загальних умов функціонування інноваційного комплексу. Передусім це 

стосується створення відповідної законодавчої бази, підтримки сприятливого 

для розвитку НІС економічного простору (стабільна фінансово-кредитна 

система, захищений фінансовий ринок, забезпечення добросовісної 

конкуренції тощо). Важливою передумовою цілісності НІС є державне 

гарантування угод щодо інноваційних трансферів, об’єктів інтелектуальної 

власності. Значною є роль держави у створенні науково-технічної та 

інноваційної інфраструктури. 

4. Функції територіального розвитку. Ця група функцій пов’язана з 

територіальними ознаками державного регулювання науково-технічної 

сфери. Державне регулювання має сприяти оптимальному розміщенню 

елементів НІС у регіонах країни, підтримці взаємодії та інтеграційних 

процесів між регіональними інноваційними системами, а також 
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раціональному розподіленню повноважень державного регулювання НІС між 

центральними і місцевими органами влади.  
 

Розвиток ГІМ передбачає раціональне регулювання державою 

зовнішніх зв’язків, зокрема: 

- створення загальних умов для участі НІС у міжнародному науково-

технічному співробітництві; 

- участь у міжнародній координації діяльності національних інноваційних 

систем; 

- визначення загальної стратегії розвитку НІС в умовах глобалізації. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. ГІМ являє собою різнорівневу динамічну інституціонально-

функціональну систему з діалектико-суперечливим механізмом взаємодії та 

взаємозв’язку її структурних елементів в різних галузях, просторово-

географічних сегментах світового господарства на основі сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій без урахування державних кордонів 

та протекціоністських заходів. Основні принципи функціонування ГІМ: 

синергізм, функціональна різноплановість та інституційний плюралізм, 

висока адаптивність.  

2. ГІМ відрізняються формою прояву відповідно до галузевої 

специфіки, структури та інституціональних зв’язків між основними 

стейкхолдерами. Сформовані ГІМ мають місце в різних галузях економіки та 

науки, можуть розвиватись автономно та незалежно одна від іншої, тому 

існує сукупність ГІМм як організаційної форми глобальної інноваційної 

екосистеми. Розвиток ГІМм характеризується прискореними темпами 

зростання продуктивності внаслідок збільшення граничної продуктивності 

інноваційно-інформаційних ресурсів, що призводить до зниження 

глобальних асиметрій та диспропорцій завдяки залученню стейкхолдерів з 

країн, що розвиваються.  
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3. Виділено такі типи ГІМ: внутрішня, в рамках ТНК/МНК; зовнішня 

стосовно ТНК/МНК, в якій етапи інноваційного процесу виконують 

спеціалізовані незалежні як комерційні, так і некомерційні постачальники; 

інституціолізована, сформована міжнародними державно-корпоративними 

інноваційними та науково-дослідницькими консорціумами (з глобальним 

охопленням); неформальна, яка виникає на базі обміну знаннями. За формою 

ГІМ може бути подвійною, багатолінійною, матричною чи зірковою. 

4. До передумов формування ГІМм належать: відкритість інновацій; 

транснаціоналізація; офшоризація, аутсорсинг; координація заходів у 

науково-технічній сфері; участь у виконанні міжнародних науково-технічних 

програм і проектів; спільні фундаментальні дослідження, наукові 

експерименти і прикладні розробки на договірній основі; обмін науково-

технічною інформацією (результатами наукових досліджень, технічною 

документацією, зразками і матеріалами); міжнародне ліцензування, у т. ч. 

«ноу-хау»; обмін патентами; надання технічної допомоги і послуг науково-

технічного характеру; проведення консультацій і експертиз; проведення 

міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, виставок тощо; виконання 

спільних публікацій; співробітництво в підготовці та підвищенні кваліфікації 

наукових та інженерно-технічних кадрів, організація міжнародної 

мобільності в навчанні та стажуванні фахівців. 

5. Визначено, що в процесі глобалізації світової економіки і переходу 

розвинених країн до формування інформаційного суспільства основною 

умовою ефективності інституційно-регулятивних засад розвитку ГІМ є 

рівень врахування особливостей функціонування національних інноваційних 

систем, інтегрованості інституційно-регулятивних механізмів у структури 

національної інноваційної системи.  

6. Основними науковими підходами, які розкривають ґенезу 

інноваційно-мережевої парадигми, є концепції та теорії: еволюціонізму, 

великих циклів економічної кон’юнктури, інноваційності, конвейєрних 

виробничих систем, асиметрії інформації, інтелектуального капіталу, 
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економічного зростання на засадах продуктової інновації, глобальних 

виробничих мереж, людського капіталу, смарт-економіки, інформаційного 

суспільства, глобальних інноваційних мереж. 

7. Основними функціями інституційно-регулятивної системи, що 

сприяє формуванню ГІМ, є: інтеграційна (синергія інноваційної діяльності 

національних і зарубіжних суб’єктів); ресурсного забезпечення (фінансова 

підтримка інноваційної діяльності, перерозподіл ресурсів між елементами 

системи з метою зростання її загальної результативності); консолідуюча 

(створення загальних умов функціонування інноваційного комплексу завдяки 

удосконаленню законодавства, створення інноваційної інфраструктури, 

забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи, забезпечення 

добросовісної конкуренції тощо); балансуюча (територіальна та галузево-

секторальна пропорційність стейкхолдерів, розвиток інноваційного 

середовища, підтримка міжнародного науково-технічного співробітництва). 

Основні результати розділу 1 опубліковані в роботах [31; 32; 33; 37; 39; 

40; 41; 42; 94]. 
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РОЗДІЛ 2. 

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 

 

2.1. Інституційні детермінанти формування глобальної інноваційної 

мережі 

Ефективне функціонування ГІМ передбачає наявність передумов 

(доступ до Інтернету, критична маса зацікавлених суб’єктів) та модератора 

певного кластеру чи підсистеми, що обумовлено поєднанням двох тенденцій: 

відкритих інновацій та глобальних ланцюгів вартості (див. звіт ОЕСР [200]). 

Потрібна не тільки сучасна інфраструктура (наукові центри, технопарки, 

інститути розвитку тощо), а й насамперед горизонтально-мережеве 

середовище комунікацій між всіма секторами та організаціями. Наявність 

такого середовища сприяє саморозвитку різних інноваційних екосистем, 

сукупність яких формує інноваційний ландшафт території, де завдяки 

конвергенції та синергійному ефекту створюються інноваційні ланцюги 

доданої вартості. 

В багатьох країнах, що розвиваються, галузі економіки залишаються 

слабкішими, ніж реальні можливості, які надає інтеграція до ГІМм. Тому 

забезпечення національного інноваційного середовища завдяки 

удосконаленню регулятивних органів поліпшує потенціал їх міжнародної 

конкурентоспроможності [186]. Потужність і якість НІС є детермінантами 

привабливості транснаціонального (міжнародного) бізнесу, що сприяє 

залученню відповідних національних стейкхолдерів до розвитку ГІМ. 

Інституційними детермінантами формування ГІМ є координація та 

кооперація науково-технічної та інноваційної діяльності на базі двосторонніх 

та багатосторонніх відносин, інформаційного обміну, надання науково-

технічних послуг, що і забезпечується розробленням чітких загальних цілей, 

стратегії та пріоритетних напрямків розвитку, організаційними 

інструментами реалізації науково-технічної діяльності в рамках діяльності 
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міжнародних організацій, а також завдяки розвитку національних і 

регіональних інноваційних мереж. 

Глобалізація світового господарства, подальший прогрес у науково-

технічному розвитку призвели до інтернаціоналізації науки та зростання 

масштабів накопичення і поширення наукових знань [90]. Подвоєння обсягу 

знань у сфері фундаментальних наук відбувається кожні 10 років, а у сфері 

прикладних наук – кожні 5 років. Крім того, спостерігається тенденція до 

зростання вартості НДДКР: кожні 7–10 років відбувається подвоєння витрат 

на НДДКР [32]. Ознакою глобалізації є зростання мобільності дослідників та 

висококваліфікованих кадрів, задіяних в інноваційному процесі, підвищення 

активності співробітництва між науковцями, між науково-дослідницькими 

установами та між країнами, що сприяє розвитку інноваційних мереж на 

регіональному, національному, міжнародному рівні. Діяльність багатьох 

міжнародних організацій прямо та опосередковано сприяє формуванню 

ГІМм. Формування інноваційних мереж розпочинається із обумовленого 

викликами глобалізації обміну науковими результатами і виробничим 

досвідом, спільних дослідницьких проектів, пошуку вирішення науково-

технічних проблем; важливим завданням при цьому вважається підготовка 

кваліфікованих кадрів для глобального ринку праці [7; 25; 53; 125]. Обмін 

товарами і послугами доповнюється науково-технічним співробітництвом на 

стадії розроблення інноваційного продукту, коли «міжнародне інноваційне 

співробітництво – міжнародна інноваційна діяльність, що охоплює процеси 

співпраці і кооперації у наукоємних галузях світової економіки і націлена на 

отримання комерційного ефекту» [16].  

Як свідчить світовий досвід, процеси інтернаціоналізації науково-

технічних зв’язків базуються на таких головних принципах: 

- свобода наукових досліджень;  

- співраця у використанні досягнень науково-технічного прогресу;  

- взаємність і рівноправність у здійсненні науково-технічної співпраці;  
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- еквівалентний обмін науково-технічними досягненнями тощо [84; 102; 

107; 111]. 

Ці принципи використовуються при складанні міжнародних договорів і 

резолюцій міжнародних організацій у науково-технічній сфері. 

Головною метою міжнародного науково-технічного співробітництва 

(МНТС) є не тільки отримання нових знань, а й поширення отриманих 

науково-технічних результатів для їх подальшого практичного використання. 

Формування інноваційної мережі зумовлюється перевагами від співпраці її 

суб’єктів, зокрема, до чинників формування інноваційних мереж належать 

такі види діяльності: 

1. Фундаментальні і прикладні науково-технічні дослідження і розробки 

(спільні дослідження, розробки за замовленням, на договірній основі). 

2. Обмін науково-технічною інформацією (поширення нових знань через 

літературні джерела, проведення виставок, конференцій, симпозіумів, 

підготовку і стажування спеціалістів тощо). 

3. Передача науково-технічних досягнень через використання 

міжнародної системи ліцензування і патентування.  

4. Надання наукоємних послуг з консалтингу, менеджменту тощо.  

Ці види діяльності спрямовані на поширення результатів МНТС і 

зазвичай передують закупівлі зразків техніки, обладнання і машин, лізингу 

машин і обладнання, промисловому кооперуванню та спільному 

інноваційному підприємництву тощо. 

Проведений аналіз дозволяє узагальнити типові види діяльності, що 

сприяють формуванню інноваційних мереж: 

– координація державних заходів у науково-технічній сфері; 

– взаємне інформування про плани науково-технічних розробок; 

– участь у розробленні міжнародних науково-технічних програм і 

проектів; 

– координація і проведення спільних фундаментальних досліджень; 
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– проведення спільних наукових експериментів і виконання прикладних 

розробок на договірній основі; 

– проведення науково-технічних досліджень на замовлення; 

– обмін науково-технічною інформацією (результатами наукових 

досліджень, технічною документацією, зразками і матеріалами); 

– міжнародне ліцензування, обмін патентами, ліцензіями, «ноу-хау»; 

– надання технічної допомоги і послуг науково-технічного характеру; 

– проведення консультацій і експертиз;  

– проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, 

виставок тощо; 

– спільні наукові публікації; 

– співробітництво в підготовці і підвищенні кваліфікації наукових та 

інженерно-технічних кадрів, в організації навчання і стажування фахівців. 

Узагальнення світового досвіду дозволяє виділити три основні форми 

чинників розвитку ГІМм дозволив виділити три основні групи інституційних 

чинників за функціями: координація, кооперація, інтеграція. 

1. Координація наукових досліджень, що є найбільш поширеною 

формою МНТС. Її сутність полягає у формуванні загальної політики з метою 

гармонізації науково-технічної діяльності країн, встановленні єдиних 

принципів під егідою міжнародних організацій. Результатом координації 

НДДКР є реалізація міжнародних програм. Координація дозволяє уникнути 

дублювання при проведенні наукових досліджень. При цьому зберігається 

значний рівень свободи учасників, які зазвичай самостійно виконують і 

фінансують НДДКР. Характерними рисами координації науково-технічної 

діяльності є: 

- програми досліджень спрямовані на вирішення значних науково-

технічних проблем, виконання яких потребує спільних зусиль дослідників 

різних країн; 

- дослідження виконуються учасниками в рамках окремих науково-

дослідницьких проектів; 
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- між країнами-учасниками налагоджується обмін загальною 

інформацією про проміжні результати з метою коректування подальших 

робіт; 

- обмін результатами здійснюється на ліцензійній основі, що забезпечує 

доступ кожної зі сторін співробітництва до всього комплексу отриманих 

нових знань. 

При цьому управління діяльністю здійснюється через певні міжнародні 

координаційні центри. До їх функцій належать: планування науково-

технічних програм; визначення організаційних та економічних умов спільної 

діяльності (вирішення питань інтелектуальної власності, фінансування 

тощо); оперативна координація виконання спільної програми, урегулювання 

конфліктів. 

Роль таких координаційних центрів відіграють, наприклад, відповідні 

спеціалізовані установи ООН. В цілому, така форма МНТС широко 

використовується у науково-технічній діяльності ООН, ЄС, ОЕСР, окремих 

країн на базі двосторонніх договорів. Прикладами координації є діяльність 

міждержавних наукових асоціацій – добровільних об’єднань країн, що 

забезпечують широкі зовнішні зв’язки у науково-технічній сфері для 

реалізації певних напрямів науково-технічної діяльності. В рамках ЄС 

прикладом координації і гармонізації міждержавної науково-технічної 

діяльності є науково-технологічна програма «Горизонт – 2020» («Horіzon 

2020»). 

2. Кооперація науково-технічної діяльності – більш складна форма 

МНТС. Вона передбачає договірне розподілення взаємної відповідальності 

між учасниками. У міжнародних договорах вирішуються питання 

фінансування, розподілу прибутку, який може бути отриманий у результаті 

використання науково-технічних розробок, відповідальності сторін за 

невиконання своїх обов’язків. У результаті кооперації науковці різних країн 

виконують НДДКР, що пов’язані загальною тематикою або програмою 
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досліджень. При цьому спостерігається більш детальний розподіл праці на 

рівні окремих етапів роботи. Характерними рисами кооперації є: 

- виконання дослідницької роботи єдиним міжнародним колективом 

науковців (для цього можуть створюватися постійні або тимчасові наукові 

колективи, підрозділи, організації);  

- міжнародний обмін науково-технічними результатами здійснюється на 

рівні оперативного обміну проміжними результатами;  

- спільне фінансування програми (наприклад, зі спеціально створеного 

фонду);  

- спільне використання результатів сторонами, що беруть участь у 

фінансуванні.  

Прикладом кооперації міжнародної науково-технічної діяльності є 

виконання Рамкових науково-технічних програм ЄС (наразі «Горизонт – 

2020»).  

3. Інтеграція – найменш поширена і найбільш складна форма МНТС, що 

забезпечує тісні інтеграційні процеси між країнами на всіх рівнях, 

включаючи співпрацю безпосередньо між колективами і окремими вченими. 

У світовій практиці існує небагато випадків такого ступеня МНТС. Як 

приклад можна навести регіональну інтеграцію в галузі науки та освіти, яка 

досягнута скандинавськими країнами (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, 

Швеція). У цих країнах встановлено єдині вимоги до освітніх програм, єдина 

система надання стипендій, грантів і допомоги студентам і вченим, створено 

спільні скандинавські науково-дослідницькі організації. 

Суб’єктами системи МНТС є як окремі країни світу, так і міжнародні 

організації, серед яких передусім потрібно відзначити ООН [102; 111]. 

Діяльність в рамках МНТС здійснює ряд спеціалізованих організацій системи 

ООН, кожна з яких виконує функції в межах своїх повноважень: Економічна 

і соціальна рада (ЕКОСОР); Фонд Організації Об’єднаних Націй з 

народонаселення (ЮНФПА); Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, 

науки і культури (ЮНЕСКО); Програма розвитку Організації Об’єднаних 
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Націй (ПРООН); Департамент з економічного і соціального розвитку 

Секретаріату ООН (ДЕСР); Всесвітня організація інтелектуальної власності 

(ВОІВ) та ін. Дослідженнями глобальних проблем науки і техніки в межах 

функціональної спеціалізації займаються: Міжнародна агенція з атомної 

енергії (МАГАТЕ); Навчальний і науково-дослідний інститут Організації 

Об’єднаних Націй (ЮНІТАР; Програма Організації Об’єднаних Націй з 

довкілля (ЮНЕП); Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ); 

Продовольча та сільськогосподарська організація Організації Об’єднаних 

Націй (ФАО); Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ); Конференція 

ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) та ін. 

В галузі науки і техніки системою ООН здійснюються такі функції: 

- розроблення політики в галузі науки і техніки; 

- прогнозування напрямів науково-технічного прогресу; 

- здійснення програм наукових досліджень; 

- впровадження НДДКР; 

- організація регіональних та міжнародних зв'язків; 

- розвиток освіти та підготовка кадрів у галузі науки і техніки; 

- оцінка, придбання технологій та надання інжинірингових послуг; 

- організація та координація наукових мереж; 

- захист інтелектуальної власності; 

- забезпечення вільного доступу до інформаційно-аналітичних баз; 

- підготовка та оприлюднення аналітичних звітів за напрямами 

діяльності ООН (за матеріалами [102; 107; 111]). 

З метою упорядкування науково-технічної політики при ЕКОСОР, що є 

одним з головних органів ООН, у 1992 р. було створено Комісію з науки і 

техніки з метою розвитку (КНТР). До її функцій входить: надання допомоги 

Генеральній Асамблеї в розробленні директивних принципів для погодження 

політики органів, організацій і підрозділів ООН щодо науково-технічної 

діяльності; виявлення першочергових завдань з оперативного планування 

розвитку науки і техніки на національному, субрегіональному, 



91 

 

 

регіональному, міжрегіональному і міжнародному рівнях; вживання заходів 

щодо виявлення та оцінки нових науково-технічних досягнень, які можуть у 

той чи інший спосіб вплинути на науково-технічний потенціал країн, що 

розвиваються; сприяння оптимальній мобілізації ресурсів і здійснення 

керівництва системою фінансування науки і техніки ООН. Одним з 

перспективних напрямів є дослідження потенціалу в сфері біотехнологій, 

охорони здоров’я, екології. 

КНТР вивчає питання, що пов’язані з досягненнями науки і техніки та 

вибором альтернативних шляхів розвитку країн; з наданням їм допомоги у 

використанні можливостей, що виникають у зв’язку з новими напрямами 

науки і техніки; зі створенням внутрішнього науково-технічного потенціалу 

країн, які розвиваються, та ін. 

Одним із основних органів, що координує міжнародну діяльність у сфері 

науки і техніки, є Міжурядова організація ООН з питань освіти, науки і 

культури ЮНЕСКО. Членами цієї організації є понад 190 країн світу. 

Основними цілями її діяльності є сприяння справі миру і безпеки у світі через 

надання допомоги країнам у міжнародному співробітництві у галузі освіти, 

науки, культури, інформації. Безпосередньо формуванню ГІМ сприяють такі 

пріоритетні напрями діяльності ЮНЕСКО: 

- забезпечення якісної освіти для всіх і навчання впродовж всього життя; 

- мобілізація наукових знань в інтересах сталого розвитку; 

- вирішення соціальних та етнічних завдань і проблем; 

- підтримка розвитку культурного різноманіття; 

- побудова суспільства знань шляхом розвитку ІКТ.  

ЮНЕСКО здійснює свою діяльність шляхом реалізації міжнародних 

науково-технічних програм, виконання власних досліджень, проведення 

конференції, надання консультативних послуг і технічної допомоги, 

сприяння обміну інформацією, організації освітніх програм для навчання 

спеціалістів і науковців, фінансування наукових проектів тощо. Діяльність 

ЮНЕСКО спрямована на розвиток наукового потенціалу країн у 
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природничих науках, інженерній і технологічній діяльності. Реалізація 

програм ЮНЕСКО сприяє: 

- формуванню науково-технічної політики країн із позицій сталого 

розвитку; 

- формуванню і розвитку національних інноваційних систем країн світу; 

- удосконаленню МНТС; 

- виконанню наукових досліджень і створенню технічного потенціалу в 

інтересах раціонального використання природних ресурсів; 

- зміцненню партнерських відносин між країнами у науково-технічній 

сфері; 

- поширенню принципів, досвіду та етичних норм стосовно наукового, 

технологічного і соціального розвитку [127]. 

В рамках ЮНЕСКО створено Міжнародну систему науково-технічної 

інформації (ЮНІСИСТЕМ). Значну роль в організації МНТС відведено 

ПРООН. Серед напрямів діяльності ПРООН особлива увага приділяється 

забезпеченню розвитку МНТС шляхом удосконалення спільної діяльності 

країн, розширення їх доступу до сучасних наукових знань і передових 

технологій.  

Крім того, до організацій системи ООН, діяльність яких спрямована на 

реалізацію науково-технічного та інноваційного співробітництва і 

координацію діяльності в цій сфері в межах світових програм ООН, належать 

ВОІВ та ЮНІДО. ВОІВ, створена у 1967 р. як спеціалізована установа ООН з 

метою заохочення творчої діяльності та забезпечення захисту 

інтелектуальної власності на міжнародному рівні, займається розв’язанням 

проблем міжнародного співробітництва держав у сфері охорони 

інтелектуальної і промислової власності. Практичні повноваження ВОІВ 

обмежуються юридичними та адміністративними аспектами захисту прав 

інтелектуальної власності. У цій сфері ВОІВ розмежовує функції і завдання з 

іншими спеціалізованими установами ООН, такими як ПРООН, ЮНЕСКО, 

ЮНІДО, ЮНКТАД.  
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Важливу роль у формуванні ГІМ відіграє ЮНІДО, яка задля реалізації 

основної мети – сприянні промисловому розвитку та прискореній 

індустріалізації країн, що розвиваються, – мобілізує національні та 

міжнародні ресурси, надає технічну допомогу країнам, що розвиваються, у 

здійсненні конкретних проектів та регіональних довгострокових стратегій 

розвитку; займається збиранням, узагальненням, публікацією інформації, 

проводить дослідження, організовує конференції з питань промислового 

розвитку. Опосередковано сприяє розвитку ГІМм ЮНКТАД, яка для 

сприяння розвитку міжнародної торгівлі та рівноправного, взаємовигідного 

співробітництва між країнами, у тому числі в науково-технічній сфері, 

займається розробленням рекомендацій, принципів, механізмів 

функціонування сучасних міжнародних економічних відносин, зокрема щодо 

координації та обміну інформації.  

Свій внесок у координацію МНТС здійснюють і міжнародні фінансові 

інститути, такі як Світовий банк, МВФ, Європейський банк реконструкції і 

розвитку (ЄБРР) та ін. 

Складовою діяльності МВФ у сфері МНТС є організація курсів і 

семінарів для навчання посадових осіб країн-членів МВФ з метою 

поширення нових знань та досвіду. Програма МВФ забезпечує обмін 

знаннями за широким колом питань формування ефективної 

макроекономічної і фінансової політики. Основний обсяг підготовки кадрів 

здійснюється в рамках програми Інституту МВФ. В рамках цієї програми 

проводяться курси, передусім у штаб-квартирі МВФ, на базі сімох 

регіональних центрів підготовки кадрів у всьому світі, а також шляхом 

дистанційного навчання. 

Отже, ключове значення у формуванні ГІМ за різними напрямами 

належить організаціям системи ООН та спеціалізованим установам 

(табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Діяльність спеціалізованих органів системи ООН у сфері науково-

технічного співробітництва  

Напрями діяльності Фінансування програм  Реалізація програм 

Рекомендації з розроблення 

напрямів політики в галузі 

НДДКР 

ПРООН ЮНЕСКО, ВОІВ, 

ДЕСР 

Здійснення програм наукових 

досліджень 

ПРООН ЮНЕСКО, ЮНІДО 

Впровадження результатів 

НДДКР 

ПРООН, ЮНФЛА ЮНІДО, ФАО 

Надання технічних послуг ПРООН, ЮНІСЕФ ЮНЕСКО, ЮНІДО, 

МАГАТЕ, ФАО  

Захист інтелектуальної власності ПРООН ВОІВ, ЮНКТАД 

Обмін науково-технічною 

інформацією 

ЮНЕСО ЮНЕСКО, ВОІВ 

Джерело: [32; 102; 107; 111; 127]. 
 

З огляду на євроінтеграцію України заслуговує на увагу система 

побудови міжнародних (георегіональних) інноваційних мереж, що склалася в 

ЄС за досить тривалу історію.  

У відповідності з пріоритетами стратегії «Горизонт – 2020» наука, 

технології, інформатизація та інновації тісно пов’язані з усіма видами 

політики, що проводиться ЄС. Як свідчить перелік пріоритетів Європейської 

комісії (ЄК), до них належить формування Єдиного цифрового ринку (Dіgіtal 

sіngle market) на теренах 28 держав-членів, що за прогнозами може додатково 

створити 415 млрд дол. на рік для економіки ЄС та сотні тисяч нових 

робочих місць [158; 219; 220]. Окремої уваги заслуговує цифрова політика 

ЄС (EU dіgіtal polіcіes) та цільова підтримка, що охоплює доступ населення, 

бізнесу, урядових структур та місцевого самоврядування до Інтернет, сфери 

електронної торгівлі, електронної комерції, оцифрування галузей економіки 

від розумних міст до спільної економіки на засадах мережевізації. До 

інструментів цієї політики належить моніторинг суспільних настроїв, 

зокрема спеціальний «Євробарометр» розглядає «ставлення до впливу 

оцифрування та автоматизації на повсякденне життя». Так, у березні 2017 р. 

було опитано 27901 громадян 28 держав ЄС. Результати свідчать, що 75% 

респондентів позитивно оцінюють вплив діджиталізації на економіку, 67% – 
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на якість життя і 64% – на суспільство, тоді як 74% вважають, що 

діджиталізація замінює більше робочих місць, ніж створює, а 44% 

працюючих вважають, що їхня робота, хоча б частково, може бути зроблена 

роботом або штучним інтелектом, 47% вважають, що компанії чи державні 

органи влади мають відігравати певну роль у діджиталізації ЄС [211; 219; 

220]. Отже, інформатизація є однією з детермінант формування та розвитку 

ГІМ. 

Розглянемо показники інновацій в моніторингу цілей ініціативи 

Інноваційного союзу та Європейського дослідницького простору (ERA). За 

даними Євростату, у країнах-членах ЄС обсяг НДДКР з 2009 р. постійно 

зростає (від 237,4 млрд євро у 2009 р. до 302,9 у 2016 р.) [211]. Інтенсивність 

НДДКР, яка розраховується як частка витрат на НДДКР у ВВП, помітно 

зросла і становила 2,01% в середньому в ЄС у 2015 р., у порівнянні з 1,7% у 

2000 р. [211]. Збільшення інтенсивності НДДКР в ЄС є однією з п’яти 

основних цілей стратегії зростання ЄС. Країни-члени ЄС координують свою 

науково-технічну політику і національні програми, залишаючись повністю 

самостійними у сфері науково-технічної діяльності. 

ЄС у 1995 р. створив інноваційну мережу на основі Центрів 

інноваційних змін (ІRCs), діяльність яких координується з центрального 

офісу в Люксембурзі та здійснюється узгоджено з національними та 

міжнародними інноваційними системами. Центри інноваційних змін надають 

бізнес-послуги з міжнародної передачі технологій, міжнародної 

технологічної кооперації, пошуку стратегічних партнерів і фінансових 

джерел, впровадження інновацій для будь-яких підприємств та організацій.  

Інноваційним співробітництвом з іншими підприємствами, 

постачальниками, комерційними лабораторіями, університетами або 

науково-дослідницькими інститутами в середньому по ЄС у 2014 р. було 

охоплено 25,5% інноваційних підприємств, решта (74,5%) здійснювали 

інноваційну діяльність тільки за рахунок внутрішніх ресурсів. При цьому 

питома вага підприємств, що співпрацюють за основними видами 

інноваційної діяльності з іншими в межах групи підприємств, становила 13,2 
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% (максимальне значення – 29,8% було у Великобританії). 8 % інноваційних 

підприємств ЄС співпрацюють з конкурентами або іншими підприємствами 

того ж сектора (максимальне значення – 19,8% було у Фінляндії). Питома 

вага підприємства ЄС, які в процесі інноваційної діяльності  співпрацюють із 

постачальниками обладнання, матеріалів, комплектуючих або програмного 

забезпечення становила 19,3% (максимальне значення – 45,8% було в 

Естонії) [211; 219; 220; 222]. 

У безпосередньому управлінні органів ЄС знаходяться лише ті проекти, 

що потребують участі багатьох країн і мають глобальний характер. Вони 

об’єднуються в Рамкових програмах МНТС країн-членів ЄС. 

Європейський стратегічний форум з дослідницьких інфраструктур 

(ESFRІ) отримав мандат від Ради ЄС для підтримки політики формування 

дослідницької інфраструктури. В рамках ESFRІ розробляються дорожні 

карти для нових стратегічних загальноєвропейських інституцій та 

здійснюється моніторинг їх впровадження. ЄК є секретаріатом ESFRІ. 

За пропозицією ЄК в 2009 р. Рада Європи прийняла нову правову базу 

для інститутів Європейського дослідницького інфраструктурного 

консорціуму (ERІC). В рамках ERІC створено Комісією з впровадження 

рішень, яка реалізує фінансування ЄС за програмою «Горизонт – 2020» та 

підтримує різні етапи розвитку дослідницької інфраструктури, включаючи ті, 

які визначаються пріоритетами ESFRІ.  

Європейське відкрите наукове середовище сприяє відкритому доступу 

до наукових публікацій та даних про результати НДДКР. Крім того, 

Європейська хартія доступу до дослідницьких інфраструктур визначає 

нерегулярні та керівні принципи політики доступу до дослідницької 

інфраструктури.  

ЄК сприяє взаємодії між додатковим фінансуванням та фінансовими 

інструментами на рівні ЄС. Джерелами фінансування є Інвестиційний план 

для Європи, Європейські структурні та інвестиційні фонди та Група 

європейських інвестиційних банків) (наприклад, ІnnovFІN забезпечує 

адекватний інструмент фінансування досліджень та інноваційних проектів у 



97 

 

 

рамках програми «Горизонт – 2020» для підприємств різного розміру, 

власності та функціонального спрямування) та інші. 

Згідно з пріоритетами ЄК більша частина фінансування спрямована на 

спільні технологічні ініціативи (англ. Joіnt Technology Іnіtіatіves, JTІ). Вони 

працюють як спільні підприємства, які організовують власну програму 

досліджень і фінансують проекти у напрямках, що мають стратегічне 

значення для ЄС: 

– інноваційні ліки (препарати): розроблення вакцин нового покоління та 

ліків, таких як нові антибіотики; 

– паливні елементи та водень: прискорення впровадження на ринок 

екологічно чистих та ефективних технологій в енергетиці та транспорті; 

– чисте небо: розроблення чистіших і тихіших літаків зі значно меншим 

викидом CO2; 

– біотехнологічна промисловість: використання відновлюваних 

природних ресурсів та інноваційних технологій для екологічно чистих 

продуктів; 

– електронні компоненти та системи для європейського лідерства для 

посилення потенціалу європейського виробництва електроніки; 

– залізниця: розвиток покращених поїздів та залізничної 

інфраструктури, що значно зменшить витрати та покращить потужність, 

надійність та пунктуальність. 

Окремим напрямом формування регіональної інноваційної мережі в 

рамках ЄС є державно-приватне партнерство (ДПП), яке дає змогу державам-

членам ЄС складати спільні дослідницькі програми, в яких ЄС може брати 

участь. В рамках програми «Горизонт – 2020» запропоновано чотири спільні 

дослідницькі програми: 

– партнерство клінічних випробувань в країнах Європи та країнах, що 

розвиваються (EDCTP): нові методи лікування захворювань, пов’язаних з 

бідністю. 

– Європейська метрологічна програма для досліджень та інновацій 

(EMPІR): нові вимірювальні технології. 
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– Єврозірки: підтримка високотехнологічних малих та середніх 

підприємств (МСП). 

Програма досліджень та розвитку активних і допоміжних послуг: 

технології, що дозволяють людям похилого віку та інвалідам безпечно жити 

у власних будинках. 

Для восьми контрактних ДПП, що мають стратегічне значення для 

європейської промисловості (див. табл. 2.2), передбачено 6 млрд євро 

інвестицій, які будуть розподілені за допомогою конкурсів.  

Очікується, що кожне євро державного фінансування призведе до 

збільшення додаткових інвестицій на 3–10 євро у розвиток нових технологій, 

продуктів та послуг. Як видно з переліку пріоритетних напрямів контрактних 

ДПП та програми «Горизонт – 2020», Європа спрямовує ресурси на 

досягнення інноваційного лідерства та комфортного життя для своїх 

мешканців. 

Таблиця 2.2 

Перелік пріоритетних напрямів контрактних державно-приватних 

партнерств та програми «Горизонт – 2020» 

Контрактні ДПП «Горизонт – 2020» 

1. Фабрики майбутнього 1. Інформаційні та комунікаційні технології 

2. Енергоефективні будівлі 2. Здоров’я, демографічні зміни та добробут 

3. Європейська ініціатива 

«зелених транспортних засобів» 

3. Продовольча безпека, стале сільське та лісове 

господарство, дослідження морських, морських і 

внутрішніх вод та біоекономіка 

4. Сталий процес промисловості 4. Розумний, зелений та комплексний транспорт 

5. Фотоніка 5. Безпечна, чиста та ефективна енергія 

6. Робототехніка 6. Екологічна дія, навколишнє середовище, 

ефективність використання ресурсів та сировина 

7. Висока продуктивність 

обчислень 

7. Інновації в МСП 

8. Розширені мережі 5G для 

майбутнього Інтернету 
 

Джерело: складено за [219]. 

 

Найбільш показовим прикладом координації МНТС поряд із 

програмами науково-технічної кооперації ЄС була побудова інноваційної 

мережі в рамках довгострокової програми EUREKA (European Research 
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Coordіnatіon Agency). Мережеві проекти EUREKA – це ринкові міжнародні 

проекти в галузі НДДКР, які можуть бути транснаціональними, за підтримки 

державними адміністраціями та державними установами, що представляють 

EUREKA у кожній з її більш як сорока країн-членів. Особливістю EUREKA є 

підхід «знизу вгору» до створення проекту, що дає змогу консорціуму 

визначати характер розроблюваних технологій, здійснювати етапізацію 

спільної реалізації проекту, узгоджувати права інтелектуальної власності, 

будувати партнерські відносини, забезпечувати обмін досвідом та 

полегшення доступу до міжнародних ринків за результатами досліджень. 

Гнучкий та децентралізований підхід EUREKA дозволяє швидко і стисло 

оформляти процедуру подання заявки з мінімальною звітністю. Для 

створення проекту EUREKA має бути не менше двох партнерів з двох різних 

країн-членів. Партнери можуть бути будь-якого типу: МСП, великі компанії, 

науково-дослідницькі установи та університети. Саме мережевий принцип 

організації проекту сприяє досягненню результатів, коли дослідницький 

продукт виходить на ринок. Проекти у рамках мережеві можуть 

фінансуватися відповідними національними органами згідно з чинною 

нормативно-правовою базою та процедурами [173].  

Через зростання вартості НДДКР їх виконання в межах окремої країни є 

недоцільним. Тому на сьогодні практично не існує країни, яка би дозволила 

собі розвиток усіх напрямів НДДКР без урахування переваг міжнародного 

розподілу праці у сфері науки і техніки та використання можливостей 

МНТС. Підтвердженням такої тези є аналіз НІС, виконаний у попередньому 

підрозділі цієї роботи.  

Перш ніж перейти до аналізу сучасних тенденцій МНТС, необхідно 

визначити типові форми організації видів МНТС. Необхідно зазначити, що 

серед дослідників існують різні погляди щодо класифікації форм і видів 

міжнародного співробітництва у сфері науково-технічної діяльності [102; 

107; 111; 126]. Порівняльний аналіз цих підходів дозволив структурувати 

елементи системи МНТС, що, на нашу думку, об’єднує загальні риси і 
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враховує найбільш вагомі характеристики кожного підходу. Головною метою 

МНТС є не тільки отримання нових знань, а й поширення отриманих 

науково-технічних результатів для їх подальшого практичного використання. 

МНТС – одна з форм міжнародного економічного співробітництва, яка 

охоплює торгівлю ліцензіями, спільні наукові розробки, реалізацію великих 

технічних проектів, будівництво підприємств та інших об’єктів, 

геологорозвідувальні роботи, підготовку національних кадрів, обмін 

загальною науково-технічною інформацією тощо [110]. Поведінка фірм на 

глобальному ринку інновацій має свою логіку. Виділяють шість основних 

типів ГІМ, яку складають фірми, що є надзвичайно глобальними, високо 

інноваційними та дуже мережевими. Основні типи ГІМ, залежно від 

стейкхолдерів представлено в табл. 2.3.  

Таблиця 2.3 

Основні типи глобальних інноваційних мереж, залежно  

від структури та характеру (сили) зв’язків  

Тип ГІМ Опис 

Збалансована Всі елементи є рівнозначними (однорідними) 

З глобальними 

активами 

Глобальний рівень охоплення, але інноваційні та мережеві зв’язки є 

слабкими 

Більш інноваційна, 

ніж глобальна та 

мережева 

Фірми є відносно більш інноваційними, ніж глобальне охоплення їх 

діяльності, а також ніж їх залученість у мережу  

Мережева Сила/щільність мереж є більшою, ніж глобальне охоплення або 

інноваційність 

Глобальні мережеві 

компанії 

Фірми мають глобальне охоплення діяльності та високі показники 

залучення у мережі, натомість показники інноваційності не високі. 

Це єдине поєднання двох сильних вимірів 

Домашні 

господарства 

Фірми, які взагалі не мають між- та наддержавного впливу, але є 

інноваційними та досить мережевими, щоб бути конкурентними на 

внутрішньому або локальному рівні, – ця категорія становить другу 

найбільшу групу фірм. 

Джерело: складено за [160]. 
 

Поширення результатів науково-технічної діяльності на міжнародному 

рівні безпосередньо пов’язано з таким поняттям як міжнародна передача 

(трансфер) технологій. Основними категоріями, що характеризують 
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міжнародний трансфер технологій, є: патент; патентна угода; ліцензія; 

ліцензійна угода; передача «ноу-хау»; лізинг; франчайзинг; договори з 

приводу копірайту; надання наукоємних послуг (інжиніринг, консалтинг, 

менеджмент, інформінг, підготовка персоналу та ін.) [81, c. 61]. Міжнародна 

передача технологій може здійснюватися у «чистому» вигляді – у вигляді 

знань, досвіду, науково-технічної інформації, або у «матеріальному» 

вигляді – у вигляді матеріалів, устаткування, машин. 

Отже, основною формою реалізації результатів МНТС у широкому 

розумінні цього терміна є міжнародний трансфер технологій – міжнародне 

переміщення науково-технічних досягнень на комерційній та некомерційній 

основі. Інтелектуалізація економіки як фактор, що регулює виробничі й 

соціальні відносини в суспільстві, пов’язана з розвитком інститутів, які 

забезпечують сфери виробництва знань (наука), відтворення знань (освіта), 

збереження знань (культура) і розповсюдження знань (інформація). Вказані 

інститути повинні мати необхідну підтримку з боку держави та суспільства і 

бути орієнтовані на можливість участі в господарській діяльності, пов’язаній 

із виробництвом і споживанням продукції, задоволенням необхідних 

матеріальних і духовних потреб людини тощо [129, с. 55].  

У відповідності з цим міжнародний трансфер технологій включає: 

передачу результатів науково-технічної діяльності (як правило, 

некомерційного характеру) і передачу результатів інноваційної діяльності 

(комерційного характеру).  

У сучасному міжнародному трансфері технологій беруть участь 

міжнародні організації, міждержавні утворення, інтеграційні угруповання, 

держави, позанаціональні та багатонаціональні компанії, національні фірми 

та науково-технічні комплекси, венчурні фірми, університети та наукові 

заклади, бізнес-центри, окремі інноватори [81, c. 61]. Нова технологічна 

парадигма поширюється нерівномірно від сектору до сектору через 

індустріальну структуру, і від регіону до регіону в кожній країні, і від країни 

до країни в усьому світі не автоматично [51, c. 406]. Локальні центри 

трансферу не здатні ефективно працювати на ринку інновацій у 
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глобалізованому світі, тому на відповідних електронних майданчиках 

відбувається об’єднання таких інтелектуальних осередків [11]. Розглянемо 

європейський досвід формування інноваційних мереж на засадах трансферу 

технологій. Науково-технічне співробітництво між країнами ЄС 

здійснюється на національному і регіональному рівнях відповідно до 

розроблених довгострокових програм, з використанням різних форм 

організації видів діяльності у цій сфері. Головна увага в науково-технічній 

політиці ЄС зосереджується на міждержавній координації та кооперації 

науково-технічної діяльності, підвищенні мобільності кадрів, а також 

інтегруванні науково-технічного співробітництва в концепцію Єдиного 

внутрішнього ринку насамперед шляхом гармонізації технічних норм і 

стандартів, створення єдиної системи вищої освіти та її інтеграції з бізнесом 

та наукою.  

Країни-члени ЄС координують свою науково-технічну політику і 

національні програми, залишаючись повністю самостійними у сфері науково-

технічної діяльності. В безпосередньому управлінні органів ЄС знаходяться 

лише ті проекти, що потребують участі багатьох країн і мають глобальний 

характер. Вони об’єднуються в Рамкових програмах міжнародного науково-

технічного співробітництва країн-членів ЄС. 

Програма «Горизонт – 2020» має нові риси, які дозволяють їй 

відповідати цілям сприяння економічному розвитку та боротися із 

соціальними викликами: 

–  значне спрощення фінансування завдяки спрощенню структури 

програми, розробленню одного набору правил, скорочення бюрократичної 

тяганини завдяки простій схемі; 

– відшкодування витрат, запровадження «єдиного підходу» для 

учасників, скорочення роботи з паперами при підготовці пропозицій, 

скорочення кількості перевірок та аудитів з метою зменшення термінів 

видачі грантів до 100 днів; 

– інтеграція досліджень та інновацій завдяки забезпеченню 

безперешкодного та узгодженого фінансування від ідеї до виходу на ринок; 
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– збільшення підтримки інновацій та діяльності, наближеної до ринку, 

що веде до прямого економічного стимулювання; 

– надання більших можливостей новим учасникам і молодим 

перспективним науковцям для просування своїх ідей та одержання 

фінансування.  

Структура програми «Горизонт – 2020» складається з трьох ключових 

пріоритетів ЄС: передова наука, лідерство у промисловості та соціальні 

виклики. 

Перший пріоритет, «Передова наука», спрямований на підвищення рівня 

досконалості європейської наукової бази та підтримку стабільного обміну 

дослідженнями світового рівня для забезпечення довготривалої 

конкурентоспроможності Європи. Ця частина програми передбачає 

підтримку передових напрямів фундаментальних досліджень, створення 

європейської дослідницької інфраструктури світового класу, забезпечення 

дослідників відмінними можливостями для навчання та кар’єрного зростання 

за допомогою акцій фонду Марії Кюрі. 

Другий пріоритет, «Лідерство у промисловості», спрямований на 

підвищення інвестиційної привабливості Європи у науково-технічній сфері 

та зміцнення конкурентоспроможності промисловості шляхом стимулювання 

європейського лідерства у промисловості за допомогою наукових 

досліджень, технологічних розробок, демонстрацій та інновацій у таких 

передових галузях як ІКТ, нанотехнології, новітні матеріали, біотехнології, 

передові виробничі технології, космічні технології. 

Третій пріоритет, «Соціальні виклики», відповідає пріоритетам 

соціальної політики ЄС і охоплює фінансування у таких сферах: 

- охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут; 

- безпека продуктів харчування, стійке сільське господарство, морські 

дослідження та біоекономіка; 

- безпечне, чисте та раціональне використання енергії; 

- раціональний, «зелений» та інтегрований транспорт; 

- зміна клімату, ефективне використання ресурсів та сировини; 
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- розвиток самодостатніх, інноваційних та захищених громад. 

В ході виконання Рамкових програм ЄС накопичено значний досвід, 

який знайшов відображення у формуванні системи інструментів організації 

та управління МНТС. В цій системі традиційні інструменти постійно 

доповнювалися новими організаційними інструментами реалізації проектів. 

Використання традиційних інструментів притаманне всім рамковим 

програмам і забезпечує безперервний зв’язок між Рамковими програмами. 

Розроблення і застосування нових інструментів у ході реалізації 6-ї та 7-ї 

Рамкових програм сприяло підвищенню ефективності управління процесом 

реалізації проектів через спрощення і скорочення основних процедур, 

пов’язаних із виконанням проектів; підвищення юридичної і фінансової 

безпеки; збільшення управлінської автономії в рамках дослідницької 

спільноти.  

Аналіз європейського досвіду МНТС визначає тенденції його 

подальшого розвитку, підвищення ефективності і розширення масштабів 

такої діяльності. Характерною рисою європейського МНТС є сприяння 

розширенню міжнародного співробітництва у сфері науки і техніки між ЄС і 

країнами, що не є членами ЄС.  

Підвищення ефективності МНТС на європейському просторі 

забезпечується розробленням чітких загальних цілей, стратегії та 

пріоритетних напрямів розвитку, формуванням системи організаційних 

інструментів реалізації науково-технічної діяльності. Як свідчить 

міжнародний досвід, науково-технічне співробітництво між країнами є 

обов’язковим елементом національної науково-технічної політики.  

Існує взаємний зв’язок між МНТС, НІС і розвитком ГІМ. З одного боку, 

ефективність інституційної інтеграції до ГІМ залежить від ефективного 

функціонування НІС. З іншого боку, формування повноцінної НІС потребує 

розвитку МНТС. Отже, участь національних стейкхолдерів у МНТС впливає 

на інституційну інтеграцію до ГІМ та у сукупності – на загальний рівень 

конкурентоспроможності національної економіки. Необхідно зазначити, що 

всі ці концепції тісно пов’язані одна з одною. Концепції НІС та МНТС з 
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урахуванням положень концепцій ГВМм, інноваційного циклу, відкритих 

інновацій формують методологічний інструментарій дослідження розвитку 

ГІМ у цілому та ролі інституційно-регулятивних чинників зокрема.  

 

2.2. Регуляторна система функціонування глобальних 

інноваційних мереж 

 

Нині можна стверджувати про наявність ГІМм, але при цьому необхідно 

оцінити напрями впливу на них глобальних інформаційно-комунікаційних 

факторів. Рівень залученості національних стейкхолдерів у ГІМм свідчить 

про розвиток економіки країни. У сучасному світі формування інноваційних 

мереж є об’єктивним процесом, який відбувається як з ініціативи бізнес-

структур, так і завдяки цілеспрямованим діям держав і міжнародних 

організацій. Бізнес в умовах глобалізації широко використовує інноваційні 

мережі для отримання прибутку або його максимізації, розширення ринкової 

частки та реалізації інших цілей. Розбудова державами національних 

інноваційних мереж відбувається як складова розвитку НІС і розглядається 

як чинник підвищення глобальної конкурентоспроможності. Зокрема, 

найвищі щаблі рейтингу за індексом глобальної конкурентоспроможності, 

який розраховує Всесвітній економічний форум, посідають країни, економіки 

яких базуються на інноваціях. При цьому загальновизнаним є факт, що 

країни з високими показниками національної конкурентоспроможності 

забезпечують більш високий рівень добробуту та людського капіталу своїх 

громадян. З іншого боку, міжнародні організації, маючи на меті підтримку 

прогресивного розвитку суспільства в різних аспектах, завдяки фінансовим, 

комунікативним, координаційним можливостям сприяють розвитку 

інноваційних мереж. Роль інформаційно-комунікаційних факторів у процесі 

розвитку інноваційних мереж є актуальною темою дослідження сучасних 

авторів (наприклад, С.А. Іванов і О.С. Опікун [69], Є. Рякін [118], 

К. Січкаренко [125], О. Толубко [133] та ін.). Основними інституційно-
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регулятивними механізмами при цьому є: стимулювання інноваційно-

інвестиційної діяльності, створення сприятливого бізнес середовища, 

державне замовлення та державні витрати на освіту, науку, ІКТ, витрати на 

функціонування освітніх, наукових, поліграфічних, видавничих, 

інформаційно-технічних державних установ, забезпечення охорони прав 

інтелектуальної власності, надання державою наукоємних послуг з 

консалтингу, закупівля зразків новітньої техніки та обладнання, промисловий 

та агропромисловий лізинг, міжнародне кооперування і створення спільних 

підприємств, участь у міжнародних організаціях тощо. Оскільки «сенсом 

розвитку національних економік в постіндустріальному суспільстві є не 

боротьба за капітал, ринки збуту, а забезпечення доступу до інформаційних 

ресурсів, знань, а ця нова парадигма відображає формування інших сенсів 

розвитку національних економік» [22, c. 140]. В умовах глобалізації 

«відбувається не самозаперечення держави, а глибока системна 

реконструкція функції держави, пов’язана не лише із суто глобалізаційними 

процесами, а насамперед з утвердженням основних засад 

постіндустріального інформаційного суспільства» [24]. Також процес 

формування інноваційної мережі відбувається внаслідок активізації 

інноваційної діяльності з боку бізнесу, науки, освіти та наявності необхідної 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури. Формування інноваційних 

мереж належить, на нашу думку, до «механізмів системної адаптації до 

вимог постіндустріальної епохи» [22, c. 142]. Диференціація впливу 

інституційно-регулятивних чинників на ГІМ залежить від її типу 

(внутрішньої, притаманної ТНК/МНК; зовнішньої (стосовно ТНК/МНК), в 

якій етапи інноваційного процесу виконують спеціалізовані незалежні 

комерційні і некомерційні постачальники; інституціолізованої, коли 

міжнародні державно-корпоративні інноваційні та науково-дослідницькі 

консорціуми (з глобальним охопленням) на основі ДПП спрямовані в 

суспільно значимі сектори економіки; неформальні, що виникають на базі 

обміну знаннями), рівня розвитку НІС, регіональної чи транснаціональної 
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інноваційної системи, залученості країни до МНТС. Розглянемо країни з 

різним рівнем розвитку НІС та інтегрованості національних стейкхолдерів до 

ГІМ щодо їх особливостей. Інтеграцію взаємозв’язків у різних типах ГІМ з 

різнорівневими інноваційними системами представлено на рис. 2.1.  

 

             сильні зв’язки між стейкхолдерами 

             слабкі зв’язки між стейкхолдерами 

– стейкхолдери ГІМ (у т. ч. потенційні) 

 

Рис. 2.1 Схема інтеграції взаємозв’язків в різних типах ГІМ з різнорівневими 

інноваційними системами 

Джерело: побудовано автором. 
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США має всі елементи інноваційного циклу: систему професійної 

освіти, фундаментальну науку та прикладні розробки, налагоджену систему 

комерціалізації інновацій і ефективну структуру фінансування. США 

збільшили обсяги НДДКР у 2016 р. на 3,4% порівняно з попереднім роком 

[180]. НІС США складається з декількох взаємодіючих елементів, що 

забезпечують активний розвиток науково-технічної діяльності в рамках 

інноваційного процесу. Основним її елементом є університети, багато з яких 

відомі як лідери у світових рейтингах. Головною функцією університетів на 

сьогодні є не тільки підготовка кваліфікованих спеціалістів, а й значний 

обсяг діяльності у науково-технічній та інноваційній сферах. 

Другим елементом НІС США є національні лабораторії – великі 

науково-дослідницькі інститути, які виконують фундаментальні і прикладні 

дослідження за певним науковим напрямом. Прикладами є Лос-Аламоська та 

Ліверморська ім. Е. Лоуренса національні лабораторії Міністерства 

енергетики США (Los Alamos National Laboratory, LANL and Lawrence 

Livermore National Laboratory, LLNL) (розроблення ядерної зброї, ядерних 

технологій в оборонній та необоронній діяльності, у тому числі в енергетиці, 

екології та біології). Третій елемент – неприбуткові недержавні дослідницькі 

організації. Наприклад, Аналітичний центр RAND Corporatіon здійснює 

НДДКР з вирішення загальних проблем людства, включаючи безпеку, 

здоров’я, освіту, сталий розвиток, економічне зростання та розвиток. 

Четвертий елемент – інноваційні кластери, що сформувалися на базі 

територіальної концентрації науково-дослідницьких установ та 

інноваційного виробництва, які пов’язані єдиним ланцюгом. Метою 

створення таких кластерів є стимулювання діяльності університетів, науково-

дослідницьких установ і приватних компаній щодо створення і 

комерціалізації інноваційних продуктів і технологій. Класичним прикладом є 

Кремнієва долина (Sіlіcon Valley) – відомий технопарк США, на який 

припадає третина річного обсягу венчурних інвестицій. На його території 
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діють близько 7 тис. високотехнологічних компаній, що працюють у сфері 

ІТК. Одним з факторів, що сприяють розвитку технопарку, є близьке 

розташування університетів у Стенфорді і Берклі, дослідницького центру в 

Пало-Альто та інших навчальних і наукових установ, які є джерелом 

висококваліфікованих спеціалістів, нових наукових знань і новітніх 

технологій. Постійний обмін інформацією доповнюється спеціальним 

навчанням і підготовкою нових професійних кадрів. Як правило, групування 

інноваційних кластерів навколо провідних університетів пояснюється 

вагомим значенням цих установ як у сфері навчання і підготовки 

спеціалістів, так і у сфері науково-технічної діяльності (наприклад, у Бостоні 

розташовані найкращі університети, дослідницькі інститути та лабораторії 

світу (Бостонський університет, Гарвардський університет і Массачусетський 

Технологічний Інститут, Північно-Східний університет та ін.). Вагому роль 

відіграють університети «третього віку», стартапи тощо. Відмітимо вплив 

інституційно-регулятивних механізмів на трансформацію НІС США; це, 

зокрема, стосується різних за розміром державних програм [189]. 

Рівень інноваційного розвитку країни впливає на інституційно-

регулятивні механізми її інтеграції до ГІМ. Європейський та 

північноатлантичний типи інституційної інтеграції до ГІМ поширені в 

розвинених країнах (тріада), які мають багаторічний досвід наукових 

традицій [6]. В цілому зазначимо, що спільною рисою НІС розвинених країн 

є вирішальна роль бізнес-сектору у фінансуванні та виконанні НДДКР. Як 

дмонструють статистичні дані США та ЄС збільшують витрати на НДДКР, у 

цей же час Японія з 2007 до 2012 збільшувала, а у 2013 р. різко скоротила 

витрати на НДДКР. Відмітимо, що США з 2014 р. випереджають ЄС та 

Японію за обсягами витрат на НДДКР (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Витрати на НДДКР за всіма секторами економіки в ЄС, Японії 

та США, євро на мешканця 

Джерело: побудовано на основі аналізу даних Євростату [220]. 

Японія має суттєву відмінність від основних конкурентів (США та ЄС) 

щодо структури фінансування НДДКР. Ця країна спрямовує більшу питому 

вагу державних коштів для стимулювання НДДКР (див. рис. 2.3) та 

випереджає їх за часткою витрат на НДДКР у ВВП (3,28%, проти у 2,79% в 

США та 2,1% ЄС) при цьому частка її державних витрат на освіту становить 

лише 0,5% ВВП та 9,3% ВВП складають витрати на освіту від загальної 

величини державних витрат (за даними [222]).  

 

Рис. 2.3. Структура витрат на НДДКР за джерелами фінансування в ЄС, 

Японії та США, євро на мешканця та % від загальних витрат 

Джерело: побудовано на основі аналізу даних Євростату [220].  
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Закордонні кошти мають суттєву питому вагу в ЄС та США, у той час як 

в Японії їх показник занадто низький, щоб справляти відчутне значення (рис. 

2.3).  

Перший тип інтеграційно-регулятивного механізму інтеграції до ГІМ 

(європейський) має риси, відмінні від північноамериканського, який більшою 

мірою орієнтований на глобальний характер діяльності міжнародних 

інноваційних мереж. Наприклад, у Франції значна частина фундаментальних 

досліджень (за винятком математичних) здійснюється в рамках 

Національного центру наукових досліджень, який є аналогом Національної 

академії наук (НАН) України. Математичні дослідження в основному 

виконуються в Еколь Нормаль де Ліон, а також в університетах Нансі і 

Сорбонни. НІС малих європейських країн (Швеція, Данія, Фінляндія, 

Швейцарія, Нідерланди) формуються на схожих принципах: сильна 

університетська наука з обмеженою кількістю напрямів, яка фінансується 

державою; підтримка бізнесом прикладних досліджень і розробок; 

регіональна концентрація зусиль в інноваційній сфері. Особлива увага 

приділяється розвитку університетської фундаментальної науки, яка 

фінансується здебільшого державою. При цьому важливе місце займають 

національні академії наук [5]. Аналіз даних Євростату та Світового Банку 

(Додаток E, табл. E.3) вказує на спільну для країн ЄС тенденцію зростання 

наукоємності ВВП. Водночас кожна країна має свої особливості формування 

НІС. Так, У Швеції та Нідерландах діють інститути вищих досліджень, які 

забезпечують підготовку висококваліфікованих спеціалістів і проведення 

фундаментальних досліджень. Прикладні дослідження фінансуються 

переважно коштом грантів і спільних проектів з великими 

транснаціональними корпораціями, а також за участю середнього і малого 

бізнесу. Значна роль відводиться інноваційним кластерам за прикладом 

Кремнієвої долини США. Наприклад, так звана «енергетична долина» в 

Нідерландах стала центром енергоефективних технологій і альтернативного 

палива, «комп’ютерна долина» в Швеції охоплює дослідницькі установи, 
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технопарки і венчурні компанії, що діють у сфері ІКТ і телекомунікацій. У 

Данії поряд із університетами важливою частиною інноваційної системи є 

галузеві науково-дослідницькі інститути. Вони закріплені за відповідними 

міністерствами і виконують дослідження згідно з галузевими потребами. 

Крім того, в Данії існує система незалежних консалтингових компаній (так 

звані GTS-інститути), яка виконує роль посередника між державою і 

приватним бізнесом. Ці інститути є некомерційними установами, створеними 

Міністерством науки, технологій і інновацій. Їх діяльність включає 

самостійні дослідження і створення ноу-хау, участь у спільних проектах 

разом із державними установами і приватними компаніями, а також 

комерційну діяльність – продаж прикладних знань і технологій державним та 

приватним організаціям. НІС європейських країн залишаються ядром їх 

науково-технічної та інноваційної діяльності. Водночас процес формування 

єдиного Європейського наукового простору (ЄНП) призводить до створення 

багаторівневої інноваційної мережі, в якій межі національних інноваційних 

мереж розмиті і сфери відповідальності переміщуються на інші рівні. Разом 

із тим, характерною рисою інституційно-регулятивного механізму інтеграції 

західноєвропейських країн до ГІМ є не тільки їх значний науково-технічний 

потенціал, а й вищий рівень інституційних бар’єрів, преференції 

георегіональним, а не глобальним інноваційним мережам (соціальним, 

культурним, економічним), наприклад, щодо регулювання ринку праці, 

ринку венчурного інвестування, стартапів тощо. 

 Впродовж останніх двадцяти років триває прискорений розвиток 

інноваційної сфери в Азії. Азійський тип інституційної інтеграції до ГІМ є 

характерним для деяких країн Східної Азії (Японія, Південна Корея та ін.), 

науково-технічний потенціал яких високий, але дещо відстає від високого 

рівня економічного розвитку. Відмінною рисою НІС в таких країнах є 

відсутність або нерозвиненість деяких структурних елементів, пов’язаних із 

підсистемою науково-технічної діяльності (наприклад, фундаментальна і 
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прикладна наука) Державна політика цих країн свідомо орієнтована на 

розвиток МНТС і трансфер технологій.  

Витрати на НДДКР в азійських країнах зростають від часу азійської 

кризи до сьогодні [180]. Лідерами за показником наукоємності ВВП 

останніми роками стали Ізраїль 4,27% Південна Корея 4,23% (Додаток  Е, 

табл. Е.1).  

Сінгапур є прикладом країни так званого «третього світу», яка в 

короткий термін набула статусу розвиненої країни і займає найвищі щаблі у 

світових рейтингах конкурентоспроможності та інноваційного розвитку 

завдяки лідерству за питомою вагою витрат на освіту в загальній величині 

державних витрат (20,9%), кількістю дослідників (6658,5 на млн. мешканців), 

часткою робочої сили з вищою освітою (49,9% її загальної 

чисельності) [222]. 

Країни з ринками, що формуються, знаходяться на початкових етапах 

формування інноваційної системи, що позначається на перспективах 

інтеграції їх національних стейкхолдерів до ГІМ. Зазвичай це країни, які не 

мають потужного економічного або науково-технічного потенціалу. Як 

результат, в їхніх інноваційних системах слабо представлена як науково-

освітня складова, так і комерціалізація інноваційного виробництва. Не маючи 

змоги досягти значних результатів у створенні повноцінної інноваційної 

системи, ці країни спрямовують зусилля на розвиток окремих її елементів. 

Наприклад, у Чилі, як у сільськогосподарській країні, процес інституційної 

інтеграції до ГІМ розпочався з формування необхідної інноваційної 

інфраструктури насамперед для трансферу сільськогосподарських 

технологій, підготовки кадрів і розвитку інноваційного менеджменту в цій 

галузі.  

На поступовому формуванні інноваційної інфраструктури було зроблено 

акцент в Туреччині. За останні роки в країні створено дванадцять технопарків 

і зон технологічного розвитку, які сприяли зміцненню кооперації між 
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університетами та інноваційним виробництвом. Пріоритетним напрямом 

діяльності визначено розвиток телекомунікацій та електроніки. 

Республіка Білорусь має значні успіхи у  формуванні НІС. Існують 

освітні та наукові установи, які мають багатий досвід науково-технічної 

діяльності, з’явилися інноваційні виробничі підприємства, спеціалізовані 

організації, що належать до інноваційної інфраструктури. Однак говорити 

про формування повноцінної НІС ще зарано [86]. Характерними рисами НІС 

Білорусі на сьогоднішньому етапі її формування є: 

– наявність законодавчої бази для здійснення та державної підтримки 

всіх стадій інноваційного процесу; 

– недостатній платоспроможний попит на ринку інноваційної продукції; 

– нерозвиненість фінансових механізмів підтримки окремих елементів 

інфраструктури НІС; 

– слабкість корпоративних взаємозв’язків між освітянською, науково-

технічною та інноваційною сферами; 

– нерозвиненість малого інноваційного підприємництва; 

– недостатній рівень наукоємності ВВП: в останні роки валові 

внутрішні витрати на НДДКР у Білорусі становлять 0,7% ВВП, в той час, як у 

середньому в ЄС – 2% ВВП [9; 86].  

Інституційно-регулятивні механізми інтеграції до ГІМ країн з ринками, 

що формуються, базується на засадах «наздоганяючої інноваційної моделі». 

Цей, четвертий, тип інституційно-регулятивного механізму інтеграції до ГІМ 

нами виокремлено як альтернативний, який характеризується високим рівнем 

інституційних бар’єрів стосовно регулювання ринку товарів, праці, стартапів 

та адміністративного навантаження (пострадянські країни, наприклад Росія, 

Білорусь, Казахстан, Україна, окремі європейські країни – Сербія, Боснія і 

Герцеговина, країни Південно-Східної Азії, наприклад Малайзія, В’єтнам, та 

ін.).  

Для прикладу розглянемо Індію та Китай. Якщо Китай випереджає 

обрані для аналізу розвинені країни за величиною частки інженерних 
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спеціалістів серед випускників ВНЗ (34,6%), коефіцієнтом мобільності 

спеціалістів (6,6%), кількістю патентних заявок, (нерезидентів – 127042, 

резидентів – 801135) та кількістю опублікованих у 2015 р. наукових статей 

(401434,5), то Індія поступається цим країнам за вказаними показниками (за 

даними Світового банку [222]). В країнах з різним рівнем економічного 

розвитку процес розвитку інноваційних мереж відрізняється за часом, 

потужністю інноваційних мереж, кількістю стейкхолдерів, обсягами 

використаних при формуванні ресурсів, диверсифікацію фінансування, 

результативністю мереж, рівнем кінцевої комерціалізації. Для емпіричного 

аналізу країн з різним рівнем економічного розвитку нами обрано такі 

показники: питома вага загальних витрат на освіту у ВВП (2014); загальні 

витрати на освіту на душу населення, дол.; питома вага витрат держави на 

вищу освіту (% ВВП); питома вага витрат на освіту в загальній величині 

державних витрат (%); витрати на НДДКР (% ВВП); кількість дослідників на 

1 млн мешканців (2015); питома вага державних витрат на одного студента 

ВНЗ у ВВП на душу населення (%); рівень освіти серед населення від 25 

років (% від загальної чисельності населення); частка інженерних 

спеціалістів серед випускників ВНЗ; коефіцієнт мобільності спеціалістів (%); 

кількість університетів у топ-500 у 2015 р., за даними рейтингу 

Шанхайського університету; кількість патентних заявок, поданих 

нерезидентами у 2015 р.; кількість патентних заявок, поданих резидентами у 

2015 р.; питома вага осіб із вищою освітою в загальній чисельності робочої 

сили; кількість техніків у НДДКР в розрахунку на млн населення (2015); 

кількість наукових статей, опублікованих  впродовж року в індексованих та 

рецензованих виданнях у 2015 р. Результати кореляції впливу чинників на 

темп зростання ВВП для країн з різним рівнем розвитку представлено в 

табл. 2.4, до якої включено лише ті чинники, коефіцієнти кореляції яких 

відповідають критерію статистичної значимості менше ніж 0,05. 

Застосування критеріїв до коефіцієнтів кореляції здійснено за інтерпретацією 

шкали Чеддока. Відповідно до результатів розрахунку величини коефіцієнтів 
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кореляції суттєво відрізняються в країнах з різним рівнем розвитку та у світі 

в цілому. Так, для світу у цілому спостерігається середня кореляція між 

темпом зростання ВВП та кількістю заявок нерезидентів на використання 

товарних знаків (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Результати кореляції впливу чинників на темп зростання ВВП для країн 

з різним рівнем розвитку, 2017 р. 

 

Світ 
Економіки 
з високим 
доходом 

Економіки з 
середнім 
доходом 

Економіки з 
низьким та 
середнім 
доходом 

Зростання ВВП (річне, %) 1 1  1 
Патентні заявки, нерезиденти 0,0 0,1 -0,4 -0,4 
Патентні заявки, резиденти 0,0 0,5 -0,6 -0,4 
Заявки на торговельну марку, всього 0,0 0,1 -0,1 -0,4 
Заявки нерезидентів на використання 
товарних знаків, прямі  0,5 0,5 0,2 -0,6 

Заявки резидентів на торговельну 
марку, прямі  

0,0 0,5 -0,2 -0,4 

Заявки на торговельну марку, 
нерезиденти 0,2 0,5 -0,2 0,1 

Заявки на торговельну марку, 
резидент 

0,0 0,2 -0,5 -0,2 

Заявки на промисловий зразок, 
нерезиденти  0,3 0,4 -0,4 -0,2 

Заявки на промисловий зразок, 
резиденти 

-0,2 0,2 -0,5 -0,5 

Частка витрат на вищу освіту (% 
державних видатків на освіту) 0,1 0,6 -0,4 -0,4 

Витрати на НДДКР (% ВВП) -0,2 -0,1 -0,6 -0,5 
Дослідники на мільйон мешканців 0,0 -0,1 -0,1 -0,6 

Джерело: розраховано автором за даними [209; 222]. 

 

Для розвинених країн спостерігається середня кореляція між темпом 

зростання ВВП і такими показниками як патентні заявки резидентів (0,5), 

заявки нерезидентів на використання товарних знаків (0,5), заявки резидентів 

на торговельну марку (0,5), заявки нерезидентів на торговельну марку (0,5).  

Для країн із середнім доходом та середнім та низьким доходом 

спостерігається обернена середня кореляція між темпом зростання ВВП і 

кількістю патентних заявок резидентів (-0,6), кількістю заявок резидентів на 

промисловий зразок (-0,5) та витратами на НДДКР у ВВП (-0,6). Для країн з 

низьким доходом відсутній значимий зв’язок з обраними показниками.  



117 

 

 

У табл. 2.5 представлено основні показники, які впливають на залучення 

національних стейкхолдерів до ГІМм у країнах з різним рівнем економічного 

розвитку (США, Німеччина, Японія, Сінгапур, Індія, КНР). Як  свідчать дані 

табл. 2.5, країни з розвиненими економіками (США, Німеччина, Японія, 

Сінгапур) випереджають потужні за економічним потенціалом Індію та 

Китайську Народну Республіку (КНР), які належать до країн з ринками, що 

формуються. Зокрема, серед досліджуваних країн першість утримують США 

за питомою вагою загальних витрат на освіту у ВВП (6% у 2014 р.); 

загальними витратами на освіту на душу населення (2515,7 дол., 2015 р.); 

питомою вагою державних витрат на вищу освіту (3,1% ВВП, 2015 р.); 

рівнем освіти серед населення від 25 років, кількістю університетів у топ-500 

рейтингу Шанхайського університету за даними 2015 р. (146 університетів) 

та кількістю наукових статей у рецензованих та індексованих виданнях 

(412541,5). Німеччина, яка традиційно має високі конкурентні позиції на 

ринку промислової продукції, випереджала у 2015 р. інші досліджувані 

країни за кількістю техніків у НДДКР на мільйон населення. Серед країн 

ОЕСР, для яких є дані за 2015 р., більше половини скоротили валові 

внутрішні витрати на НДДКР у реальному вираженні [199]. Розглянемо, як 

змінювалася  впродовж 2000–2015 рр. питома вага валових внутрішніх 

витрат на НДДКР у ВВП. (див. рис. 2.4). У зоні ОЕСР у 2015 р. продовжили 

тенденцію до зниження з 2010 р. після їх короткочасної стабілізації у 2014 р.  

Порівняльна характеристика дає змогу визначити, що США з 2009 р. 

скорочують валові внутрішні витрати на НДДКР у ВВП, поступаючись з 

2010 р. за цим показником Німеччині та Японії. Сінгапур лише у 2007 та 

2008 рр. перевищував середнє для країн ОЕСР значення, але значно 

випереджав середнє для ЄС-28. Китай має позитивну динаміку (+9% в 

реальному вираженні) в 2014 р. порівняно з попереднім роком, хоча і 

поступається середньому значенню розвинених країн, але з 2011 р. 

випереджає значення ЄС-28.  
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Таблиця 2.5 

Основні показники залучення національних стейкхолдерів  

до ГІМм в окремих країнах світу* 

Показники США Німеччина Японія Сінгапур Індія КНР 

Загальні витрати на освіту, 
% ВВП (2014) 

6 4,9 3,8 
3,1 

(2013) 
3,8 1,9 

Загальні витрати на освіту 
на душу населення, дол.  

2515,7 1721,8 1283,8 нд 106,8 300,8 

Питома вага витрат 
держави на вищу освіту, % 
ВВП 

3,1 1,1 0,5 нд 1,3 1,7 

Питома вага витрат на 
освіту від загальної 
величини державних 
витрат, % 

13,1 
(2012) 

11,2 
(2012) 

9,3 
(2013) 

20,9 
(2012) 

14,1 
(2011) 

12,6 
(1999) 

Витрати на НДДКР (% 
ВВП) 

нд 2,9 3,6 
2,19 

(2015) 
0,8 

(2012) 
2,05 

(2015) 
Кількість дослідників на 
мільйон мешканців (2015) 

4018,64 
4380,56 

 
5386,15 

 
6658,5 

 
156,64 
(2011) 

1113,07 
 

Питома вага державних 
витрат на 1 студента ВНЗ 
у % від ВВП на душу 
населення,% 

20 
(2011) 

26 
(1999) 

нд 

25(2013) 
 

15 
(1999) 

22,35 
(2013) 

54 
(2012) 

99 
(2000) 

89,5 
(1999) 

59 (1998) 
 

Рівень освіти, серед 
населення 25+, всього, % 

95,3 
 

96,80 
 

нд нд нд нд 

Частка інженерних 
спеціалістів серед 
випускників ВНЗ, % 

15,5 25,6 20,5 нд - 
34,6 

 

Коефіцієнт мобільності 
спеціалістів, % 

3,4 - 3,4 нд 0,1 6,6 

Кількість університетів у 
топ-500, (ARWU 2015) 

146 39 18 2 1 44 

Патентні заявки, 
нерезидентів (2015) 

58672 
 

17811 60030 9009 30814 127042 

Патентні заявки, 
резидентів (2015) 

285096 48154 265959 1303 12040 801135 

Робоча сила з вищою 
освітою (% від загальної 
чисельності) 

33,8 27 
41,4 

(2008) 
49,9 

(2013) 
9,8 

(2010) 
нд 

Кількість техніків у 
НДДКР на мільйон 
мешканців (2015) 

нд 
1722,44 
(2014) 

542,78 458 
100,89 
(2011) 

нд 

Наукові статті в 
індексованих виданнях 
(2015) 

412541,5 101073,9 103376,6 10658,5 93349,4 401434,5 

* у зв’язку з відмінностями національних систем статистики дані для деяких країн відсутні, в дужках 

вказано рік, за який подано статистичні дані, у випадку, якщо рік відрізняється від зазначеного для всіх 

країн. 

Джерело: складено за [181; 199; 219; 220; 222]. 
 

Одним із важливих суб’єктів процесу формування інноваційних мереж є 

дослідники, тому проведемо компаративний аналіз динаміки кількості 
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дослідників на млн населення в обраних країнах. Динаміка кількості 

дослідників на млн населення (2000–2015 рр.) свідчить, що розвинені країни 

значно випереджають країни з ринками, що формуються. 

 

 

 

Рис. 2.4. Валові внутрішні витрати на НДДКР, % ВВП,  2000–2015 рр. 

Джерело: побудовано за даними ОЕСР [199]. 

 

Так, США, Німеччина, Японія, Сінгапур випереджають не тільки Індію та 

Китай, а й середнє значення для країн ОЕСР (див. рис. 2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Динаміка кількості дослідників на млн населення (2000–2015 рр.) 

Джерело: побудовано за даними [199; 222]. 
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Характерною особливістю розвинених країн є зростання питомої ваги 

бізнесу у фінансуванні НДДКР. Однак потрібно зазначити, що нині в Японії 

відбувається поступовий перехід до такого типу НІС, яка має забезпечити 

зростання конкурентоспроможності національної економіки завдяки 

комерційній реалізації вітчизняних НДДКР [123]. В Японії НІС орієнтована 

на технічні інновації і новітні технології, а не на генерацію власних 

фундаментальних знань. Характерною рисою Японії є те, що в якості центру 

фундаментальних досліджень університети відіграють значно меншу роль, 

ніж дослідницькі лабораторії при великих корпораціях. В цілому 

інституційна інтеграція японських стейкхолдерів до ГІМ відбувається на 

основі двох підходів. Перший підхід – запозичення іноземних науково-

технічних досягнень (закупівля ліцензій, створення спільних підприємств, 

участь у МНТС). Другий підхід – підтримка розвитку власних досліджень, 

насамперед на корпоративній основі (на базі великих корпорацій). 

До кінця 1980-х років інноваційний розвиток у Японії відбувався за 

першим підходом. Водночас у науково-технічній політиці Японії поступово 

намітився перехід до другого підходу, орієнтованого на максимальну 

науково-технічну самостійність країни, основану на власних інноваціях.  

На початку 2000-х років Радою з науково-технічної політики було 

розроблено Національну стратегію науково-технічного розвитку, яка 

визначила одним з головних національних пріоритетів розвиток 

фундаментальних досліджень і сформувала дві групи пріоритетних напрямів 

науково-технічного розвитку. Пріоритетним напрямом у першій групі поряд 

із розвитком ІКТ визнано розвиток елементів 6-го технологічного укладу – 

нанотехнологій, новітніх матеріалів, біотехнологій тощо. Крім того, в Японії 

реалізується спеціальна програма розвитку нанотехнологій, якій присвоєно 

найвищий державний пріоритет. У другу групу увійшли прикладні 

дослідження і розробки в таких сферах як енергетика, промислові технології, 

виробнича і соціальна інфраструктура, глобальні проблеми землі та космосу. 
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На сьогодні значна частина фундаментальних досліджень в Японії 

виконується в університетах і державних лабораторіях. Однак ступінь їх 

впровадження залишається недостатнім. Більша частина розробок 

прикладного характеру виконується в науково-технічних лабораторіях 

великих промислових корпорацій, без передачі потенційним користувачам 

Недостатньо розвиненою є координація між державними фундаментальними 

дослідженнями і прикладними розробками приватного сектору.  

Величезний внесок приватного сектору в фінансування НДДКР 

забезпечив Японії визнані успіхи на тих напрямах технічного прогресу, які 

пов’язані з виробництвом товарів масового попиту. Однак у розвитку 

фундаментальної науки та немасового виробництва спостерігається 

відставання Японії від інших розвинених країн світу.  

Інша ситуація в країнах з ринками, що формуються, оскільки їм 

притаманні високі темпи розвитку, але низький споживчий попит на 

високотехнологічну продукцію та недосконалі інституціональні передумови. 

Тому ці країни цілеспрямовано впроваджують наздоганяючу інноваційну 

модель, що сприяє формуванню інноваційних мереж. Водночас стратегія 

«наздоганяючого розвитку» в разі її абсолютизації веде до збереження ролі 

країни як світової технологічної та економічної периферії, а відтак і до 

консервації рівня добробуту її населення, яке в результаті завжди буде 

істотно нижче, ніж в технологічно розвинених країнах [51]. 

Наприклад, «КНР впевнено інтегрується до ГІМ завдяки застосуванню 

випробуваних західними країнами та національних специфічних 

інституційно-регулятивних механізмів. Позитивний вплив мала деполітизація 

регулятивних інститутів, впровадження «реформ відкритості», стратегії 

«наздоганяючої модернізації» [43]. Завдяки планово-централізованій моделі 

управління економікою КНР мала можливості акумулювати значні 

матеріальні, сировинні, фінансові та людські ресурси для реалізації стратегії 

«наздоганяючої модернізації» із застосуванням таких інструментів як вільні 

економічні зони, науково-технологічні парки, підтримка 
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високотехнологічних підприємств, диференціація джерел фінансування 

НДДКР та освіти [92] Стрімкі темпи економічного зростання КНР мали місце 

одночасно з інноваційним розвитком. Розвиток інноваційної системи Китаю 

та прискорена інтеграція цієї країни до ГІМ відбулись завдяки впливу 

інституційно-регулятивних чинників. Дослідженню інноваційної складової 

розвитку китайської економіки присвячені роботи багатьох авторів, у тому 

числі Го Сібао [48], О. Хоменко [141], Ксілінь Л. [225], Шень Чжиюй [201] та 

інших. Початком китайського економічного дива є впровадження Ден 

Сяопіном політики «реформ і відкритості», яка сприяла створенню вільних 

економічних зон, науково-технологічних парків, підтримці 

високотехнологічних підприємств і конкурентоспроможності освіти. 

Починаючи з 80-х рр. ХХ ст. в якості інституційних засад стимулювання 

інноваційного розвитку КНР застосовувались інструменти комерціалізації 

інноваційних розробок шляхом включення до структури наукових та освітніх 

закладів дочірніх корпоративних підприємств [43]. Створені інституційні 

засади сприяли появі нових підприємств, лібералізації регулювання 

корпоративної сфери КНР. Серед багатоманітних чинників успіху КНР 

китайський економіст Го Сібао називає: залучення прямих іноземних 

інвестицій, диференціація ринків збуту, копіювання та використання 

успішних західних технологій, розвиток людського капіталу, використання 

можливостей глобальної інформаційної мережі [48]. З урахуванням 

найкращого зарубіжного досвіду було розроблено стратегію «наздоганяючої 

модернізації», реалізація якої дала змогу трансформувати економічну 

систему та за умов збереження планово-централізованої системи управління 

досягти високих показників економічного зростання. 

Дієвим інструментом країн ОЕСР є впровадження податкових пільг для 

підприємств, що здійснюють витрати на НДДКР. Однак не менш важливим 

чинником є збільшення державних витрат на фінансування НДДКР. 

Одночасно з оптимізацією державних витрат, зокрема, відбулась 

реорганізація Китайської академії наук, з впровадженням нового порядку 
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визначення наукових пріоритетів та їх фінансування. Китай лише у 2017 р. 

досяг рівня фінансування НДДКР на рівні 2,2% ВВП, що відповідає 

аналогічному показнику розвинених країн, але абсолютні витрати Китаю на 

НДДКР зросли майже у 40 разів порівняно з 1996 р. Якщо питома вага витрат 

Китаю на НДДКР у ВВП у 1996 р. дорівнювала 0,6%, у 2014 р. вона зросла до 

до 2,04%, склавши в абсолютному вираженні близько 1305 млрд юанів [222]. 

Основними національними розпорядниками коштів на НДДКР у Китаї, є 

Міністерство науки і техніки, Національний фонд природничих наук Китаю і 

Китайська академія наук.  

Відмітимо, що витрати на НДДКР у Китаї здійснюються не стільки 

бюджетом, скільки китайськими корпораціями, на які припадає 77,3% 

загального обсягу витрат.  

Інституційна інтеграція Китаю до ГІМ здійснюється під егідою 

двосторонніх комісій з науки і техніки, до складу яких входять міністерства 

науки Китаю та іншої країни світу. Такі комісії узгоджують пріоритети для 

спільної роботи на дворічний термін. Найбільшим партнером КНР у спільних 

публікаціях є США, на другому місці – Великобританія, на третьому – 

Японія (винесіть це речення про публікації в окремий абзац, оскільки воно не 

має зв’язку з тим, про що пишеться в цьому абзаці; публікаційна активність – 

це суто науковий аспект). При цьому між країнами створюються Фонди 

двостороннього партнерства у галузі досліджень та інновацій, які спільно 

працюють для отримання нових знань та вирішення глобальних проблем 

людства. Є перспективи науково-технологічного співробітництва Україна-

Китай. «У рамках торговельно-економічних відносин України з КНР є 

виробничо-інвестиційна співпраця, зокрема, у формі залучення до економіки 

України прямих інвестицій та розвитку спільного виробництва (на території 

як нашої держави, так і іноземного партнера) із залученням українських 

технологій» [23]. Водночас, на думку Л. Антонюк, «фрагментація та 

мережевізація є ключовими чинниками лідерства Китаю у глобальній 

торгівлі» [7]. 
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Державна стратегія КНР спрямована на стимулювання 

високотехнологічного виробництва та системи формування знань, яка тісно 

пов’язана з бізнесом і здатна залучити інвестиції для перспективних ідей. 

Особливістю інституційно-регулятивних засад інноваційного розвитку КНР є 

суворий державний контроль за пропорціями між природно-технічними і 

гуманітарними дисциплінами (60% природно-технічних дисциплін) та 

змістом програм навчання. Вищу освіту мають менше 10% населення [43].  

Важливим регулятивним інструментом стало запровадження 

технологічних парків. Наприклад, технологічний і науковий центр 

(технопарк) Чжунгуаньцунь у північно-західній частині Пекіна з огляду на 

вплив на інноваційну сферу КНР називають «китайською Кремнієвою 

долиною». Цей технопарк заснований в 1988 р. спеціальним рішенням 

Держради КНР як науковий парк Хайдянь (Haіdіan) на північному заході 

Пекіна, де знаходиться велика частина столичних вузів і підрозділи Академії 

наук КНР (138 академічних інститутів і 56 провідних вузів, включаючи 

Пекінський університет та Університет Цінхуа). Отже, наукову складову 

розвитку Китаю забезпечують близько 200 науково-дослідницьких 

інститутів, розташованих у технопарку Чжунгуаньцунь, Академія наук 

Китаю, а також Пекінський університет та Університет Цінхуа. Зазначимо, 

що ініціатива створення технопарку Чжунгуаньцунь об’єднала приватні, 

муніципальні та загальнодержавні інтереси. Сьогодні на базі парку існує 

Zhongguancun Software Park Development Co, Ltd (ZPark) [201], в межах якого 

функціонують відомі технологічні компанії, такі як Lenovo, розташовуються 

представництва і розроблювальні бази таких компаній як ІBM, HP, Dell, Acer, 

Motorola, Cіsco та ін., інноваційний центр FіnChі, який є платформою для 

інноваційного співробітництва між Китаєм і Фінляндією, близько 23 тисяч 

підприємств (серед них 6 тисяч високотехнологічних компаній, близько 70% 

з яких працювало в ІТ-індустрії). ZPark створювався з початковим капіталом 

62,5 млн дол., а зараз компанії, що розташовуються в його межах, генерують 
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близько 400 млрд дол. доходу. Представництва технопарку Чжунгуаньцунь є 

в Кремнієвій долині, Німеччині, Вашингтоні, Токіо, Торонто і Лондоні. 

Оскільки неформальні ГІМм формуються на базі соціального капіталу, 

обміну знаннями, студентами, науковцями, викладачами, тому інституційній 

інтеграції до ГІМ сприяє навчання студентів за кордоном та висока 

мобільність спеціалістів (див. [166; 171]). Наприклад, у Китаї з метою 

стимулювання повернення молодих спеціалістів у 2011 р. запроваджено 

програму «Тисяча молодих», яка передбачає фінансування науково-

дослідницької діяльності 2000 китайців у розмірі 500 тис. юанів (більше 

77 тис. дол.) на особу [45]. Ця програма спрямована на залучення фахівців, 

які отримали освіту за кордоном, до активної професійної діяльності в КНР.  

Система навчальних закладів КНР є базою інституційної інтеграції до 

ГІМ. До світового рейтингу ТОП-500 вищих навчальних закладів світу у 

2014 р. потрапили 44 китайські виші [43]. Необхідно зазначити, що в країні 

розвивається мережа недержавних вищих навчальних закладів, які 

забезпечують якість підготовки на рівні кращих державних університетів. 

Недержавні заклади розглядаються насамперед як інституції, що мають 

частково вирішити проблему бюджетного фінансування розвитку вищої 

освіти. 

Отже, інтеграція КНР до ГІМм обумовлена застосуванню інституційно-

регулятивних механізмів, як випробуваних західними країнами, так і тих, що 

мають суто китайське походження. Державна стратегія КНР спрямована на 

стимулювання високотехнологічного виробництва, інтегрованої з бізнесом та 

міжнародними партнерами системи формування знань. Найбільшими 

партнерами КНР у НДДКР є США, Великобританія та Японія. На 

інтегрованість національних стейкхолдерів до ГІМ впливають не лише 

адміністративні, правові та економічні чинники, а й вживаність англійської 

мови, рівень розвитку ІКТ, науково-технічний потенціал, щільність зв’язків 

між основними стейкхолдерами ГІМм тощо. Так, дослідження західних 

економістів свідчить про міжкраїнову диференціацію залученості 
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національних стейкхолдерів до сильних форм ГІМм. Так, дослідження 

західних економістів свідчить про особливості залучення національних 

стейкхолдерів до сильних форм ГІМм: хоча до ГІМ з високою щільністю 

зв’язків залучено лише приблизно 13% стейкхолдерів світу, їх переважна 

кількість належить до країн із середнім рівнем доходу. При цьому їх 

переважна кількість належить до країн із середнім рівнем доходу. 

Відзначимо важливість вживаності англійської мови та рівня глобальності 

країни. Наприклад, стейкхолдери Індії більшою мірою залучені до ГІМм, ніж 

стейкхолдери Норвегії чи Італії (див. [160]). 

Тип інституційно-регулятивних механізмів інтеграції до ГІМ визначає її 

розвиток залежно від ступеня радикальності створюваних інновацій 

(інкрементальних, модульних, архітектурних чи радикальних). Зокрема, 

найбільш радикальні інновації продукуються північноамериканськими 

стейкхолдерами ГІМ, європейські відстають від північноамериканських, а 

азійські – стають лідерами на окремих сегментах глобального іннваційного 

ринку (наприклад, штучний інтелект, ІКТ). Стейкхолдери з країн 

альтернативного типу продукують переважно комбінаторні, часткові або 

модифікаційні інновації. 

Виокремлення різних рівнів (стадій, ступенів, формацій) розвитку 

економіки дає змогу диференціювати ключові чинники та адаптувати 

інструменти формування інноваційних мереж до національних особливостей 

кожної країни і у такий спосіб досягти часової та ресурсної оптимізації. 

Отже, проведено узагальнення, систематизацію та диференціацію 

теоретичного змісту впливу інституційно-регулятивних чинників ГІМ 

залежно від її типу. Для внутрішньої ГІМ, притаманної ТНК/МНК, 

характерним є рівновіддаленість регулювання з диференціацією інструментів 

для країн базування та країн-реципієнтів, загальносвітова стандартизація, 

рекомендаційний контроль, пріоритет наддержавного (універсального та 

георегіонального) регулятивного рівня. Для зовнішньої (стосовно ТНК/МНК) 

ГІМ, в якій етапи інноваційного процесу виконують спеціалізовані незалежні 
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як комерційні, так і некомерційні постачальники, характерними є  підтримка 

національних стейкхолдерів, створення інноваційних кластерів, адаптивне 

планування. Для міжнародних державно-корпоративних науково-

дослідницькі консорціумів (з глобальним охопленням), які на основі 

державно-приватного партнерства спрямовані в суспільно значимі сектори 

економіки, характерними є стимулюючі інструменти, програмно-цільові 

методи, партнерські відносини, стратегічне планування. Для неформальних 

ГІМ, що виникають на базі обміну знаннями, характерним є пріоритет 

непрямих та змішаних національних, міжнародних та георегіональних 

регулятивних інструментів, формування національного інноваційного 

середовища, прискорення процесів діджиталізації. 

Інституційна інтеграція національних стейкхолдерів до ГІМ 

забезпечується розробленням чітких загальних цілей, стратегії та 

пріоритетних напрямів розвитку, формуванням системи організаційних 

інструментів реалізації науково-технічної діяльності, у взаємодії 

національних урядів та міжнародних організацій, а також завдяки розвитку 

національних і регіональних інноваційних мереж, координації та кооперації 

науково-технічної діяльності на базі двосторонніх та багатосторонніх 

відносин, інформаційного обміну, надання науково-технічних послуг тощо. 

 

2.3. Синергійний ефект взаємодії чинників розвитку глобальної 

інноваційної мережі  

 

Синергійний ефект взаємодії чинників розвитку ГІМ обумовлений 

самою сутністю ГІМ, яка функціонує на основі сучасних ІКТ у різних галузях 

економіки, просторово-географічних структурах з метою створення, 

поширення і практичної реалізації інновацій і, в кінцевому підсумку, 

посилення конкурентних позицій стейкхолдерів у глобальному 

конкурентному просторі. «Мережеві моделі інновацій на основі тісного 
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міжнародного співробітництва містять ефекти синергії і забезпечують 

максимізацію поставлених завдань» (див. П. Глур [182]). 

Численні дослідження найбільш авторитетних у світі науковців, а 

також експертів ОЕСР, МВФ, СБ акцентують увагу на проблемі вимірювання 

та аналітичної оцінки ГІМм, і наразі немає загальновизнаної методології 

оцінки ГІМ. Деякі дослідники та експерти вважають за доцільне включення у 

методологію інструментарію якісних та експертних оцінок, опитування 

суб’єктів інноваційного бізнесу та стейкхолдерів ГІМм, хоча визнають певну 

суперечливість отриманих результатів [160; 164; 180; 181; 186; 187; 199; 200; 

205; 216]. 

Новітні досягнення в галузі науки, техніки і освіти та їх взаємозв’язок 

завдяки процесам інноваційної транснаціоналізації народжують нову 

науково-технічну парадигму конвергенції науки, технологій, суспільства і 

бізнесу. З погляду на популярне висловлювання П. Друкера, «неможливо 

управляти тим, що неможливо виміряти», аналіз інституційно-регулятивних 

чинників передбачає їх вимірюваність. Оскільки внутрішні ГІМ складають за 

потужностями значну питому вагу всієї сукупності інноваційних мереж, 

аналіз можна обмежити публічними ТНК/МНК, які є лідерами на 

глобальному ринку інноваційних виробництв та мають відкриту статистику 

(див. найбільші публічні компанії світу в галузі аерокосмічної та оборонної 

промисловості, телекомунікаційного обладнання, комп’ютерної техніки, 

Додаток Д табл. Д.1–Д.3). Відмітимо, що серед ТНК, які є світовими 

лідерами в аерокосмічній та оборонній промисловості, переважають компанії 

розвинених країн (зокрема, до списку найпотужніших публічних компаній 

Форбс 2000 за цією галузевою ознакою увійшло 12 американських компаній, 

4 французькі, 2 англійські та по одній – італійській, канадській, сінгапурській 

і російській компанії). Лідерство США залишається беззаперечним і у 

виробництві телекомунікаційного обладнання (чотири компанії США та по 

одній – Фінляндії, Швеції, Китаю). У той час як на ринку комп’ютерної 

техніки впевнено лідирує Китай (якщо розглядати КНР в рамках концепції 
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«одна країна, дві системи» з його особливим територіальним районом 

Гонконг та провінцією Тайвань, але й окремо материковий Китай має 

однакові позиці з США). Однак для оцінки ГІМ в розумінні «глобальності», 

«інноваційності» та «мережевості» публічної інформації компаній 

недостатньо. А спроби здійснити оцінки за окремими критеріями або в 

окремих галузях не дають можливості всебічно дослідити це явище та 

порівнювати ГІМ.  

На основі опитування, офіційних статистичних джерел, даних 

професійних асоціацій дослідження ГІМм здійснено в ЄС в рамках 

широкомасштабного проекту «Вплив мереж, глобалізація та їх втілення в 

стратегії ЄС, 2009–2011 рр.» (Іmpact of Networks, Globalіsatіon, and theіr 

Іnteractіon wіth EU Strategіes, 2009–2011) (ІNGІNEUS).  

Джерельною базою було опитування компаній, проведене в дев’яти 

країнах, з них п’ять – це компанії в країнах ЄС, у тому числі в чотирьох 

країнах – лідерах-інноваторах з високим рівнем доходу (Данія, Німеччина, 

Норвегія та Швеція, де доход на душу населення вище 45 тис. дол. на рік) та 

в Естонії, яка має нижчий доход на душу населення, але значні успіхи у 

впровадженні інновацій; а також у чотирьох потужних економіках із 

середнім рівнем доходу, які є здебільшого послідовниками в інноваціях: 

Бразилія, Китай, Індія та Південно-Африканська Республіка. Методологія 

дослідження базувалась на репрезентативній вибірці фірм у секторах 

економіки з різним рівнем інноваційності: старі сектори промисловості з 

низькою інтенсивністю НДДКР (АПК), середньо-технологічні сектори 

промисловості (автомобільна) та молодий, високотехнологічний сектор зі 

значною інтенсивністю НДДКР (ІКТ), незалежно від питомої ваги кожного з 

цих секторів у досліджуваних країнах (див. Додаток Д табл. Д.4). Результати 

дослідження свідчать про диференціацію компаній – стейкхолдерів мереж 

залежно від 1) рівня глобальності, інноваційності, мережевості, 2) щільності 

зв’язків у ГІМм (табл. 2.6 та додаток Д табл. Д.5).  
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Попри суттєві науково-практичні результати, отримані в результаті 

дослідницького проекту ІNGІNEUS, зауважимо, що використану авторами 

методологію неможливо застосувати для всіх країн світу та компаративного 

аналізу сукупності ГІМм, про обмеження методології та застосовані 

припущення зазначено в праці [160], що поширюється і на аналіз 

інституційно-регулятивного чинника розвитку ГІМ. 

Таблиця 2.6 

Міжкраїнова диференціація залученості до сильних форм ГІМ 

Стейкхолдери, залучені до сильних форм ГІМ Кількість 

% від загальної 

кількості респондентів 

країни 

Бразилія 6 8,70% 

Китай 6 2,47% 

Естонія 0 0,00% 

Індія 109 33,64% 

Південна Африка 5 5,95% 

Усього, країни із середнім рівнем доходу 126 22,22% 

Данія 2 4,08% 

Німеччина 6 11,32% 

Норвегія 9 4,97% 

Швеція 14 7,18% 

Усього, країни з високим рівнем доходу 31 6,26% 

ВСЬОГО 157 12,92% 

Джерело: [160]. 

Спробу дослідити відмінності в науково-технологічному та 

інноваційному потенціалі для з’ясування особливостей інноваційних мереж 

на базі НІС на прикладі 14 країн, що розвиваються (країни Східної Азії, 

Близького Сходу, Центральної Америки і Африки), здійснено в праці [186], у 

п’яти вимірах (ресурси, заходи, мережі, навколишнє середовище і досягнення 

максимальної ефективності) на базі 37 показників, отриманих в якості 

структурних компонентів відповідної діагностичної моделі, яка охоплює весь 

інноваційний процес від входу ресурсів та виходу економічно цінних 

результатів.  

Дослідження впливу інституційної диференціації на рівні фірми на 

залучення компаній до ГІМм виявило чотири чинника їх залучення: 1) знання 
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інституційного контексту в інших країнах; 2) збільшення можливостей для 

подолання інституційних відмінностей; 3) ефекти соціальних мереж та 

соціального капіталу співробітників; і 4) ширші варіанти пошуку інформації 

та знань [164]. Основними інституційними чинниками, які впливають на 

залучення комерційних компаній до ГІМ, визначено інституційну 

диференціацію, людський капітал (креативність, різноманітність соціального 

та професійного досвіду, інтернаціоналізація колективів, умови професійного 

зростання), рівень НДДКР, рівень технологічності галузі, розвиток 

експортної діяльності, стан географічної розосередженості (георегіональна, 

транскордонна, міжнародна, глобальна) та вартість закордонних активів, 

впровадження міжнародної стратегії, локальні, регіональні, національні та 

георегіональні умови діяльності (які мають значення навіть за умови 

негативного впливу на функціонування компанії, що створює стимул до 

інтеграції з ГІМ з компенсаційною мотивацією). 

Досліджуючи вплив інституційно-регулятивних чинників на розвиток 

ГІМ, необхідно враховувати відмінність у рівні розвитку країн, розмірі їх 

економіки, абсолютній та відносній величині доходу, кількості населення, а 

також повноту та можливу методичну відмінність статистичних 

спостережень у країнах з різним рівнем розвитку. Для забезпечення 

зіставності результатів дослідження нами запропоновано використовувати 

інтегральні та індексні оцінки, які містяться у відкритому доступі. Тому нами 

запропоновано розрахувати для аналізу інтегрований індекс готовності до 

інституційної інтеграції з ГІМ (ІГІМ) на основі трьох індексів, які 

розраховані авторитетними міжнародними інституціями: для оцінки 

«глобальності» – індекс глобалізації (ІГ) (KOF Globalіsatіon Іndex) [212]; для 

оцінки «інноваційності» – глобальний інноваційний індекс (ГІІ) (The Global 

Іnnovatіon Іndex) [209] та для оцінки «мережевості» – індекс мережевої 

готовності (ІМГ) (The Networked Readіness Іndex) [210]. 

Швейцарський економічний інститут KOF розраховує ІГ з 

використанням нормалізованих показників економічної, соціальної та 
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політичної глобалізації з диференціацією де-факто (фактичних показників) та 

де-юре (інституційних передумов) у різних аспектах глобалізації, з 

диференціацією торговельної та фінансової глобалізації в рамках 

економічного аспекту глобалізації. ІГ має змінювані ваги змінних, 

використовуваних як компоненти для його розрахунку для 209 країн світу в 

період з 1970 по 2015 рік (більш детально методологію див. [212]). За 

загальним рейтингом ІГ першу десятку складають Бельгія, Нідерланди, 

Швейцарія, Швеція, Австрія, Данія, Франція, Великобританія, Німеччина, 

Фінляндія. Однак рейтинги фактичного індексу та де-юре (інституційних 

передумов) відрізняються. Зокрема, за рейтингом ІГ де-факто топ-10 

складають Швейцарія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Австрія, Швеція, Данія, 

Німеччина, Великобританія, Малайзія, а за ІГ де-юре – Бельгія, Фінляндія, 

Нідерланди, Франція, Швеція, Великобританія, Данія, Люксембург, 

Швейцарія, Австрія.  

Найбільш повним комплексом показників інноваційного розвитку 

різних країн є ГІІ, який відображає співвідношення між витратами на 

інновації та ефектом від них; він розраховується спільно Всесвітнім 

економічним форумом, ВОІВ та ІNSEAD. Оцінка інноваційної ефективності 

враховує результати НДДКР, а також ефективність підприємницької 

діяльності, наприклад продуктивність праці, загальний прибуток акціонерів, 

вплив інновацій на міграцію бізнесу та приріст ВВП. При оцінюванні 

інноваційних витрат враховується фінансова політика, політика у сфері 

освіти та інноваційна інфраструктура тощо. ГІІ розраховується за 79 

індикаторами, що відображають інноваційні можливості країн. Провідними 

країнами-інноваторами у 2018 р. серед 126 країн, для яких розраховувався 

ГІІ, були Швейцарія, Нідерланди, Швеція, Великобританія, Сінгапур, США, 

Фінляндія, Данія, Німеччина, Ірландія, Ізраїль, Південна Корея [209].  

Всесвітній економічний форум спільно з ІNSEAD та Корнельським 

університетом з 2001 р. розраховують ІМГ. У 2016 р. (останній наявний звіт) 

ІМГ було розраховано для 139 країн для аналізу драйверів революції та 
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загальносвітових тенденцій в галузі ІКТ на базі 53 індикаторів. Як 

зазначають автори доповіді про глобальні інформаційні технології 2016 р. 

«ІМГ може допомогти визначити шляхи політики та інвестиційних 

пріоритетів» [210]. Лідерами серед країн світу за рівнем мережевої 

готовності в звіті визначено Сінгапур, Фінляндію, Швецію, Норвегію, США, 

Нідерланди, Швейцарію, Великобританію, Люксембург, Японію. 

Отже, для забезпечення зіставності результатів нами було використано 

дані тільки для тих країн і територій, які було включено до всіх трьох 

рейтингів (див. Додаток В табл. В.1). Таких країн виявилось 120. Для 

розрахунку інтегрального індексу нами здійснено нормування індексів-

складників за формулою: 

min)max(

max)(
)(

HH

HHi
нHi






               (1),  

де Ні – фактичне значення індексу; 

Нmax, Hmіn – відповідно, максимальне та мінімальне значення індексу;  

Ні(н) – нормоване значення індексу. 

Нормовані значення представлено в Додатку В табл. В.2.  

Оскільки оцінка готовності до інституційної інтеграції з ГІМ 

передбачає врахування оцінки сталості та диференціації соціально-

економічних явищ «глобальності», «інноваційності» та «мережевості», нами 

здійснено відповідні статистичні розрахунки для всіх індексів (див. Додаток 

В табл. В.3), які для всіх трьох складових представлено у табл. 2.7. 

Розрахунки свідчать, що однорідними (збалансованими) є лише ІМГ, що 

можна пояснити рівнем охоплення сучасними ІКТ всіх країн світу та 

стрімким розвитком інформаційного суспільства. 

Як свідчать дані табл..2.7, коефіцієнт варіації вище середнього для ІГ та 

ГІІ. Тому для відображення рівня однорідності (збалансованості) складників 

нами запропоновано ввести коефіцієнт K=1/V, де V – коефіцієнт варіації в 

індексній формі. 
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Таблиця 2.7 

Узагальнені статистичні характеристики диференціації складових 

індексу готовності до інституційної інтеграції з ГІМ 

 ІГ ГІІ ІМГ 

Стандартне відхилення 0,27 0,25 0,16 

Середнє арифметичне 0,51 0,36 0,69 

Коефіцієнт варіації 53% 68% 24% 

Мінімальне значення 0,00 0,00 0,00 

Максимальне значення  1,00 1,00 1,00 

Джерело: розраховано автором. 

 

Отже, для розрахунку ІГІМ запропоновано використовувати формулу: 

ІGІN= aіxі+ajxj+anxn+avK         (2), 

де ІGІN – індекс готовності до інституційної інтеграції з ГІМ (ІГІМ); 

aі, aj, an, av – вага окремих показників (складових) інтегрального індексу; 

xі, xj, xn, – складові інтегрального індексу; 

K – обернений показник до коефіцієнта варіації. 

З метою рівномірного відображення окремих показників нами 

запропоновано однакову вагу для складових інтегрального індексу, яка 

дорівнюватиме 0,3. Для врахування рівня однорідності (збалансованості) 

сукупності при розрахунку інтегрального індексу нами запропоновано 

обернений показник до коефіцієнта варіації в індексній формі з вагою 0,1. 

Після цього формула для розрахунку індексу матиме вигляд: 

ІГІМ=0,3xІГ+0,3xГІІ+0,3xІМГ+0,1K       (3), 

xІГ – значення нормованого індексу глобальності для країни; 

xГІІ – значення нормованого глобального інноваційного індексу для 

країни; 

xІМГ – значення нормованого індексу мережевої готовності для країни; 

K – обернений показник до коефіцієнта варіації в індексній формі. 

Результати розрахунків представлено в додатку В табл. В.2. Очолюють 

рейтинг країни, які мають найвищий рівень та високу однорідність за 



135 

 

 

показниками глобальності, інноваційності та мережевості, ТОП-10: 

Швейцарія, Швеція, Нідерланди, Великобританія, Ірландія, Німеччина, 

Данія, Фінляндія, США, Мальта. Всі ці країни належать до розвинених країн 

з високим рівнем доходу та є членами ОЕСР (додаток В табл. В.2). Як видно 

з рис. 2.6, нормовані індекси топ-20 країн світу за рейтингом є достатньо 

однорідними.  

 

Рис. 2.6. Нормовані індекси топ-20 країн світу за рейтингом ІГІМ 

Джерело: побудовано за даними табл. В.2 Додатку В. 

 

Для країн з виском доходом, але рівнем розвитку, який не відповідає 

критерію розвинених країн, притаманна низька однорідність з переважанням 

показника мережевості (Кувейт, Уругвай, Саудівська Аравія, Бахрейн, Оман, 

Аргентина, Тринідад і Тобаго), або двох показників, наприклад, глобальності 

і мережевості (Російська Федерація, Катар) (див. додаток В остання колонка 

табл. В.2). Зазначимо, що серед країн із середнім доходом можна виділити 

групи, в яких складові інтегрального індексу характеризуються: 

неоднорідністю (переважно країни з доходом нижче середнього, у тому числі 

постсоціалістичні країни, такі як Грузія) та однорідністю (переважно країни з 

рівнем доходу вище середнього, але також країни зі значним потенціалом 

НДДКР та широким МНТС, такі як Україна та Молдова). Країни з низьким 
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рівнем доходу характеризуються найвищою неоднорідністю складових 

інтегрального індексу з переважанням мережевої складової та найнижчих у 

світі показників глобальності та інноваційності (Камбоджа, Руанда, Уганда, 

Танзанія, Зімбабве, Малі, Мозамбік, Непал, Мадагаскар, Бенін, Малаві, 

Гвінея). 

На рис. 2.7 представлено нормовані індекси 20 країн світу з 

найнижчими рейтингами, які демонструють значну диференціацію, 

переважання мережевості, низький рівень глобальності та майже повну 

відсутність інноваційності. Проведені розрахунки на аналіз отриманих 

статистичних характеристик дають змогу здійснити сегментацію країн світу 

за критеріями величини індексів, їх однорідності/неоднорідності 

(збалансованості/незбалансованості) та рівня доходу країни. Критеріями 

сегментації є значення нормованих індексів глобальності, інноваційності та 

мережевості: 

- від 0,0 до 0,32 – низьке значення; 

- від 0,33 до 0,49 – середнє значення;  

- від 0,49 до 1,0 – високе значення. 

 

 

Рис. 2.7. Нормовані індекси країн світу з найнижчим рейтингом ІГІМ 

від 100 до 120 

Джерело: побудовано за даними табл. В.2 Додатку В. 
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Зокрема, нами виокремлено дев’ять характеристик та здійснено 

сегментацію 120 країн світу, які увійшли до аналізу, з урахуванням 

коефіцієнта варіації для виявлення однорідності показників за критерієм:  

- від 0,0 до 0,33 – однорідні; 

- від 0,34 – неоднорідні. 

Сегментацію груп країн представлено в табл. 2.8 здійснено за такими 

характеристиками: 

-високі показники глобальності, інноваційності та мережевості (ГІМ); 

-високі показники глобальності та мережевості, середній показник 

інноваційності (ГіМ); 

-високі показники інноваційності та мережевості, середній показник 

глобальності (гІМ); 

-високий показник мережевості, середні показники глобальності та 

інноваційності (гіМ); 

-високі показники глобальності та мережевості, низькій показник 

інноваційності (ГМ); 

-високий показник мережевості, середній показник інноваційності та 

низький – глобальності (гіМ); 

-високий показник глобальності, низькі показники інноваційності та 

мережевості (Г); 

-високий показник мережевості, низькі показники інноваційності та 

глобальності (М).  

Як видно з табл. 2.8 рівномірні показники глобальності, інноваційності 

та мережевості притаманні для країн з високим рівнем доходу, як членам, так 

і не членам ОЕСР, а також країнам в яких значення показників середні, але 

пропорційно рівномірні (Болгарія, Малайзія). Україна, яка за класифікацією 

Світового банку віднесена до країн з нижнім середнім доходом, попадає до 

сегменту країн з двома високими показниками (глобальності та мережевості), 

та поступається рівнем інноваційності.  
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Таблиця 2.8 

Деталізована сегментація країн світу за рівнем доходу, рівнем 

готовності до інституційної інтеграції з ГІМ (з урахуванням однорідності 

(збалансованості) глобальності, інноваційності та мережевості)* 

 

Рівень доходу країни 

Високий Середній  Нижній середній  Низький  

Член ОЕСР  

ГІМ 

 

Швейцарія, Швеція, 

Нідерланди, 

Великобританія, 

Ірландія, 

Німеччина, Данія, 

Фінляндія, США, 

Франція, Ізраїль, 

Люксембург, 

Республіка Корея, 

Канада, Японія, 

Норвегія, Австралія, 

Естонія, Австрія, 

Нова Зеландія, 

Чеська Республіка, 

Іспанія, Словенія, 

Бельгія, Італія, 

Португалія, 

Угорщина, Ісландія, 

Словацька 

республіка, Польща 

Мальта, 

Сінгапур, 

Кіпр, 

Гонконг 

(Китай)  

Малайзія, 

Болгарія  

  

ГіМ 

Греція, Чилі 

Латвія, 

Литва, 

Хорватія, 

Об'єднані 

Арабські 

Емірати 

Румунія, 

Таїланд, 

Туреччина  

Україна   

Російська 

Федерація, Катар, 

Кувейт 

 Чорногорія, 

Коста-Ріка 

  

гІМ   Китай   

гіМ    Молдова  

ГМ 

  Мексика    

 

 Йорданія, 

Перу, Боснія і 

Герцеговина, 

Республіка 

Північна 

Македонія, 

Сербія, 

Південна 

Африка, 

Панама 

Грузія  

гМ 
Уругвай, Бахрейн, 

Оман, Аргентина, 

 Монголія, 

Туніс, 

Вірменія, Марокко, 

Філіппіни, 
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Рівень доходу країни 

Високий Середній  Нижній середній  Низький  

Тринідад і Тобаго Маврикій, 

Колумбія, 

Ямайка, Ліван, 

Парагвай, 

Домініканська 

республіка, 

Еквадор 

Індонезія, 

Сальвадор, 

Киргизька 

Республіка, Єгипет, 

Гватемала, Сенегал, 

Гондурас 

іМ    В’єтнам  

Г   Албанія   

М  

Саудівсь

ка Аравія 

Бразилія, 

Казахстан, 

Азербайджан, 

Намібія, 

Ботсвана, Іран, 

Алжир 

Індія, Кенія, Шрі 

Ланка, Болівія, 

Гана, Нігерія, 

Пакистан, Замбія, 

Кот-д'Івуар, 

Таджикистан, 

Камерун, 

Бангладеш 

Камбоджа, 

Руанда, Уганда, 

Танзанія, 

Зімбабве, Малі, 

Мозамбік, 

Непал, 

Мадагаскар, 

Бенін, Малаві, 

Гвінея 

 

*Примітка:  

 неоднорідні дані позначені заливкою комірки сірим кольором  

 

Джерело: складено автором за даними додатку В. 

 

Сегментація країн за рівнем готовності до інституційної інтеграції з 

ГІМм, рівнем доходу країни, збалансованості чинників глобальності, 

інноваційності, мережевості дала змогу виокремити економіки: збалансовані 

(за рівнем глобальності, інноваційності та мережевості); глобалізовані; 

глобалізовано-мережеві; інноваційно-мережеві; мережеві. До сегменту 

збалансованих країн за рівнем глобальності, інноваційності, мережевості 

належать передусім розвинені країни з високим рівнем доходів. Країни з 

високим рівнем доходів, але які мають ринки, що формуються, та середнім 

рівнем доходів передусім поступаються рівнем інноваційності (табл. 2.9). 
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Таблиця 2.9 

Сегментація країн світу за рівнем готовності до інституційної 

інтеграції з ГІМ 

 
Рівень доходу країни 

Високий Середній Низький  

Збалансовані 

(за рівнем 

глобальності, 

інноваційності 

та мережевості) 

 

Швейцарія, Швеція, 

Нідерланди, Великобританія, 

Ірландія, Німеччина, Данія, 

Фінляндія, США, Франція, 

Ізраїль, Люксембург, 

Республіка Корея, Канада, 

Японія, Норвегія, Австралія, 

Естонія, Австрія, Нова 

Зеландія, Чеська Республіка, 

Іспанія, Словенія, Бельгія, 

Італія, Португалія, 

Угорщина, Ісландія, 

Словацька республіка, 

Польща, Мальта, Сінгапур, 

Кіпр, Гонконг (Китай)  

Малайзія, Болгарія   

Глобалізовані  Албанія  

Глобалізовано-

мережеві 

Греція, Чилі, Латвія, Литва, 

Хорватія, Об'єднані 

Арабські Емірати,  

Російська Федерація, 

Катар, Кувейт 

Румунія, Таїланд, Туреччина, 

Україна, Чорногорія, Коста-

Ріка, Мексика  

 

Інноваційно-

мережеві 
 

Китай  

Мережеві 

Уругвай, Бахрейн, Оман, 

Аргентина, Тринідад і 

Тобаго, Саудівська Аравія 

Йорданія, Перу, Боснія і 

Герцеговина, Республіка 

Північна Македонія, Сербія, 

Південна Африка, Панама, 

Монголія, Туніс, Маврикій, 

Колумбія, Ямайка, Ліван, 

Парагвай, Домініканська 

республіка, Еквадор Бразилія, 

Казахстан, Азербайджан, 

Намібія, Ботсвана, Іран, 

Алжир, Молдова, Грузія, 

Вірменія, Марокко, Філіппіни, 

Індонезія, Сальвадор, 

Киргизька Республіка, Єгипет, 

Гватемала, Сенегал, Гондурас 

В’єтнам, Індія, Кенія, Шрі 

Ланка, Болівія, Гана, Нігерія, 

Пакистан, Замбія, Кот-д’Івуар, 

Таджикистан, Камерун, 

Бангладеш 

Камбоджа, 

Руанда, 

Уганда, 

Танзанія, 

Зімбабве, Малі, 

Мозамбік, 

Непал, 

Мадагаскар, 

Бенін, Малаві, 

Гвінея 

Джерело: складено автором за даними додатку В. 
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Дві країни з середнім рівнем доходу характеризуються невисокими 

показниками, але високою їх однорідністю – це Малайзія і Болгарія. Як 

бачимо, Україна, яка має набагато менший доход, ніж Російська Федерація, 

займає вищу позицію в рейтингу ІГІМ, демонструє вищу однорідність за 

показниками глобальності, інноваційності та мережевості. Найбільшою за 

чисельністю є група країн з переважанням мережевих чинників, до якої 

увійшли країни із середнім доходом та всі країни з низьким 

доходом.Синергійний ефект виникає внаслідок 

рівномірності/збалансованості показників глобальності, інноваційності та 

мережевості країн, що позначається на їх готовності до інтеграції з ГІМ. До 

групи лідерів (збалансовані з високими показниками глобальності, 

інноваційної активності та мережевості) входять не тільки тріада (США, 

Західна Європа та Японія), а й Сінгапур, Південна Корея, Ізраїль, Гонконг 

(КНР), оскільки джерела фінансових потоків, інтелекту та високих 

технологій у світі нині більш диверсифіковані. Найвищий рівень 

інституційної готовності до інтеграції з ГІМ демонструє Швейцарія. 

Більшість країн із ринками, що формуються, з різним рівнем доходу, в тому 

числі такі як Китай, Туреччина, Україна, знаходяться на середніх позиціях 

рейтингів. Найнижчі позиції демонструють незбалансовані економіки з 

низьким рівнем доходу (Камбоджа, Руанда, Уганда, Танзанія, Зімбабве, Малі, 

Мозамбік, Непал, Мадагаскар, Бенін, Малаві, Гвінея). Синергійний ефект 

позначається на готовності економік до інституційної інтеграції з ГІМм, що 

дає змогу спрямувати інституційно-регулятивні заходи на національному, 

регіональному, георегіональному та глобальному рівнях. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Оскільки формування сильних та стійких конкурентних позицій в 

умовах посилення глобалізаційних процесів є необхідною умовою успішного 

функціонування сучасного ринкового господарства, значна увага 
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приділяється розвитку науково-технічної сфери, інноваційній активності та 

процесу формування знань. Важливою рисою сучасного розвитку суспільства 

є інтернаціоналізація науки та зростання масштабів накопичення і 

поширення наукових знань; зростання вартості наукових і технічних 

розробок; швидка генерація нових знань, значне скорочення періоду між 

отриманням наукових результатів, що мають фундаментальний характер, та 

їх впровадженням у виробничий процес. Усе це сприяє стрімкому розвитку 

нового напряму зовнішньоекономічної діяльності – інтеграції в ГІМм. 

Світова практика засвідчує, що ефективність участі стейкхолдерів країни у 

ГІМм залежить від наявності потужного науково-технічного потенціалу і 

розвиненої національної інноваційної системи. 

2. Реалізація інституційно-регулятивних засад розвитку ГІМ 

забезпечується через механізм, який формується на основі поєднання 

арсеналу методів прямого та непрямого регулювання. До методів прямого 

регулювання належать: створення нормативно-правової бази та визначення 

державних пріоритетів науково-технічного розвитку; бюджетне 

фінансування НДДКР за пріоритетними напрямами, державні науково-

технічні програми та державне замовлення; державна науково-технічна 

експертиза; створення системи науково-технічної інформації; підготовка 

науково-технічних кадрів. Створення економічно сприятливих умов розвитку 

ГІМ забезпечують такі методи непрямого регулювання: надання податкових, 

кредитних та інших преференцій суб’єктам зовнішньоекономічної 

інноваційної діяльності; удосконалення фінансово-інституційних засад 

(позабюджетні інноваційні фонди, системи страхування, кредитування 

результатів науково-технічної діяльності); використання механізмів 

державно-приватного партнерства; забезпечення правового захисту 

інтелектуальної власності; створення необхідних економічних умов для 

міжнародного науково-технічного співробітництва та трансферу технологій 

тощо. 



143 

 

 

3. Інституційно-регулятивні механізми відіграють ключову роль у 

формуванні і розвитку ГІМ, створюючи правила її функціонування і 

забезпечуючи необхідну ресурсну (у тому числі фінансову) підтримку. 

Узагальнення світового досвіду дозволило диференціювати інституційно-

регулятивні механізми інтеграції до ГІМм (європейський, 

північноамериканський, азійський, альтернативний). Перші два типи, 

європейський (країни Єврозони) та північноамериканський (США, Канада), 

характерні для економічно розвинених країн зі значним науково-технічним 

потенціалом. Європейському типу більшою мірою, ніж 

північноамериканському,  притаманні інституційні бар’єри та преференції 

георегіональним, а не глобальним інноваційним мережам (соціальні, 

культурні, економічні, наприклад, щодо регулювання ринку праці, ринку 

венчурного інвестування, стартапів). Азійський тип притаманний країнам, 

науково-технічний потенціал яких високий, але відстає від технологічних 

лідерів і характеризується інституційною орієнтацією на розвиток 

міжнародного науково-технічного співробітництва і трансфер технологій, 

відсутністю або нерозвиненістю деяких елементів інноваційної 

інфраструктури, таких як фундаментальна наука (Японія, Південна Корея та 

ін.); четвертий тип (альтернативний) спостерігається в країнах з ринками, що 

формуються на засадах «наздоганяючої інноваційної моделі» (азійські 

країни, наприклад В’єтнам, Малайзія, та пострадянські, наприклад Росія, 

Білорусь, Казахстан, Україна та ін.) та характеризуються недостатнім 

науково-технічним потенціалом, низьким рівнем підсистем генерації знань та 

інноваційного виробництва.  

4. Порівняльний аналіз поглядів щодо класифікації інституційно-

регулятивних чинників розвитку ГІМм дозволив виділити три основні групи 

за функціями: координація, кооперація, інтеграція. Найбільш поширеною 

формою є координація, сутність якої полягає у формуванні загальної 

політики з метою гармонізацій науково-технічної та інноваційної діяльності, 

встановлення єдиних принципів діяльності, ефективної реалізації 
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міжнародних програм. Кооперація передбачає договірний розподіл взаємної 

відповідальності між учасниками ГІМ. У міжнародних договорах 

вирішуються питання фінансування, розподілу прибутку від використання 

науково-технічних розробок, відповідальності сторін за невиконання своїх 

обов’язків. У результаті кооперації стейкхолдери різної юрисдикції 

співпрацюють над загальною тематикою або програмою досліджень. 

Водночас спостерігається більш детальний розподіл праці на рівні окремих 

етапів роботи. Інтеграція забезпечує тісні зв’язки  між стейкхолдерами різної 

юрисдикції на всіх рівнях, включаючи співпрацю безпосередньо між 

тимчасовими колективами (проектними командами) та індивідуумами.  

5. Характерною рисою ГІМ є синергійний ефект внаслідок 

рівномірного розвитку показників глобальності, інноваційності та 

мережевості. Ефективність участі країни у ГІМ залежить від наявності в неї 

потужного науково-технічного потенціалу і розвиненої НІС, що притаманно 

країнам з високим рівнем доходів. З іншого боку, інституційна інтеграція до 

ГІМм потребує розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, 

що впливає на загальний рівень конкурентоспроможності національної 

економіки. 

6. Багатофакторність процесу формування та розвитку ГІМм 

ускладнює їх вимірювання та оцінку. Рівень інституційної інтеграції 

національних стейкхолдерів до ГІМм визначається ефективністю 

функціонування НІС, а позиціонування країн у рейтингах змінюється в часі. 

Група лідерів у рейтингах, які характеризують інституційно-регулятивні 

чинники ГІМ, в основному збігається, однак збалансованість рівня цих 

чинників визначає синергійний ефект. Сегментація країн за рівнем готовності 

до інституційної інтеграції з ГІМм, рівнем доходу країни, збалансованості 

чинників глобальності, інноваційності, мережевості дала змогу виокремити 

економіки: збалансовані (за рівнем глобальності, інноваційності та 

мережевості); глобалізовані; глобалізовано-мережеві; інноваційно-мережеві; 

мережеві. Світове лідерство за критеріями глобальності, інноваційності та 
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мережевості, з урахуванням останніх міжнародних рейтингів, демонструє 

Швейцарія. За останній період на глобальному ринку з’явилися нові гравці, а 

лідерство, яке ще недавно було сконцентровано в постіндустріальних країнах 

з високим рівнем інноваційної активності (США, Західна Європа, Японія), 

тепер розосереджене, оскільки джерела фінансових потоків, інтелекту та 

високих технологій нині є більш диверсифікованими. До того ж, більшість 

країн з ринками, що формуються, у тому числі Україна, знаходяться на 

середніх позиціях рейтингів.  

Основні результати розділу 2 опубліковані в роботах [30; 33; 34; 35; 37; 

38; 43; 44; 45]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ 

ІННОВАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ  

 

3.1. Передумови інституційної інтеграції національних 

стейкхолдерів України до глобальної інноваційної мережі 

 

Дослідження, здійснені в попередніх розділах, засвідчили, що 

найвищий конкурентний статус мають країни світу, що знаходяться на стадії 

економічного розвитку, основаному на інноваціях та знаннях. Саме знання в 

останні роки перетворюються у визначальний фактор розвитку країни в 

умовах посилення глобалізації. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники підкреслюють ключову роль 

науково-технічної та інноваційної сфери у розвитку національної економіки 

[27; 70; 71; 83; 84; 85; 86; 90; 91; 96; 97; 101; 109; 117; 124; 125; 138; 139; 164; 

167; 170; 174; 176; 181; 188; 192; 195; 202], що включає створення передумов 

інституційної інтеграції національних стейкхолдерів до ГІМ. Усвідомлення 

цих питань як в інших країнах, так і в Україні супроводжується активізацією 

діяльності держави щодо підтримки розвитку науково-технічної сфери. У 

структурі державного управління створено спеціальні інститути, сформовано 

нормативно-правову базу, що є основою державної політики регулювання 

розвитку науково-технічної сфери та впровадження результатів розробок у 

різні сфери суспільної діяльності.  Впродовж  двадцяти років в Україні діяв у 

різних редакціях профільний Закон «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», проте у 2015 р. він втратив чинність. Наразі імплементується 

новий Закон України з однойменною назвою «Про наукову і науково-

технічну діяльність» [57], стосовно якого в експертному середовищі лунає 

критика на предмет відсталості його положень від кращих світових 

аналогів [68; 96]. 
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З 1995 р. в Україні законодавчо врегульовано створення та 

функціонування наукових парків (див. [58]). Важливу роль у науково-

технологічному та інноваційному розвитку України на законодавчому рівні 

відіграла Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України [79]. Логічним розвитком цих положень стала схвалена урядом у 

2009 р. Концепція розвитку національної інноваційної системи України, яка 

визначає основні інституційно-регулятивні засади забезпечення 

інноваційного процесу [80]. 

Основоположними інституційно-регулятивними чинниками розвитку 

наукової та науково-технічної діяльності можна вважати Закони України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» [62], «Про інноваційну 

діяльність» [60]. Було прийнято й інші документи, що визначають пріоритети 

розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності [61], а також ті, що 

регулюють питання створення елементів інфраструктури – Закони України 

«Про спеціальний режим інноваційної діяльності технопарків» [63], «Про 

державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [59] 

залишаються чинними до сьогодні. 

Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із 

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері освіти та 

науки, інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності, інформатизації, формування і використання національних 

електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку 

інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного нагляду 

(контролю) за діяльністю навчальних закладів, незалежно від їх 

підпорядкування та форми власності, в Україні є Міністерство освіти і науки 

України. У Верховній Раді України створено Комітет з питань науки і освіти, 

який здійснює законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає питання, 

що належать до повноважень Верховної Ради України, та виконує контрольні 

функції у сфері освіти, науки, науково-технічної діяльності стосовно: 

правового статусу та соціального захисту наукових і науково-педагогічних 
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працівників; інноваційної діяльності, розвитку високих технологій; 

інтелектуальної власності; організації підготовки висновків щодо наукового 

рівня загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, 

соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля, 

затвердження яких належить до повноважень Верховної Ради України. В 

Україні діє розвинута мережа наукових, науково-дослідницьких та освітніх 

закладів. Вищою науковою установою України є НАН України, яка об’єднує 

дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, а також усіх 

наукових працівників, що працюють у її наукових установах, здійснюючи 

дослідження у галузі природничих, гуманітарних, суспільних та технічних 

наук. Прогалини в інституційному механізмі управління вітчизняною 

науково-технічною сферою демонструє рейтингу ГІІ, де Україна у 2016 р. 

порівняно з 2015 р. погіршила свої позиції за субіндексом “Якість науково-

дослідних інститутів” [209]. Низьку якість науково-дослідних інститутів  

ілюструє слабка інтеграція установ НАН України до інноваційних мереж 

(лише чотири установи НАН України долучені до міжнародних науково-

технологічних мереж). 

 Необхідно зазначити, що в Україні значна увага приділяється розвитку 

фундаментальних досліджень. У 2001 р. було засновано Державний фонд 

фундаментальних досліджень при Міністерстві освіти і науки (МОН) 

України [114], який діє донині. 

Проте порівняння розвитку науки та інноваційної діяльності в Україні з 

тенденціями, що спостерігаються у країнах ЄС та інших країнах світу, 

здійснені у попередніх підрозділах, свідчать, що Україна має серйозні 

проблеми у цій сфері.  

Наукові та науково-технічні роботи в Україні виконували станом на 

2016 р. 978 організацій, майже половина з яких належали до 

підприємницького сектору економіки. Водночас їх кількість у порівнянні з 

1991 роком скоротилась на 28%. За офіційними даними, в Україні на 10 тис. 

працюючих припадає лише 43 (0,52%) зайнятих у науці; для порівняння: в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Росії цей показник становить 69, Німеччині – 124, Франції – 135, Данії – 

143 [2].  

Кількість працівників наукових організацій скоротилась майже удвічі  

впродовж 2010–2016 рр., в тому числі докторів наук – в 1,7 разу, докторів 

філософії (кандидатів наук) – в 2,3 разу, дослідників – в 2,1 разу, техників – в 

2 рази,  допоміжний персонал  – в 1,2 разу (розраховано за даними табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Кількість працівників наукових організацій за категоріями персоналу 

      (осіб) 

  

Кількість 

працівників 

- усього 

У тому числі 

з них мають науковий ступінь 

дослідники техніки 
допоміжний 

персонал доктор наук 

доктор 

філософії 

(канд. наук) 

2010 1 182484 11974 46685 133744 20113 28627 

2011 1 175330 11677 46321 130403 17260 27667 

2012 1 164340 11172 42050 122106 15509 26725 

2013 1 155386 11155 41196 115806 14209 25371 

2014 1,3 136123 9983 37082 101440 12299 22384 

2015 1,3 122504 9571 32849 90249 11178 21077 

2016 2,3 97912 7091 20208 63694 10000 24218 

1 Дані за 2010–2015 рр. включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які 

працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних 

працівників). 
2 Дані за 2016 р. наведено без урахування науково-педагогічних працівників. 
3 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

Джерело: [65]. 

 

У структурі організацій, які виконують наукові та науково-технічні 

роботи, на момент здобуття Україною незалежності організації, що 

спеціалізуються в технічних і природничих науках (42% та 35% відповідно) 

[65]. 

Однією із нагальних проблем кадрового потенціалу в науково-

технічній сфері є вікова структура науковців. Упродовж останніх років 
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найбільш чисельною серед українських дослідників є вікова група від 50 до 

59 років, хоча у 2015 р. порівняно з 2009 р. відбулося зниження її питомої 

ваги (на 2,4%) та зростання питомої ваги вікової групи 30–39 років (на 2,6%) 

(розраховано за даними Держстату [65]). Однією з п’яти ключових цілей 

європейської Стратегії до 2020 року залишається досягнення країнами ЄС-28 

3-відсоткової частки витрат на НДДКР у ВВП (наукоємність ВВП). Згідно з 

Бюджетним кодексом України, до захищених статей Державного бюджету 

України належать видатки на наукову і науково-технічну діяльність [17]. З 

2015 р. наукоємність ВВП України не перевищує 0,6–0,62%, водночас як 

загальносвітовий показник з 2015 по 2017 рік зріс із 2,2 до 2,4% (Додаток Е, 

табл. Е.1, Е.4). У 2015 р. цей показник в ЄС-28 досягнув 2,05%, у той час як у 

Японії – 3,28%, Ізраїлі – 4,27%.  

Невисоке порівняно з конкурентами значення ЄС пояснюється 

розширенням ЄС за рахунок низькоінноваційних економік Центральної та 

Східної Європи. Серед країн ЄС, які увійшли до модельної оцінки, 

наукоємність ВВП була вище 3% лише у Австрії (3,78%) та Швеції (3,26%). 

У країнах, що склали топ-10 за рівнем ІГІМ, значення наукоємності суттєво 

різнилося: Швейцарія (2,97%), Швеція (3,26%), Нідерланди (2,01%), 

Великобританія (1,7%), Ірландія (1,51%), Німеччина (2,88%), Данія (3,01%), 

Фінляндія (2,9%), США (2,79%), Мальта (0,77%). Франція демонструвала 

значення вище середньоєвропейського (2,23%). Україна за показником 

наукоємності ВВП наразі відстає від тих країн ЄС, які вона випереджала у 

2012 р.: Хорватії (0,85%), Словаччини (1,18%), Литви (1,04%), Латвії (0,63%), 

Болгарії (0,96%), але випереджає Кіпр (0,46%) та Румунію (0,49%) (Додаток 

E, табл. E.1). 
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Рис. 3.1. Динаміка відносних показників НДДКР та інноваційної 

діяльності України, 2000–2015 рр. 

Джерело: побудовано за даними [65]. 

 

Статистичні дані свідчать про щорічне зростання витрат на НДДКР у 

розвинених країнах водночас зі збільшенням частки державного 

фінансування, насамперед асигнувань на фундаментальні дослідження. 

Навіть під час фінансово-економічної кризи підтримка фундаментальних 

досліджень у більшості країн світу була пріоритетом державної політики. 

Так, антикризові програми в США та країнах ЄС передбачають збільшення 

підтримки фундаментальних досліджень, підвищення уваги до 

фундаментальної науки як основного елементу формування і реалізації 

довгострокових цілей національного розвитку.  

Розглянемо структуру витрат на НДДКР, абсолютне значення яких в 

Україні зростало з 2010 по 2013 рік та з 2014 по 2015 рік. Серед видів 

наукових та науково-технічних робіт найбільший обсяг витрат припадає на 

експериментальні розробки (рис. 3.2). 
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Дані за 2014–2015 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

Рис. 3.2. Динаміка та структура витрат за видами наукових та науково-

технічних робіт, 1996–2015 рр., млн грн 

Джерело: побудовано за даними [65]. 

 

Міжнародна спільнота висловлює впевненість у тому, що створення 

сучасних технологій та успішна боротьба за світові ринки можливі лише на 

базі власної (національної) науки, особливо фундаментальної, оскільки 

запозичення технологій призводить до технологічного відставання 

країни [180]. Усвідомлюючи це, такі країни як Японія і Китай, в яких до 

кінця ХХ ст. домінувала політика, основана на широкому використанні 

результатів, отриманих вченими інших країн, сьогодні перейшли до нової 

стратегії науково-технологічного розвитку, де приділяється особлива увага 

формуванню власної фундаментальної науки.  

Країни, які мають фундаментальну науку в поєднанні з наукомісткими 

виробництвами, отримують переваги на світовому ринку економіки знань. 

Недостатнє фінансування фундаментальних досліджень призводить до 

витоку наукового потенціалу за межі національної економіки і втрати 

країною конкурентних переваг. Ті країни, які враховують значимість 

фундаментальних досліджень у забезпеченні конкурентоспроможності 
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економіки, не використовують появу нових джерел фінансування 

фундаментальної науки як привід для скорочення витрат бюджету, а, 

навпаки, розширюють їх. Очевидно, що капіталовкладення у фундаментальні 

дослідження мають інерційний характер, і економічний ефект від них 

отримується з певним лагом часу. Але цей часовий лаг між компенсується 

масштабами і довготривалістю отримуваних переваг. Так, дослідження 

учених-економістів США показали, що саме цей вид НДДКР генерує 

найбільшу загальноекономічну віддачу [188; 204]. На сучасному етапі 

розвитку суспільства спостерігаються загальносвітові тенденції 

використання результатів фундаментальних досліджень, істотне зростання їх 

практичної значимості. Водночас розмивається межа між фундаментальною і 

прикладною наукою. Спостерігається невпинний процес скорочення термінів 

реалізації результатів фундаментальних досліджень, тобто скорочуються в 

часі тривалість етапів між відкриттям нових явищ та розробленням і 

впровадженням технологій на їх основі. Безпосереднім джерелом інновацій і 

проривних технологій виступають фундаментальні дослідження, які 

сприяють зростанню економіки за рахунок інноваційного фактора та 

формуванню конкурентних переваг.  

Отже, уряди розвинених країн, визначивши пріоритетом інноваційне 

зростання країни, вкладають величезні бюджетні кошти у розвиток 

фундаментальної науки. Так, у найбільш інноваційно розвинених країнах 

світу частка витрат на фундаментальні дослідження становить від 0,4–0,5% 

ВВП (Японія, США, Франція) до 0,8% ВВП (Швейцарія, Ізраїль). В Україні 

питома вага фундаментальних досліджень у структурі бюджетного 

фінансування наукових і науково-технічних робіт становить понад 55%, 

проте їх частка у ВВП – лише 0,2% [3]. 

Статистичні дані свідчать, що Україна має конкурентоспроможність за 

диверсифікацією фундаментальних досліджень в низці технічних галузей, в 

яких ще зберігся науковий потенціал радянського часу, про що свідчить 

міжнародна публікаційна активність українських учених. Однак обсяг 
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фінансування фундаментальних досліджень в Україні недостатній. 

Фінансування науки в Україні лише до певної міри компенсує інфляцію, а 

фактично з року в рік падає (наукоємність ВВП впала нижче за критичний 

рівень 0,9% і коливається в межах 0,6-0,8%  впродовж 2010–2017 рр.). 

Водночас зменшується частка державних коштів у загальному обсязі 

фінансування науково-технічної сфери.  а зміни у структурі витрат на наукові 

та науково-технічні роботи в Україні (без урахування науково-технічних 

послуг) у 2017 р. порівняно з 2010 р. стосуються зменшення питомої ваги 

фундаментальних наукових досліджень на 5% та збільшення прикладних 

наукових досліджень на 3% (рис. 3.3). 

Рівень конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації значною 

мірою визначається здатністю її суб’єктів до впровадження результатів 

науково-технічного прогресу та умінням винаходити й масово освоювати 

результати інтелектуальної діяльності. На жаль, нині інноваційна діяльність 

не стала пріоритетною, про що свідчить низький рівень впровадження, 

недостатня інноваційна активність підприємств та незначна їх частка у 

виробництві. Питома вага підприємств, що займалися інноваціями сягає у 

2017 р. 16,2%, що менше ніж у 2016 р. (18,9%) та 2015 р. (17,3%). 

 

Рис.3.3. Структура витрат за видами наукових та науково-технічних 

робіт (без урахування науково-технічних послуг), 2010, 2017 рр., % 

Джерело: побудовано за даними [65]. 

 

Рівень впровадження інновацій на промислових підприємствах 

залишається надзвичайно низьким (так, найвище значення питомої ваги 
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підприємств, що впроваджували інновації, за період з 2000 по 2017 рр. було у 

2016 р. з показником 16,6%,  а в 2017 р. 14,3%, що дорівнює значенню 2001 

р.). Україна погіршила  у 2016 р. порівняно з 2015 р. свої позиції у рейтингу 

ГІІ за субіндексом «Видатки компаній на дослідження і розвиток» [209]). 

Більшість промислових підприємств України, включаючи ті, що належать до 

високотехнологічних секторів, віддають перевагу продуктовим інноваціям, 

тобто використанню НДДКП для розроблення нових видів продукції. 

Позитивним зрушенням можна вважати збільшення питомої ваги 

впроваджених нових технологічних процесів (з 8% у 2000 р. до 46% у 2010 та 

2016 рр., однак у 2017 р. – 43%) [65].  

Випуск інноваційної продукції в загальному обсязі виробленої 

продукції навіть інноваційно активних промислових підприємств України 

скорочується. Так, питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі 

промислової зменшилась за період з 2000 до 2017 р. з 9,4% у 2000 р. до 0,7% 

у 2017 р. [65]. Але для підприємств, що належать до високотехнологічних 

галузей, НДДКР відіграють визначальну роль: в собівартості їх 

продукції/послуг витрати на НДДКР досягають 10%), це такі галузі: 

– виробництво фармацевтичної продукції, біотехнології; 

– виробництво літальних апаратів та космічної техніки; 

– виробництво апаратури для засобів масової інформації; 

– виробництво медичної техніки, засобів вимірювання, оптичних приладів та 

апаратури; 

– виробництво офісної апаратури та обчислювальної техніки, програмного 

забезпечення; 

– управління, розробки і використання ресурсів Інтернету [27].  

Ситуація у сфері створення та впровадження передових технологій має 

повільну, але позитивну динаміку, проте такі темпи активізації діяльності у 

цій сфері не можуть задовольнити нагальні потреби економіки з огляду на її 

сучасний стан та укріпити економічні конкурентні переваги України на 

глобальному ринку.  
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Динаміка та структура джерел фінансування інноваційної діяльності 

промислових підприємств України  впродовж 2000–2017 рр. свідчить, що 

основним джерелом фінансування в цей період були власні кошти 

підприємств, державне фінансування було вкрай незначним, а іноземне 

фінансування – незначним, але відчутним лише в 2009–2013 рр. Загальний 

обсяг фінансування інноваційної діяльності різко скоротився у 2017 р., 

впавши нижче рівня довоєнного 2013 р. Іншими джерелами фінансування 

інноваційної діяльності промислових підприємств України є грантові кошти, 

величина яких стала відчутною з 2006 р., зростала найвищими темпами  

впродовж 2007–2008 рр., але внаслідок світової фінансово-економічної кризи 

різко зменшилась у 2009–2010 рр. Наступне зростання цього показника 

відбулось у 2011 р., з поступовим скороченням  впродовж 2012–2014 рр. 

Наразі після скорочення у 2015 р.  впродовж  2016–2017 рр. відбувається 

його поступове зростання (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Динаміка та структура джерел фінансування інноваційної 

діяльності промислових підприємств України, 2000–2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними [65]. 

 

Впровадження економічних реформ в Україні має позначитись на 

зовнішній торгівлі, зокрема призвести до нарощування експорту 



157 

 

 

високотехнологічної продукції. Для України цей фактор має особливе 

значення, оскільки він сприятиме прискоренню ринкової трансформації 

економіки, інтеграції її до регіональних, субрегіональних та глобального 

ринків і створенню валютних резервів, необхідних для модернізації та 

структурної перебудови виробництва. Міцні позиції вітчизняних експортерів 

на світовому ринку високотехнологічної продукції створюють стратегічні 

конкурентні переваги для економіки країни в цілому, сприяючи зростанню 

доходності та рентабельності національного бізнесу, зменшуючи залежність 

від сировинно-ресурсних та енергетичних факторів, кон’юнктурних коливань 

тощо. Повільні темпи зростання високотехнологічного виробництва в 

Україні пояснюють незначну частку високотехнологічного експорту в 

загальному експорті вироблених товарів, яка за роки державності України 

перевищувала позначку у 7% лише один раз у 2013 р.  (нині становить 

близько 4,6%) (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Динаміка наукоємності ВВП та частки високотехнологічних 

товарів у загальній вартості експорту вироблених товарів, 1992–2017 рр. 

Джерело: побудовано за даними Додатків Ж, К. 

 

Найбільшу частку в експорті становить продукція середніх технологій 

низького рівня (55%); частка низьких технологій складає 20%, середніх 

технологій високого рівня – 18%, високих технологій – лише 5% [89].  
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Загальносвітовою тенденцією є випередження витрат на промислові 

НДДКР у загальному обсязі інвестицій в НДДКР [180]. Але в Україні  

впродовж  останнього періоду темпи зростання імпорту високотехнологічної 

продукції (ВТП) переважали темпи зростання її експорту. Це пояснюється 

несприятливим інвестиційним кліматом, інституційними вадами ринкового 

середовища, вразливістю українського ринку ВТП до впливу негативних 

зовнішніх факторів тощо. 

Для оцінки наукової діяльності як у міжнародних джерелах, так і у 

вітчизняній науковій літературі використовується показник патентної 

активності, який вимірюється кількістю патентних заявок на винаходи й 

корисні моделі та отриманих охоронних документів. Патентна статистика є 

одним із ключових показників технологічного розвитку країн, а також 

характеристикою НІС. В Україні коливається кількість як поданих заявок, 

так і отриманих патентів. Відмітимо низькі значення кількості поданих 

Україною заявок з негативною динамікою. З 2008 р. в Україні постерігається 

понижувальний тренд кількості патентних заявки резидентів (див. Додаток Е 

табл. Е. 4) та нерезидентів [222]. Питома вага патентних заявки резидентів у 

загальносвітовому показнику скоротилась від 1,4% у 1993 р. до 0,1 % у 2014–

2016 рр., питома вага патентних заявки нерезидентів у загальносвітовому 

показнику скоротилась від 0,8% у 1993 р. до 0,2 % у 2016 р. (розраховано за 

[222]).  

Як зазначалось, одним із дієвих засобів інтеграції України в 

європейський та світовий економічний і технологічний простір є МНТС. 

Міжнародні зв’язки сприяють розвитку нових, у тому числі 

міждисциплінарних, напрямів досліджень, вирішенню глобальних проблем 

сучасності, формуванню культури комерціалізації і трансферу технологій. Не 

менш важливим є те, що МНТС – це спосіб підвищення якості кадрового 

потенціалу в науковій та інноваційній сферах. Наукова сфера України досить 

активно інтегрується у світовий простір через різні форми МНТС (програми, 

договори, замовлення на науково-технічну продукцію, спільне виконання 
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наукових програм). Підтримання науково-технічних зв’язків із зарубіжними 

країнами стає одним із найважливіших факторів підвищення ефективності 

наукової системи України і збереження вітчизняного науково-технічного 

потенціалу в умовах глобалізації світового науково-технічного процесу. 

Фінансова підтримка МНТС має стати важливою складовою державної 

політики у науково-технічній сфері.  

Україна поступово інтегрується до регіональних та ГІМм, так за 

даними МОН України до міжнародних мереж трансферу технологій долучені 

13% опитаних вищих навчальних закладів освіти (16 з 120), в тому числі 

9,3% до Європейської мережі підприємств ((Enterprise Europe Network, EEN), 

2% – до Міжнародної мережі трансферу технологій та знань, по 1% – до 

International Innovation Transfer Network; Міжнародного українсько-

словацького Центру інновацій та трансферу технологій та Центру підтримки 

технологій та інновацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності.  

[65, 68, 76, 96].  

Україна активно співпрацювала з країнами ЄС ще до підписання Угоди 

про Асоціацію між Україною та ЄС [136]. Так, згідно з результатами 

конкурсів 7-ї Рамкової програми ЄС (РП7), за кількістю підтриманих 

пропозицій Україна займала сьому позицію серед 88 країн, які не є членами 

ЄС або асоційованими країнами, та другу позицію – серед країн Східної 

Європи та Центральної Азії. У рамках конкурсу ERA-WІDE (метою якого є 

посилення можливостей науково-технічного співробітництва наукових 

установ у рамках пріоритетів РП7) як за кількістю поданих, так і за кількістю 

підтриманих пропозицій Україна зайняла першу позицію серед країн, що 

брали участь у конкурсі. Нову Рамкову програму науково-технічного 

співробітництва («Горизонт – 2020») започатковано з метою об’єднати 

фінансування наукових досліджень, розроблення нових технологій та 

інноваційне промислове виробництво в ЄС у період із 2014 по 2020 рік. За 

період  з 2014 до 2017 р. в програмі «Горизонт 2020» взяли участь 117 

українських організацій із загальною вартістю проектів 465,851 млн євро, з 
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них дев’ять координуються українськими організаціями. Також, 35 

організацій та установ з України беруть участь в проектах з розвитку 

молодіжного наукового потенціалу із фінансуванням на суму біля п’яти млн 

євро. Співробітництво України в рамках Програми ЄС «Горизонт – 2020» 

свідчить про достатньо високий попит на дослідження і розробки науковців 

України.  

Однією з важливих інституційно-регулятивних засад інтеграції України 

до регіональних та ГІМм є членство в міжнародних організаціях. Вітчизняні 

наукові установи та вищі навчальні заклади співпрацюють з такими 

міжнародними організаціями та фондами як Україна – НАТО, Фонд 

цивільних досліджень та розвитку для країн колишнього СРСР (ФЦДР), 

Об’єднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД), Організація 

чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Міжнародний центр 

науково-технічної інформації (МЦНТІ) та ін. 

Підсумовуючи здійснений аналіз, можна зробити такі висновки. В 

Україні створено міцні підвалини державної політики щодо підтримки та 

регулювання науково-технічної сфери: закладено її інституційні основи, 

створено нормативно-правову базу з урахуванням міжнародних стандартів та 

вимог сучасності. Українська наука зберігає реальний потенціал для 

забезпечення міжнародного науково-технічного та інноваційного 

співробітництва і ефективної інтеграції у світовий науково-технологічний 

простір, діяльність у цьому напрямку активізується в часі. Характерною 

рисою науково-технічної сфери України є достатньо високий рівень 

фундаментальних досліджень за широким переліком наукових напрямів. Є 

також незначні позитивні зрушення в інноваційній діяльності та розробленні 

новітніх технологій, які є однією з важливих форм реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки. 

Поряд із цим, досліджувана сфера має цілу низку негативних 

характеристик. В Україні відбувається скорочення та старіння наукових 

кадрів, еміграція молодих науковців, застарілі механізми організації науки. 
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Спостерігається структурний дисбаланс між підготовкою науково-технічного 

персоналу та попитом на нього. Спостерігається значне відставання 

національної економіки від економіки розвинених країн світу за рівнем 

технологічного розвитку та продуктивністю виробництва. Більшість 

підприємств залишаються технологічно відсталими, енергоємними, значна 

частка із них не здійснює суттєвої інноваційної діяльності. Недосконалість 

системи державного фінансування в науково-технологічній та інноваційній 

сферах призводить до зниження темпів інноваційного розвитку, високої 

ресурсоємності національної економіки, низької якості продукції та послуг, 

неконкурентоспроможності вітчизняних підприємств, а також неефективного 

використання коштів, зокрема державного та місцевих бюджетів, що 

виділяються для здійснення заходів у науково-технологічній та інноваційній 

сфері. Нераціональна структура розподілу фінансових коштів, зокрема 

недостатній рівень фінансування фундаментальних досліджень, загострює 

проблеми розвитку науково-технічної сфери. Для України лишаються 

характерними низький рівень використання винаходів, корисних моделей 

при здійсненні діяльності підприємств та організацій, а також незначна 

кількість підприємств, що здійснюють винахідницьку діяльність.  

Виявити загрози та можливості розвитку науково-технічної сфери 

дозволять результати комплексної оцінки, яка буде здійснена у наступному 

підрозділі. 

 

3.2. Модельна оцінка потенціалу інституційної інтеграції 

національних стейкхолдерів до глобальної інноваційної мережі 

 

Інноваційна сфера покликана генерувати, розповсюджувати, 

впроваджувати в практику наукові знання, які є головним джерелом розвитку 

сучасної економіки. Тому результативність діяльності цієї сфери 

характеризує приріст нових наукових знань, призначених для подальшого 

розвитку науки і техніки; новизну, актуальність, ефективність 
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концептуальність, перспективність, можливість і ступінь практичного 

впровадження результатів. Інституційна інтеграція національних 

стейкхолдерів до ГІМ сприятиме вирішенню цих завдань і потребує 

врахування ієрархії аналізу проблеми. Загальна мета дослідження – оцінка 

рівня розвитку ГІМ – перебуває на верхньому (першому) рівні ієрархії та 

становить так званий фокус проблеми. Рівень розвитку досліджуваної сфери 

обумовлюється її потенціалом та ступенем його реалізації. Тому ці 

макрохарактеристики відображають другий рівень ієрархії.  

Третій рівень ієрархічної структури складають характеристики 

кожного з елементів верхнього рівня, для кожної з яких також сформовано 

набір показників, що дозволяють оцінити її рівень. Групи цих показників 

складають четвертий рівень ієрархії. 

Методи факторного аналізу використовуються для встановлення 

головних чинників впливу та оцінки ролі кожного з них у формуванні 

фактичного стану досліджуваної системи. 

Ця методологія дозволяє, на основі порівняльного аналізу, оцінити стан 

досліджуваної сфери в динаміці як за окремими макроекономічними 

характеристиками та інституційно-регулятивними передумовами 

інституційної інтеграції до ГІМ в сучасних умовах, так і комплексно. Цей 

підхід передбачає два рівні дослідження. На першому рівні здійснюється 

системний аналіз проблеми та побудова аналітичної моделі, що базується на 

використанні методу ієрархій. В основі реалізації другого рівня лежить 

використання методу порівняльного кількісного аналізу, який забезпечує 

єдиний науково-обґрунтований підхід до визначення комплексної оцінки.  

На концептуальному рівні ця методологія поєднує методи оброблення 

статистичної інформації і синтезує в єдиний технологічний цикл такі відомі 

методи: метод порівняльного аналізу та індикативний метод; методи аналізу 

ієрархій та аналітичної оцінки рівня розвитку процесу; методику 

кон’юнктурних обстежень. В узагальненому вигляді алгоритм застосування 
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методу порівняльного кількісного аналізу складається з таких послідовних 

етапів: 

– системний аналіз і структуризація проблеми та представлення її у 

вигляді дерева ієрархії; 

– визначення системи показників нижчого рівня ієрархії; 

– формування бази даних за визначеною системою показників, що 

характеризують стан досліджуваної проблеми; 

– розрахунок комплексної оцінки загального стану проблеми. 

Для побудови дерева ієрархії застосовано підхід аналітичного 

планування, а саме метод аналізу ієрархій (МАІ) [119, с. 143; 120], який є 

систематичною процедурою для ієрархічного зображення елементів, що 

визначають сутність довільної проблеми.  

В основу розроблення ієрархічної структури досліджуваної 

проблематики покладено такі припущення. Розвиток ГІМ визначається 

наявністю та якістю матеріально-технічної бази, кадрового та інституційного 

забезпечення, управлінсько-організаційної підсистеми та інформаційного 

забезпечення. Потрібно зазначити, що як сфери наукового пошуку, науково-

технологічного розвитку та інноваційної діяльності, так і розвиток 

глобальної мережі регулюються власними законами і вимагають постійної 

уваги з боку держави. Держава повинна проводити активну політику, 

спрямовану на регулювання, підтримку та стимулювання інтеграції 

національних стейкхолдерів до ГІМ.  

Відбір показників, що відображають рівень кадрового забезпечення 

науково-технічної сфери, здійснювався з таких міркувань. Необхідною 

умовою ефективного функціонування ГІМ є побудова якісної системи 

кадрового забезпечення, здатної не лише ефективно реагувати на зовнішні 

виклики, а й сприяти формуванню перспективних напрямів науково-

технологічного розвитку країни як підґрунтя її суспільно-економічного 

прогресу. При відборі показників враховано взаємодію кількісних та якісних 

характеристик інституційної інтеграції до ГІМ.  
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Так, питома вага дослідників та техників у НДДКР в еквіваленті повної 

зайнятості визначено індикаторами кадрового забезпечення.  Фінансове 

забезпечення, яке суттєво впливає на розвиток науково-технічної сфери, має 

складну структуру, елементами якої є: сукупність джерел фінансування; 

форми фінансування; методи та інструменти акумуляції грошових 

надходжень та їх інвестування у проекти та цільові програми тощо. Усе це 

ускладнює здійснення оцінки цієї складової. Враховуючи основну мету 

дослідження, показниками рівня фінансового забезпечення обрано: частку 

витрат на виконання НДДКР у ВВП (наукоємність ВВП), державне 

фінансування НДДКР як частка ВВП та державне фінансування 

фундаментальної науки як частка ВВП.  

Ґрунтуючись на дослідженнях, здійснених у попередніх параграфах 

цієї дисертаційної роботи, та ресурсному підході до визначення поняття 

«інноваційний потенціал»  (здатність економічної системи використовувати 

існуючі ресурси [74]), відповідно до поставлених цілей у сфері інноваційного 

розвитку використано частку інноваційно-активних промислових 

підприємств у загальній кількості підприємств. 

Результативність ГІМ, яка характеризує ступінь реалізації науково-

технічного потенціалу, визначається багатьма показниками, передусім 

технічним рівнем виробництва, обсягом фактичного впровадження у 

виробництво досягнень науки. Крім того, результативність розвитку ГІМ 

може бути охарактеризована темпами приросту обсягу наукових та науково-

технічних робіт та Індексом Хірша, що характеризує досягнення науковців. 

Інноваційна активність економіки як рушійна сила формування 

конкурентних переваг відображає масштаби впровадження нових та 

покращених технологій і відтак є характеристикою реалізації інноваційного 

потенціалу. Тому для її оцінки враховуються питома вага 

високотехнологічного експорту в загальній вартості товарного експорту. 

Інтеграція національної науково-технічної сфери у світовий простір, 

що проявляється у різних її формах, є реальним інструментом стабілізації та 
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підйому сучасної економіки і нарощування науково-технічного потенціалу. 

Частка високотехнологічного експорту в загальному обсязі експорту та 

кількість грантів, отриманих від міжнародних фондів, характеризують 

зв’язки вітчизняної науково-технічної сфери з точки зору активності на 

міжнародному просторі. 

Необхідно зазначити, що перевагою методики, яка застосовується у 

цьому дослідженні, є те, що вона практично не обмежена кількістю вхідних 

показників, допускає внесення будь-яких логічних змін та доповнень. Тому 

ця методика дозволяє врахувати найбільш актуальні на цьому етапі аспекти 

розвитку ГІМ. Крім того, запропонована методологія забезпечує динамічну 

зіставність оцінок, враховує вплив як позитивних (стимуляторів), так і 

негативних (дестимуляторів) факторів. Перевагою методики є й те, що кожен 

показник системи має самостійне значення і водночас є складовою 

узагальнюючого показника. Також вона передбачає проміжний етап – 

розрахунок узагальнюючих показників. Це забезпечує гнучкість методики, її 

адаптивність до змін загальної ситуації в досліджуваній сфері. У процесі 

формування переліку показників для оцінки рівня розвитку ГІМ ми виходили 

з наявності статистичних даних за досліджувані роки і можливості 

визначення обґрунтованих еталонних значень показників. Для кожного з 

показників, що застосовується для оцінки, встановлено еталонні значення. 

Еталонне значення показника – це реально досяжне його значення, яке 

служить зразком (базовим орієнтиром) для порівняння. Відбір множини 

еталонних значень показників здійснено з урахуванням їх значень, офіційно 

встановлених у нормативно-правових актах, напрацювань українських 

вчених та досвіду розвинених країн світу. 

Застосування еталонних значень у процесі використання обраної 

методики дозволяє визначити ступінь відхилення реального стану від його 

еталонних значень та здійснити порівняння сучасного рівня розвитку 

науково-технічної сфери з цільовим, досягнення якого забезпечить 

формування конкурентних переваг національної економічної системи на 
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глобальному ринку. На основі аналізу методологічних підходів вітчизняних і 

зарубіжних авторів [160; 167; 171; 172; 203; 216; 217] розглянемо основні 

показники інституційної інтеграції НІС до ГІМ.  

Наша методика складається з п’яти етапів. Перший етап – групування 

факторів для виявлення їх взаємодії з різними аспектами розвитку ГІМ. Ми 

визначили показники, які є загальними характеристиками інноваційної 

економіки. Другий етап – адаптація моделі для вивчення особливостей 

інституційної інтеграції елементів НІС конкретної країни до ГІМ. Третій 

етап – кореляційний аналіз з метою визначення характеру та щільності 

взаємозв’язку між відібраними факторами. Четвертий етап – побудова і 

розрахунок моделі множинної регресії для оцінки впливу ключових факторів. 

П’ятий етап – створення бази числових значень системи показників 

нижнього рівня ієрархії. Для того, щоб фактичні значення показників можна 

було використати у подальших розрахунках, необхідно здійснити процедуру 

нормування показників-стимуляторів та дестимуляторів. Оцінки потенціалу 

та реалізації потенціалу в моделі комплексної оцінки рівня інституційної 

інтеграції елементів НІС до ГІМм наведено на рис. 3.6.  

В країнах з різним рівнем економічного розвитку сам процес 

формування інноваційних мереж відрізняється за часом, потужністю 

інноваційних мереж, кількістю стейкхолдерів, обсягами використаних при 

формуванні мереж ресурсів, диверсифікацію фінансування, результативністю 

мереж, рівнем кінцевої комерціалізації НДДКР. Здійснення інновацій, 

виробництво високотехнологічної продукції та її експорт передбачають 

сьогодні взаємодію між світовими центрами науки, інноваційними 

компаніями, диверсифікацію інноваційної діяльності, участь у МНТС. В 

багатьох аналітичних оцінках ГІМ застосовують економетричний аналіз. В 

багатьох аналітичних оцінках ГІМ застосовують економетричний аналіз, і ми 

також використовуємо побудовані нами моделі і показники для дослідження.  
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Рис. 3.6. Оцінки потенціалу та реалізації потенціалу в моделі комплексної оцінки рівня інституційної інтеграції 

елементів НІС до ГІМм 

Джерело: побудовано автором. 
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Сформований попередньо перелік змінних включає такі  показники: Y 

(залежна змінна) – загальний рівень ІГІМ; незалежні змінні: наукоємність 

ВВП; надходження від плати за користування інтелектуальною власністю; 

кількість технічних фахівців у зайнятості в НДДКР; зайняті НДДКР в 

еквіваленті повної зайнятості; частка комунікаційних та комп’ютерних 

послуг в експорті послуг; частка ПІІ (чистий притік) у  ВВП; частка ПІІ 

(чистий відтік) у ВВП; частка високотехнологічного експорту в загальному 

експорті; патентні заявки, резиденти; патентні заявки, нерезиденти; частка 

витрат на освіту в державних витратах; частка високотехнологічного 

експорту в експорті вироблених товарів; платежі за користування 

інтелектуальною власністю; заявки на торговельну марку від нерезидентів; 

заявки на торговельну марку від резидентів; науково-технічні статті в 

рецензованих журналах (Додаток E, табл. E.1). Для попередньої оцінки 

доцільності використання відібраних показників у процесі створення 

регресійної моделі побудовано кореляційну матрицю зв’язків між ІГІМ та 

відібраними чинниками, яка відображає щільність зв’язків між ними. 

Коефіцієнт кореляції може набувати значень в інтервалі [–1, +1], причому 

якщо значення наближається до одиниці, це свідчить про наявність сильного 

зв’язку, а наближення до нуля свідчить про наявність слабкого зв’язку. 

Загальновизнана інтерпретація значень величини коефіцієнта кореляції: 

менше 0,2 – дуже слабка кореляція; [0,2; 0,5] – слабка кореляція; [0,5; 0,7] – 

середня кореляція; [0,7; 0,9] – висока кореляція; понад 0,9 – дуже висока 

кореляція. З урахуванням характеристики статистичної значущості можна  

визначити, що позитивні зв’язки середньої щільності спостерігаються між 

показником ІГІМ і такими показниками як частка високотехнологічного 

експорту в загальному експорті, платежі за користування інтелектуальною 

власністю. Позитивні зв’язки високої щільності спостерігаються між 

показником ІГІМ і показником наукоємності ВВП (0,7) (Додаток Е табл. Е.2). 

За результатами кореляційного аналізу обрано фактори для розрахунку 

регресійної моделі. 
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Побудовано багатофакторну модель (1), яка має вигляд: 

Y = 0,486 + 0,44·х1+ 0,02·х2 (1), 

де Y – рівень ІГІМ; х1 – наукоємність ВВП; х2 – надходження від плати за 

користування інтелектуальною власністю (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Модель впливу інституційно-регулятивних чинників на рівень 

інституційної інтеграції національних стейкхолдерів до ГІМм 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 0,730a 0,533 0,525 0,47826 0,533 66,721 2 117 0,000 1,591 

a. Предиктори (не змінні чинники): плата за користування інтелектуальною власністю та  

наукоємність ВВП 

b. Залежна змінна: ІГІМм 

 

Для перевірки адекватності отриманої багатофакторної регресійної 

моделі використано F-критерій Фішера. Для цього розраховане значення F 

порівнюється з критичними значеннями Fкр в таблицях Фішера з рівнем 

значущості  (=0,05). У нашому випадку, Fкр=3,0788, F>Fкр (, k1, k2), 

тобто побудована модель є адекватною.  

Оцінка статистичної значущості Sig.=0.000. Крім того, якість отриманої 

моделі перевіряється шляхом визначення відсутності автокореляції, 

проведенням тесту Дарбіна – Уотсона (DW), значення якого має бути 

близьким до 2, але в межах d1<DW та d2<DW<4 - d2. У нашому випадку 

DW=1,591, d1=1,5 та d2=1,58. Тобто 1,5<DW та 1,58 <DW<2,47, що 

відповідає розрахованому інтервалу. Визначимо критичні точки для двох 

змінних без урахування постійного члена та рівня значущості 1%. Тобто 

автокореляція залишків відсутня. Отже, отримана модель є адекватною і 

значущою. Її використання забезпечує необхідний рівень якості результатів 

Різна розмірність незмінних чинників обумовлює неможливість їх 

порівняння один з одним, але дає змогу визначити напрямок впливу  (прямий 

чи обернений) та зробити їх кількісну оцінку. Інтерпретація отриманої моделі 
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дає змогу стверджувати, що рівень ІГІМ зростатиме на 0,44 при зростанні 

наукоємності ВВП на 1% та на 0,02 при зростанні надходження від плати за 

користування інтелектуальною власністю на 1. За умови відсутності впливу 

обох цих чинників рівень ІГІМ становитиме 0,486.  

Використана методологія передбачає виокремлення показників-

стимуляторів та дестимуляторів, для застосування яких обрано спрощену 

процедуру нормування, коли для нормування визначається шкала оцінки 

характеристики в межах від 0 до 1. Повна відсутність характеристики 

прирівнюється до 0. Максимальне значення характеристики для сукупності 

прирівнюється до 1. Для решти об’єктів нормування здійснюється за 

формулами:  

для показників-стимуляторів, збільшення яких означає позитивні 

зрушення в досліджуваній сфері: 

max
)(

H

Hi
нHi           (4) 

 

- для показників-дестимуляторів, збільшення яких свідчить про 

погіршення ситуації: 

max
1)(

H

Hi
нHi           (5) 

Нормовані у такий спосіб дані дають змогу безпосередньо порівнювати 

в динаміці окремі показники та використовуються для розрахунку 

комплексної оцінки рівня розвитку ГІМ як за окремими рівнями побудованої 

ієрархічної структури, так і на загальному рівні. Крім того, необхідно 

зазначити, що конкретні значення розрахованого інтегрального індексу або 

індексів, що характеризують окремі аспекти, не мають економічної 

інтерпретації – важливим є його динаміка та порівняння з еталонним рівнем.  

Це дослідження ґрунтується на припущенні, що всі критерії мають 

однаковий вплив на досліджувану проблему. Такий підхід значно спрощує 

процедуру розрахунку інтегральної оцінки, оскільки дозволяє відмовитись 

від залучення експертів для визначення вагових коефіцієнтів. Отже, вагові 
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коефіцієнти у здійснюваних розрахунках для всіх критеріїв мають однакове 

значення. Відібрано показники, які відображають тенденції та закономірності 

національних та глобальної інноваційних мереж. Далі здійснюється 

інтерпретація результатів і обґрунтовуються стратегічні заходи стосовно 

розвитку національних інноваційних мереж та їх результативної 

інституційної інтеграції до ГІМ. Процедуру розрахунку комплексної оцінки 

готовності до інституційної інтеграції з ГІМ в Україні виконано з 

використанням EXEL за даними Додаток Е, табл. Е.4 (дані в Додатку 

представлені за 2005–2017 рр., але за 2016-2017 рр. по окремих позиціях дані 

на момент розрахунку були відстутні, тому нами обрано період 2005–

2015 рр.). Результати розрахунку свідчать про таке. Загальний рівень 

розвитку науково-технічної сфери в Україні  впродовж досліджуваного 

періоду залишається далеким від еталонного значення, стійких позитивних 

зрушень в цей час не відбулося. Значення отриманого показника в ці роки 

лише певною мірою відхилялись від позначки 0,5 (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Оцінки потенціалу науково-технічної сфери в Україні  

 впродовж 2005–2015 рр. другого рівня ієрархії 

Роки Оцінка потенціалу науково-

технічної сфери  

Оцінка реалізації потенціалу 

науково-технічної сфери 

2005 0,41 0,63 

2010 0,41 0,61 

2015 0,37 0,50 

Еталон 1,00 1,00 

Джерело: складено автором за результатами розрахунків за даними Додатку Е 

табл. Е.2, Е.4. 

 

Відповідно до здійснених розрахунків, значущих позитивних процесів, 

які б вплинули на зміцнення вітчизняного науково-технічного потенціалу, за 

ці роки не відбулося. Оцінка потенціалу залишається на рівні 0,41, що є 

далеким від еталонного. Дещо вищим є значення показника, що описує 

реалізацію наявного потенціалу, тобто дієвість науково-технічної сфери. 

Незважаючи на втрату декількох пунктів у 2005–2010 рр., кількісна 
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характеристика реалізації потенціалу знаходиться дещо ближче до 

еталонного, ніж попередня. Після драматичних подій 2014 р. знизився як 

потенціал України в науково-технічній сфері, так і його реалізація 

Послаблення потенціалу науково-технічної сфери значною мірою зумовлено 

станом її фінансування. Фінансове забезпечення наукової та (або) науково-

технічної діяльності ґрунтується на його цільовій функції та здійснюється за 

кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, позабюджетних джерел 

(власні або залучені кошти суб’єктів господарювання та їх об’єднань, а також 

кошти замовників робіт), інших джерел, відповідно до законодавства 

України. Разом із тим, таке фінансування є недостатнім і нераціональним, 

про що свідчать результати оцінок, що здійснювались у цьому дослідженні. 

Оцінка за фінансовою складовою демонструє віддалення в часі її значення 

від еталонного. Причина такої динаміки здебільшого пояснюється 

несприятливою економічною ситуацією в країні та негативним впливом 

світової фінансово-економічної кризи. Необхідно зазначити, що застосовані 

показники відображають не тільки обсяги фінансування, а й структуру їх 

використання та джерела надходжень. 

Оцінка сучасних тенденцій формування інноваційного потенціалу 

України через призму наявної інноваційної активності свідчить про деякі 

позитивні зрушення при збереженні далекого від еталонного рівня. 

Погіршення кількісних характеристик кадрового потенціалу 

компенсується зростанням його якісних характеристик і забезпечує 

стабільне, хоча і не найкраще, значення оцінки упродовж останніх років. 

Кількість науково-технічних розробок та їх впровадження свідчить про 

те, що незважаючи на скрутне становище у науково-технічній сфері, її 

активність є досить високою. Хоча, згідно з отриманою оцінкою,  впродовж 

2005–2015 рр. рівень результативності тримався на незначному рівні. 

Однією зі слабких сторін національної економіки є низька 

конкурентоспроможність продукції та послуг у порівнянні з найкращими 

зразками розвинених країн. Це вирішальною мірою зумовлено недостатнім 
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рівнем формування та реалізації інноваційного потенціалу. Ступінь реалізації 

інноваційного потенціалу в Україні надзвичайно низький та має тенденцію 

до падіння, хоча тільки інноваційний шлях розвитку здатний забезпечити 

динамічний розвиток економіки та забезпечити конкурентоспроможність 

вітчизняних товарів та послуг на глобальному ринку.  

Процес посилення міжнародного науково-технічного співробітництва є 

необхідною умовою інституційної інтеграції України до ГІМ.  

Отже, здійснений аналіз та оцінка науково-технічної сфери України 

дозволили визначити такі загрози її розвитку: 

– послаблення інтелектуального потенціалу; 

– недостатність обсягів фінансування НДДКР та інновацій; 

– деформована структура джерел фінансування НДДКР та 

інновацій; 

– низький рівень платоспроможного попиту на інновації; 

– непослідовність у проведенні державної політики у сфері 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Кризові симптоми, характерні для системи кадрового забезпечення 

науково-дослідницьких організацій України, через відсутність дієвих 

законодавчих, економічних та адміністративних механізмів призводять до 

послаблення інтелектуального потенціалу. Необхідно враховувати той факт, 

що ця сфера є дуже інерційною відносно зусиль щодо формування кадрового 

потенціалу. Розподіл науковців високої кваліфікації не відповідає 

європейським тенденціям, де більшість вчених, зайняті НДДКР, працюють у 

сфері виробництва, та не сприяє якісному та ефективному використанню 

нововведень. Масштабність проблем щодо збереження та розвитку 

інтелектуального потенціалу, насамперед його кількісного та якісного 

складу, ставить під загрозу формування конкурентних переваг України на 

світовому глобалізованому ринку. Відсутність значних і стабільних джерел 

фінансування та недосконале регулювання науково-технічної сфери не 

сприяє формуванню інтенсивної моделі її розвитку. Недостатність обсягів 
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фінансування та деформована його структура за низького рівня 

платоспроможного попиту на інновації стримує щорічне зростання кількості 

наукових розробок, впровадження яких є необхідною умовою технологічного 

прориву України. Через непослідовність державної політики, в тому числі 

недостатню підтримку державою процесу комерціалізації НДДКР на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, наукова, науково-технічна та 

інноваційна сфера в Україні не здатна ефективно виконувати роль джерела 

економічного зростання. В Україні відсутня довгострокова стратегія 

розвитку науково-технічної сфери із чітко сформованим баченням майбутніх 

структурних орієнтирів дієвої науково-технологічної політики на основі 

сучасних концепцій регулювання та вимог сучасності. За такої умови 

відсутня не тільки систематичність дій щодо реформування цієї сфери, а й 

чітке розуміння її пріоритетних цілей. Тобто не сформовано стратегічне 

бачення ролі та функцій науково-технічної сфери у процесі розвитку 

суспільства з урахуванням потенційних ресурсів. Сприятливі можливості 

науково-технічної сфери України зумовлені наявністю значного, з точки зору 

кількісних та якісних характеристик, кадрового потенціалу науковців, які в 

скрутних умовах здатні створювати наукову та технологічну продукцію, 

встановлювати зв’язки та співпрацювати на міжнародній арені.  

З погляду на важливість сектору високих технологій увага до його 

розвитку в Україні не послаблюється. Створенням і використанням високих 

технологій та об’єктів права інтелектуальної власності, а також 

використанням раціоналізаторських пропозицій займаються численні 

фахівці. Україна традиційно тримає передові позиції і на європейському, і на 

світовому рівні в космічній та авіаційній галузях, у виробництві титанового 

продукту, створенні імунобіологічних препаратів, розробленні унікальних 

антивірусних препаратів, розробленні і випробовуванні нового покоління 

гамма-телескопів, здійснено зварювання живих тканин. Хоч і незначними 

темпами, зростають обсяги виробництва високотехнологічної продукції та її 

частки в загальному експорті країни (див. рис. 3.5.). В директивних та 
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стратегічних документах розвиток науково-технічної та інноваційної сфери 

визначено пріоритетними завданнями загальнодержавного рівня.  

Отримані в результаті дослідження висновки про недоліки та переваги, 

загрози та сприятливі можливості розвитку науково-технічної сфери України 

дають змогу сформувати пріоритетні напрями забезпечення розвитку 

науково-технічної сфери в контексті забезпечення конкурентних переваг 

національної економіки на глобальному ринку. 

 

3.3 Удосконалення інституційно-регулятивних механізмів 

забезпечення інституційної інтеграції України до глобальної 

інноваційної мережі 

 

Процес глобалізації, характерними рисами якого є зростаюча 

економічна взаємозалежність країн усього світу в результаті збільшення 

обсягів та швидкості транскордонних переміщень товарів, послуг, капіталу, 

трудових ресурсів, технологій, сприяє посиленню конкурентної боротьби, 

виникненню її нових форм та методів, що обумовлює модифікацію системи 

чинників формування конкурентних переваг. У цих умовах інтелектуалізація 

факторів суспільного виробництва виступає домінуючим чинником 

створення унікальних конкурентних переваг на довготривалу перспективу. 

Досвід розвинених країн світу демонструє необхідність формування цілісної 

та ефективної НІС, головною метою якої є забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки та підвищення якості 

життя населення. Це досягається шляхом нарощування обсягів виробництва 

наукомісткої продукції та підвищення доходів населення; створення нових 

робочих місць як у науково-технічній, так і у виробничій сфері; підвищення 

рівня освіти населення; вирішення соціальних і екологічних проблем через 

використання новітніх технологій. 

Перехід на інноваційний шлях розвитку в Україні має відбуватись на 

базі визначених пріоритетів з метою формування НІС і цілісної структури 
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науково-технічного комплексу, здатного ефективно функціонувати за умов 

ринкової економіки. Завдання побудови та розвитку НІС повинно бути 

пріоритетом державної політики, спрямованої на безпосереднє сприяння 

переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку на базі моделі, 

що відповідає принципам сталого розвитку за такими напрямами: 

– вдосконалення організаційно-економічних механізмів планування, 

фінансування та виконання НДДКР і впровадження нововведень; 

–вдосконалення законодавчої бази та підготовка нормативно-правових 

актів у науково-інноваційній сфері, в тому числі стосовно системи 

національних науково-технічних пріоритетів; 

– вдосконалення організаційно-правових механізмів захисту та 

ефективного використання інтелектуальної власності; 

– створення інноваційних структур різних форм власності; 

– розширення міжнародного науково-технічного співробітництва, 

приєднання України до відповідних міжнародних угод, участь України у 

розбудові єдиного науково-технологічного простору Європи [18; 27]. 

Роль інституційно-регулятивного чинника полягає у сприянні розвитку 

національної інноваційної мережі із чітко сформованим баченням майбутніх 

структурних орієнтирів дієвої науково-технологічної політики на основі 

сучасних концепцій та вимог щодо регулювання. Водночас має бути не 

тільки систематизовано розуміння пріоритетних цілей, а й стратегічно 

осмислено роль і функції національної інноваційної мережі в процесі 

розвитку суспільства з урахуванням потенційних ресурсів. Необхідно 

зазначити, що ефективність реалізації пріоритетних напрямів розвитку 

науково-технічної та інноваційної сфер насамперед залежить від 

досконалості організаційно-управлінських механізмів їх забезпечення, що 

потребує переорієнтації з поточного управління і регулювання на 

довгострокове стратегічне планування. 

Магістральним завданням на шляху побудови НІС має стати 

трансформація державної системи управління науковою та інноваційною 
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діяльністю, впровадження дієвого державно-приватного партнерства. 

Удосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів як 

інституційних чинників інтеграції українських стейкхолдерів до ГІМм 

включає їх адаптацію з європейськими аналогами. Першочерговим і 

невідкладним завданням у сучасних умовах є розроблення довгострокової 

стратегії розвитку науково-технічної та інноваційної сфери. 

Інституційна інтеграція національних стейкхолдерів до ГІМ передбачає 

удосконалення передусім механізмів надання та збільшення обсягів  

фінансової підтримки науково-технічної сфери. Обмеженість та неефективне 

використання бюджетних ресурсів зумовлює необхідність вдосконалення 

взаємовідносин між суб’єктами бюджетної політики шляхом виявлення 

упущень і недоліків організаційного, нормативно-правового характеру та 

коригування функціональних обов’язків органів управління. На необхідності 

збільшення державних витрат на науково-технічну сферу та удосконалення 

механізму їх розподілу на основі розвитку грантового механізму розподілу 

бюджетних коштів наголошують фахівці [70; 110]. У міру розвитку 

економіки потрібно довести частку витрат на НДДКР у ВВП до рівня 

розвинених країн. 

В Україні застосування програмно-цільового методу управління 

фінансами не є на сьогодні ефективним, що пов’язано з недосконалістю 

бюджетного планування, відсутністю зв’язку між бюджетними програмами, 

фінансуванням установ та стратегічним плануванням. Не визначено 

фінансові механізми розроблення і реалізації програм, важелі управління їх 

виконанням.  

На сьогодні досить гостро постають проблеми відбору програм 

сприяння розвитку науково-технічної сфери для фінансування. В умовах 

обмеженості фінансових ресурсів йдеться скоріше не про відбір, а про 

зменшення обсягів фінансування, що негативно впливає на стан та розвиток 

сфери науки та досліджень. Відсутність чіткого механізму планування 

бюджетних видатків на цю важливу для забезпечення стабільного розвитку 



 

 

178 

суспільства сферу сприяє здійсненню планування коштів бюджету з 

порушенням чинного законодавства. 

Ключовим завданням у сфері удосконалення бюджетного забезпечення 

науково-технічної та інноваційної сфери є впровадження науково-

обґрунтованої системи оцінки результативності те ефективності 

використання бюджетних коштів. Не менш важливим елементом, здатним 

впливати на якість бюджетного забезпечення науково-технічної сфери, є 

бюджетний контроль. 

В умовах обмеженості коштів потрібно поширювати практику 

застосування механізму фінансування прикладних досліджень на поворотній 

основі. Це означає, що фінансуватися з державного бюджету повинні 

високоефективні прикладні дослідження і розробки, що мають комерційне 

значення, на умовах часткового або повного повернення витрачених коштів. 

Для прикладної науки також важливе значення мають галузеві та 

міжгалузеві позабюджетні фонди НДДКР. Адже вони можуть і повинні стати 

стимуляторами розвитку внутрішнього ринку технологій, і тому необхідно 

вжити заходів щодо їх цілеспрямованого формування.  

Завданням держави у сфері міжнародного трансферу технологій є 

створення умов для використання будь-якої своєї переваги для створення 

платформи для інновацій і вигідного використання наявних можливостей [51, 

c. 410]. Тому поряд із прямою фінансовою підтримкою розвитку та 

діяльності науково-технічної та інноваційної сфери вважається за необхідне 

застосування непрямих методів стимулювання, що передбачає податкові 

пільги, механізми прискореної амортизації, пільгові тарифи тощо. Курс на 

підвищення конкурентоздатності національної економіки, реалізація якого 

неможлива без активізації діяльності та підвищення результативності 

науково-технічної та інноваційної сфери, потребує розширення та 

диверсифікації джерел позабюджетної фінансової підтримки НДДКР та їх 

комерціалізації.  
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У цьому контексті перспективним вважається поширення практики 

державно-приватного партнерства (ДПП). Досвід реалізації ДПП у різних 

сферах суспільної діяльності розвинених країн показує, що економічна 

політика і практика партнерства держави і приватного сектору формуються в 

контексті основних положень теорії солідарної, соціальної, інституційної, 

змішаної економіки. Створюючи і заохочуючи відносини партнерства, 

держава поповнює арсенал ефективних методів господарювання, 

перекладаючи функції управління на приватний сектор, який, так само, 

користуючись державними активами і гарантіями, вкладає у виробництво 

організаційний досвід, знання, ноу-хау, здійснює інвестиції, мінімізує ризики 

суб’єктів господарювання. Параметри ДПП являють собою механізм, що 

сприяє гармонійному розвитку економіки та гарантує захист інтересів різних 

верств суспільства. 

В міжнародній практиці виділяться такі напрями розвитку ДПП в 

інноваційній сфері: 

– надання державних гарантій до залучення бізнесом позик на 

впровадження наукоємних технологій;  

– участь держави у розвитку системи венчурного фінансування; 

– субсидіювання коштом бюджетів усіх рівнів, частини витрат бізнесу 

на НДДКР ; 

– державно-приватне фінансування різних програм інноваційного 

спрямування; 

–  постановка на баланс результатів наукових досліджень на базі 

реалізації інноваційних та інвестиційних проектів; 

– комерціалізація інноваційної продукції на внутрішньому та зовнішніх 

ринках; 

– державне сприяння становленню інститутів сучасного ринку 

інновацій, центрів трансферу технологій, патентування та захисту прав 

власників інтелектуального продукту; 
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– передача створеної науково-технічної продукції в рахунок погашення 

боргів бізнес-структур перед державою. 

ДПП являє собою інституційний та організаційний альянс між 

державою і приватними компаніями, банками, міжнародними фінансовими 

організаціями та іншими інститутами з метою реалізації суспільно значущих 

проектів. Завдання розвитку ДПП може бути успішно вирішено не тільки 

шляхом ефективної взаємодії влади та бізнесу, а й через активну участь в 

інвестиційному процесі інститутів розвитку, проектно-конструкторських та 

науково-дослідницьких організацій, фінансових структур, зокрема 

міжнародних. 

Розвиток ДПП в інноваційній сфері є надзвичайно важливим 

елементом НІС, що пояснюється необхідністю зв’язку між наукою і 

виробництвом. Адже формування конкурентоспроможного національного 

сектору НДДКР забезпечує перехід економіки на інноваційний шлях і вихід 

на новий рівень інноваційного розвитку завдяки збільшенню приватних 

інвестицій у НДДКР, запровадженню системи заходів стимулювання 

НДДКР, включаючи податкові пільги як для інвесторів, що фінансують 

НДДКР, так і для підприємств, що впроваджують вітчизняні технології. 

Необхідно зазначити, що сьогодні важливо стимулювати не пропозицію 

науково-технічних послуг, а попит на них з боку приватного сектору.  

ДПП має розвиватися через залучення до нього великих інноваційних 

підприємств, які при збереженні регулятивної ролі держави здатні 

забезпечити досягнення необхідного для сучасної економіки рівня розвитку 

інновацій. Впровадження механізмів ДПП дозволить послабити фінансові 

проблеми науково-технічної та інноваційної сфери та буде запорукою 

успішного розвитку, здатного прискорити перехід національної економіки на 

принципово новий інноваційний рівень.  

Елементом НІС є відтворення науково-технічного потенціалу завдяки 

кадровому забезпеченню. Аналіз кадрової складової наукових організацій 

України свідчить про кризовий стан системи кадрового забезпечення 
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наукових організацій України та практично відсутність дій (законодавчих, 

економічних, адміністративних), спрямованих на гальмування відтоку кадрів 

із науково-технічної сфери. Намагання зберегти традиційні структури та 

державне регулювання окремими елементами цієї системи призводять до 

збільшення галузевих диспропорцій системи підготовки наукових кадрів та 

загрожують науково-технологічному розвитку вітчизняних підприємств. 

Окремі складові системи підготовки наукових кадрів наразі виконують 

функції, які не забезпечують її цілісність. 

Формування кадрового потенціалу науково-технічної сфери має 

відбуватись виходячи з національних науково-технічних пріоритетів, за 

якими повинна здійснюватися підготовка наукових кадрів. Система 

підготовки наукових кадрів повинна бути узгоджена з потребами та 

пріоритетами розвитку науково-технічної сфери. Подолання структурних 

дисбалансів потребує запровадження на постійній основі прогнозування 

динаміки науково-технічних кадрів, що забезпечать оперативне реагування 

на зміни у попиті та пропозиції фахівців. Належну увагу необхідно приділити 

якості та узгодженості підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в 

аспірантурі та докторантурі вищої школи, а також академічних інститутів, 

що передбачає наявність єдиної програми підготовки. Необхідно розширити 

підготовку фахівців, які володіють новими технічними, соціальними та 

економічними технологіями, а також управлінського персоналу для науково-

технічної сфери та розроблення і застосовувати для них нових високих 

стандартів. Адже дефіцит нового типу фахівців з управління, a також 

відсутність у них мотивації для прийняття відповідальних рішень створюють 

суттєві перешкоди для впровадження вітчизняних новітніх розробок. 

Особливої уваги заслуговує питання посилення співпраці вищих навчальних 

закладів з науково-дослідницькими інститутами, а також надання можливості 

останнім здійснювати підготовку фахівців через магістратуру за найбільш 

важливими та перспективними спеціальностями, такими як ІТ-, нано-, 

біотехнології тощо. 
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Найважливішим чинником формування нового якісного рівня 

інтелектуального потенціалу є освіта. Тому безперечним пріоритетом 

інституційно-регулятивних заходів є освітньо-професійна підготовка. На 

початку третього тисячоліття суспільство набуває більш когнітивного 

характеру і все більше залежить від якості освіти та її міжнародної 

відкритості. Новітні масштабні соціально-економічні зміни 

характеризуються становленням «нового суспільства», рушійною силою 

якого є знання. Сучасне постіндустріальне суспільство являє собою 

суспільство знань, і прогрес його все більш однозначно визначається 

успіхами в галузі знань. Головним ресурсом постіндустріального суспільства 

є освітня складова людського капіталу.  

Загальноприйнятий підхід до розгляду рішень щодо вибору освіти і 

насамперед спеціалізації полягає в тому, що освіта – це ризиковане 

вкладення, оскільки розмір життєвих доходів характеризується 

невизначеністю і багато в чому залежить від об’єктивних факторів, що 

впливають на імовірність зайняти робоче місце відповідно до отриманої 

освіти. Добре відомо, що багато людей не працюють за фахом. Незважаючи 

на це, вища освіта надає більші можливості для пошуку роботи та адаптації 

на робочому місці, яке іноді не відповідає спеціальності. К. Холенбек [185] 

показав, що ймовірність здобути освіту та вдосконалити професійний рівень 

на робочому місці є вищою для більш освічених, оскільки вони є більш 

здатними і/або доклали більше зусиль для отримання якісної освіти. 

Незважаючи на освітній бум та зростання цінності освіти у населення, 

система відтворення висококваліфікованої робочої сили як необхідної умови 

зміцнення інтелектуального потенціалу досить не сформована, навчальні 

заклади не враховують реалії ринку праці. Очевидно, що система навчання, 

орієнтована на формування тільки професійних якостей, не може виконати 

замовлення сучасного суспільства. Нова якість підготовки фахівців з різними 

рівнями професійної освіти вимагає інших критеріїв його оцінки.  
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Важливим напрямом удосконалення системи підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів є розроблення комплексних заходів, зокрема: 

забезпечення дотримання соціальних гарантій та норм стосовно працівників, 

які беруть активну участь у програмах підвищення кваліфікації кадрів; 

стимулювання участі роботодавців у підвищенні якості робочої сили; 

удосконалення системи професійно-технічної освіти з метою наближення її 

до потреб розвитку ринку праці [88, с. 249]. 

Поглиблення кризи у сфері кадрового забезпечення науково-технічної 

та інноваційної сфери відбувається внаслідок недосконалого механізму 

мотивації (заробітна плата в цій сфері, як майже в усіх сферах економічної 

діяльності, втратила мотиваційну, відтворювальну, регулятивну функцію), 

невисокого престижу діяльності та неможливості проведення ґрунтовних 

наукових досліджень через відсутність сучасного матеріального та 

технічного забезпечення. Збереження такої ситуації  впродовж тривалого 

періоду сприяє «вимиванню» найбільш продуктивної частини наукових 

кадрів – молодих учених та стоїть на перешкоді молодого поповнення, що 

створює реальну загрозу втрати спадкоємності наукових традицій. Тому 

підвищення престижу науки шляхом створення сприятливих умов праці, 

можливостей реалізації творчого та інтелектуального потенціалу потребує:  

- системи мотивації до виконання наукової діяльності; 

- стимулювання комерціалізації НДДКР;  

- підвищення рівня соціальної захищеності працівників наукової 

сфери;  

- модернізації матеріально-технічної бази наукової сфери з метою 

більш раціонального використання коштів; створення центрів колективного 

користування унікальним обладнанням; стимулювання вітчизняного бізнесу 

до ефективного використання наукових досліджень українських учених. 

Побудова НІС передбачає не тільки підтримку та регулювання науково-

технічної сфери, а й реалізацію стратегічних цілей щодо розвитку 

інноваційної її складової. Необхідно активізувати діяльність за цими 
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напрямами. Ми вважаємо, що Україна має шанс зайняти гідне місце на 

глобальному ринку інновацій за рахунок сфери високих технологій, 

претендувати на роль лідера у сфері інновацій в Європі за рахунок 

високоосвіченої робочої сили, накопиченого досвіду у сфері наукових 

розробок та традицій технічної освіти та наукової діяльності, потенціалу 

науково-дослідницьких установ. Проте за умов, що склались в Україні, 

потрібно сконцентрувати зусилля на підтримці розвитку інноваційної сфери 

шляхом формування і реалізації механізмів державної підтримки (прямих та 

непрямих фінансових, нормативно-правових, інституційних тощо), створення 

необхідної інфраструктури, об’єднання держави, бізнесу та науки, 

удосконалення інформаційної підтримки для забезпечення вільного і 

швидкого обміну думками та ідеями, досвідом, захисту прав інвесторів і прав 

інтелектуальної власності. Також необхідно об’єднати в єдиній 

інфраструктурі сфери, що створюють і застосовують передові технології 

(біотехнології, фармацевтику, медицину, нанотехнології, інформаційні 

технології, авіакосмічні технології, промислові технології тощо). Суб’єктами 

об’єднання інноваційної, комерційної і наукової діяльності можуть стати 

«кластери високих технологій» [64; 114; 125]. 

Водночас в умовах глобалізації посилюються процеси глокалізації [82], 

тому існують просторові виміри НІС, а не тільки галузеві. Особливості 

здійснення інноваційної діяльності на окремих територіях та в економічних 

зонах враховані в нормативно-правових актах. Дієвим механізмом реалізації 

державної науково-технологічної та інноваційної політики (крім зазначених 

раніше) має стати програмно-цільовий метод управління, ефективність якого 

підтверджена світовою практикою. Державна підтримка цільових програм 

різного рівня має визначатись їх органічним зв’язком із системою державних 

науково-технологічних та інноваційних пріоритетів, основою яких є науково 

обґрунтований аналіз та прогноз. 

Серед першочергових завдань на шляху формування НІС є сприяння 

розвитку високотехнологічних галузей економіки України та відповідних 
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кластерних структур [13; 108; 114; 141]. Першочерговими заходами з 

підтримки розвитку передових технологій та високотехнологічних 

виробництв є: 

- розроблення та реалізація державних програм розвитку 

високотехнологічних галузей в частині фінансування НДДКР, спрямованих 

на зміцнення інноваційної складової економічного розвитку на основі 

інтенсивного продукування та використання передових знань, задля 

посилення конкурентних позицій національної економіки на глобальному 

ринку; 

- технологічна модернізація підприємств, створення базових науково-

виробничих і технологічних центрів та розвиток критичних технологій з 

новим рівнем якості та властивостей на базі використання найновіших 

досягнень у науково-технічній сфері [70, с. 445]. 

У контексті побудови інноваційної моделі важливим є розвиток 

системи трансферу технологій всередині країни. З одного боку, необхідно 

створити сприятливі умови для установ і організацій, що займаються 

науково-технічною діяльністю, щодо перетворення їх наукових досягнень у 

інновації та впровадження їх у виробництво. З іншого боку, необхідно 

створити умови для збільшення попиту на результати НДДКР з боку 

виробничих підприємств, підвищення рівня інноваційної активності цих 

підприємств. 

У цьому зв’язку невідкладним вважається вирішення таких завдань: 

- удосконалити чинну регулятивну базу, з метою створення 

сприятливих умов для комерціалізації технологій; 

- запровадити ефективні, прозорі механізми стимулювання та 

підтримки наукової та інноваційної діяльності (включаючи малий бізнес), які 

відповідають вимогам міжнародного законодавства; 

- розвивати сучасні форми освітньої і консультаційної діяльності у 

сфері інноваційного підприємництва, поширювати партнерські стосунки з 
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провідними зарубіжними бізнес-школами шляхом організації спільних 

програм у сфері інноваційного підприємництва; 

- досягти оптимального сполучення механізму генерування й 

механізму поширення науково-технічної інформації з дотриманням 

принципу захисту прав інтелектуальної власності; 

- сприяти розвитку комерційних форм взаємодії науки й виробництва 

за посередництва неприбуткових інституцій, створених державою [3; 11; 51; 

76; 81].  

Поширення глобалізаційних процесів обумовлює тенденції до 

посилення міжнародного науково-технічного співробітництва та кооперації у 

науково-дослідницькій та інноваційній сфері. Тому стратегія розвитку НІС 

має включати завдання посилення науково-технічних зв’язків та системи 

перспективних базових технологій із застосуванням усіх форм науково-

технічної та технологічної кооперації з іншими країнами. Успішність 

досягнення передбачуваної мети потребує комплексного та системного 

підходу до реалізації вищезгаданих завдань. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. У глобальному економічному просторі домінуючими є економічні 

системи, які спроможні реалізувати свої інноваційні конкурентні переваги, де 

інтелектуальна, технологічна складова виступає основним ресурсом 

інноваційного розвитку. Побудована економетрична модель дала змогу 

виявити та дати кількісну оцінку впливу інституційно-регулятивних чинників 

інтеграції національних стейкхолдерів до ГІМ на базі даних 120 країн. 

Комплексна методика дала змогу виявити що на рівень інституційної 

інтеграції до ГІМ має позитивний вплив зростання наукоємності ВВП та 

зростання надходження від плати за користування інтелектуальною 

власністю, а також величина зайнятого населення науково-технічною 
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діяльністю в еквіваленті повної зайнятості; інноваційна активність 

підприємств, що дає змогу формувати пріоритети інноваційної політики.  

2. Аналіз динаміки розвитку інноваційної сфери України свідчить про 

наявність реального потенціалу для інтеграції національних стейкхолдерів до 

ГІМ. Високий науково-освітній рівень працівників, накопичений досвід у 

сфері наукових розробок, традиції технічної освіти та наукової діяльності є 

характерною рисою вітчизняних вишів, науково-дослідницьких установ та 

інноваційних підприємств. В України зберігається достатньо високий рівень 

фундаментальних досліджень за широким переліком наукових напрямів та 

окреслились позитивні тенденції до кількості друкованих наукових праць в 

рецензованих виданнях. Інноваційна сфера демонструє незначні позитивні 

зрушення в інноваційній діяльності та розробленні новітніх технологій, але 

при цьому не вирішено проблему комерціалізації здобутків за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки. 

3. Головними проблемами, що гальмують розвиток науково-технічної та 

інноваційної сфери в Україні та створення передумов до інституційної 

інтеграції до ГІМм, є: відсутність дієвого механізму регулювання окремих 

суб’єктів інноваційного процесу та забезпечення їх взаємодії в процесі 

створення, поширення та впровадження нових знань; негативні тенденції у 

забезпеченні науковими кадрами, що відображається у скороченні персоналу, 

погіршенні його вікової структури, порушенні балансу попиту та пропозиції 

на ринку науково-технічних послуг; низький рівень інвестиційної 

привабливості науково-технічної сфери та неналежна система фінансового 

забезпечення; зношення матеріально-технічної бази науки; використання 

застарілих організаційно-управлінських механізмів; прогалини в 

інституційно-інформаційній системі. 

4. Аналіз дав змогу виявити загрози для інтеграції національних 

стейкхолдерів до ГІМ, а саме: складна ситуація в системі кадрового 

забезпечення науково-дослідницьких  організацій України через відсутність 

дієвих законодавчих, економічних та адміністративних механізмів, що 
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зумовлює послаблення інтелектуального потенціалу; недостатність джерел 

фінансування та деформована його структура з низьким рівнем 

платоспроможного попиту на інновації, що ставить під загрозу подальший 

розвиток НІС; темпи розвитку та структура науково-технічної та 

інноваційної сфери не в змозі забезпечити конкурентоспроможність 

національної економіки на глобальному ринку; відсутність системних дій 

щодо реформування, недосконалість інституційно-регулятивних механізмів, 

що посилює загрозливі тенденції у науково-технічній сфері; низька 

результативність інноваційної активності, яка знижує ефективність 

економіки країни, послаблює її зовнішньоекономічну діяльність, посилює 

імпортозалежність від наукоємних товарів і науково-технічних послуг, що 

суперечить задекларованим пріоритетам розвитку країни. 

5. Модельна оцінка інституційної інтеграції України до ГІМ із 

застосуванням кореляційного, регресійного та порівняльного аналізу дає 

змогу оцінити в динаміці розвиток досліджуваної сфери як з позицій 

формування її потенціалу, так і з позицій її результативності. Проведені на 

основі аналітичної моделі розрахунки комплексної оцінки рівня розвитку 

НІС України показали, що рівень її розвитку в цілому в країні залишається 

далеким від потенційно можливого 100-відсоткового рівня, значущих 

позитивних процесів у науково-технічній сфері впродовж періоду 

дослідження не відбулося. Незважаючи на деякі коливання в часі, значення 

оцінки загального рівня розвитку  впродовж залишається без суттєвих змін 

на незадовільному рівні. 

6. Інституційна інтеграція України до ГІМм передбачає розвиток НІС 

завдяки комплексному застосуванню методів, які за формами впливу 

поділяються на прямі та непрямі, а за способом впливу – на нормативно-

правові, інституційні, економічні, управлінсько-організаційні, 

адміністративні, соціальні. Удосконалення системи інституційно-

регулятивних чинників інтеграції до ГІМ потребує застосування 

комплексного підходу до розвитку НІС та формування національної 
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інноваційної моделі: поліпшення фінансового стану, що потребує збільшення 

фінансових потоків, диверсифікації джерел їх надходжень та перегляду 

політики їх використання, застосування фінансових регулятивних 

механізмів; нарощування та покращення якісних компонентів освітньо-

кваліфікаційного потенціалу; вирішення проблем кадрового забезпечення в 

якісній та кількісній частині цього питання; посилення інноваційної 

складової економічного розвитку шляхом застосування стимулюючих, 

регулятивних, мотиваційних механізмів з урахуванням досвіду 

постіндустріальних країн; розширення всіх форм МНТС; підвищення ролі 

партнерського діалогу та ДПП. 

Основні результати розділу 3 опубліковані в роботах [36; 67; 46; 67; 92; 

95; 178; 179]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено узагальнення теоретико-методологічних засад 

розвитку глобальної інноваційної мережі і запропоновано нове вирішення 

актуального наукового завдання щодо комплексної оцінки впливу на неї 

інституційно-регулятивних чинників у контексті трансформації глобальної 

економічної системи. Це дало можливість сформулювати висновки, які 

характеризуються науковою новизною і мають теоретичне і науково-практичне 

значення. 

1. Ґенеза інноваційно-мережевої парадигми розглядається як природна 

еволюція наукових концепцій глобальних виробничих мереж (П. Дікен, 

К.Б. Кларк, Н.М. Кое, Р.М. Хендерсон, Х.В. Юнг), національних інноваційних 

систем (К. Фріман, Б. Лундвал, Р. Нельсон), інноваційної економіки (економіка 

знань) (Е. Тоффлер, М. Кастельс, В.Л. Іноземцев, М. Згуровський) у концепцію 

глобальних інноваційних мереж (А.-В. Антіройко, Д. Арчібуджі, П. Глур, 

Р. Тайвейрі, М. Лейн, Д. Ернст, С. Іаммаріно, П. Кук, К. Чеймайнейд, С. Чен та 

ін.), що характеризує сучасний етап розвитку концепції світової економіки.  

2. До передумов формування глобальної інноваційної мережі належать: 

відкритість інновацій; діджиталізація; транснаціоналізація; офшоризація, 

міжнародний аутсорсинг; обмін науково-технічною інформацією; координація 

заходів у науково-технічній сфері; участь у виконанні міжнародних науково-

технічних програм і проектів; координація і проведення спільних 

фундаментальних досліджень; проведення спільних наукових експериментів і 

прикладних розробок на договірній основі; проведення науково-технічних 

досліджень на замовлення ТНК/МНК; обмін науково-технічною інформацією 

(результатами наукових досліджень, технічною документацією, зразками і 

матеріалами); міжнародне ліцензування, обмін патентами, ліцензіями, «ноу-

хау»; надання технічної допомоги і послуг науково-технічного характеру; 

проведення консультацій і експертиз; проведення міжнародних наукових 
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конференцій, симпозіумів, виставок тощо; виконання спільних публікацій; 

співробітництво в підготовці і підвищенні кваліфікації наукових та інженерно-

технічних кадрів, інтернаціоналізація топ-менеджменту, організація 

міжнародної мобільності в навчанні і стажуванні фахівців. 

3. Основними інституційними факторами, які впливають на залучення 

комерційних компаній до глобальної інноваційної мережі,  визначено: 

інституційну диференціацію; людський капітал (креативність, різноманітність 

соціального та професійного досвіду, інтернаціоналізація колективів, умови 

професійного зростання); високий рівень витрат на НДДКР; значна 

технологічність галузі; активна та масштабна експортна діяльність; широка 

географічна розосередженість та висока вартість закордонних активів; 

впровадження міжнародної стратегії; інноваційна стратегія на локальному, 

регіональному, георегіональному, національному та глобальному рівнях.  

4. Розвиток глобальної інноваційної мережі характеризується 

прискореними темпами зростання продуктивності внаслідок збільшення 

граничної продуктивності інноваційно-інформаційних ресурсів, що  зумовлює 

зниження глобальних асиметрій та диспропорцій внаслідок залучення 

стейкхолдерів з країн, що розвиваються, для яких участь у глобальній 

інноваційній мережі стає механізмом компенсації прогалин власних ринкових 

інститутів. Такий розвиток досягається шляхом безперервної науково-технічної 

діяльності та впровадження її результатів у різних секторах світового 

господарства без урахування географічних меж та державних кордонів на 

засадах сукупності інтегральних поліфункціонально-мережевих ефектів 

встановлення і захисту прав інноватора, що дає змогу формувати та отримувати 

інформаційно-інноваційну ренту.  

5. Ефективність участі національних стейкхолдерів у глобальній 

інноваційній мережі залежить на індивідуальному, локальному та мікрорівні від 

рівня інтернаціоналізації та абсорбційної (поглинаючої) здатності 

використовувати знання власної галузі, інших галузей та знання,  продуковані 
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дослідницькими установами; на макрорівні ˗ від стану національного 

інноваційного розвитку та інноваційної інфраструктури, науково-технічного 

потенціалу, які визначаються розвитком національної інноваційної системи. 

Інтернаціоналізація науки та зростання масштабів накопичення і поширення 

наукових знань, зростання вартості наукових і технічних розробок, швидка 

генерація нових знань, значне скорочення періоду між отриманням наукових 

результатів, що мають фундаментальний характер, до їх впровадження у 

виробничий процес сприяє стрімкому розвитку нового напряму 

зовнішньоекономічної діяльності – інтеграції до глобальної інноваційної 

мережі.  

6. У процесі глобалізації світової економіки і переходу розвинених країн 

до формування інформаційного суспільства, основною умовою ефективності 

інституційно-регулятивних засад інтеграції національних стейкхолдерів до 

глобальної інноваційної мережі є належне врахування особливостей 

функціонування національних інноваційних систем. Існують чотири типи 

інституційно-регулятивних механізмів інтеграції до глобальної інноваційної 

мережі: європейський, північноамериканський, азійський, альтернативний. 

Європейський (країни Єврозони) та північноамериканський (США, Канада) 

типи притаманні економічно розвиненим країнам зі значним науково-технічним 

потенціалом. Але європейському типу, на відміну від північноамериканського, 

характерний вищий рівень інституційних бар’єрів та преференції 

георегіональним, а не глобальним інноваційним мережам (соціальним, 

культурним, економічним, наприклад, щодо регулювання ринку праці, ринку 

венчурного інвестування, стартапів тощо). Азійський тип поширений у країнах, 

науково-технічний потенціал яких високий, але відстає від технологічних 

лідерів та характеризується інституційною орієнтацією на розвиток 

міжнародного науково-технічного співробітництва і трансфер технологій, 

відсутністю або нерозвиненістю структурних елементів, пов’язаних із 

підсистемою науково-технічної діяльності, що стосується компонента 
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фундаментальної науки (Японія, Південна Корея та ін.). Альтернативний тип 

спостерігається в країнах з ринками, що формуються на засадах «наздоганяючої 

інноваційної моделі» і не мають потужного економічного потенціалу, що 

обмежує розвиток науково-технічного потенціалу та визначає низький рівень 

підсистем генерації знань та інноваційного виробництва з високим рівнем 

інституційних бар’єрів, які стосуються регулювання ринку товарів, праці, 

стартапів та адміністративного навантаження (пострадянські країни, наприклад, 

Росія, Білорусь, Казахстан, Україна, країни Південно Східної Азії, наприклад, 

Малайзія, В’єтнам та ін.). Тип інституційно-регулятивних механізмів інтеграції 

до глобальної інноваційної мережі визначає розвиток глобальних інноваційних 

мереж залежно від ступеню радикальності створюваних інновацій.  

7. Удосконалено методику оцінки інституційної інтегрованості до 

глобальної інноваційної мережі завдяки виокремленню п’яти етапів. На 

першому етапі згруповано фактори для виявлення їх взаємодії з аспектами 

розвитку глобальної інноваційної мережі, виокремлено показники, які є 

загальними характеристиками інституційних факторів інтеграції до ГІМм. 

Другий етап полягає у формулюванні основних гіпотез щодо інституційних 

засад інтеграції до глобальної інноваційної мережі та адаптації моделі для їх 

перевірки. На третьому етапі використовується кореляційний аналіз з метою 

визначення характеру та щільності взаємозв’язку між відібраними факторами. 

На четвертому етапі будується та розраховується модель множинної регресії 

для оцінки впливу ключових інституційних факторів. Наступний етап 

алгоритму передбачає за визначеною системою показників нижнього рівня 

ієрархії створення бази даних їх числових значень.  Для того, щоб фактичні 

значення показників можна було використати у подальших розрахунках, 

передбачено нормування показників-стимуляторів та дестимуляторів. Побудова 

багатофакторної моделі із застосуванням такої методики дала змогу виявити та 

дати кількісну оцінку інституційним факторам розвитку готовності до інтеграції 

в глобальну інноваційну мережу. Зокрема виявлено, що основними факторами є 
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наукоємність ВВП; величина населення, зайнятого науково-технічною 

діяльністю, в еквіваленті повної зайнятості; інноваційна активність 

підприємств, що дає змогу формувати пріоритети державної політики. 

8. Рівень інституційної інтегрованості національних стейкхолдерів до 

глобальної інноваційної  мережі визначається ефективністю функціонування 

національної інноваційної системи, а позиціонування країн з різним рівнем 

розвитку у рейтингах, які характеризують готовність створювати глобальну 

інноваційну мережу, змінюється в часі. Сегментація країн за рівнем готовності 

до інституційної інтегрованості в глобальну інноваційну мережу, рівнем доходу 

країни, збалансованості чинників глобальності, інноваційності, мережевості 

дала змогу виокремити економіки: збалансовані; глобалізовані; глобалізовано-

мережеві; інноваційно-мережеві; мережеві. Синергійний ефект виникає 

внаслідок рівномірного розвитку показників глобальності, інноваційності та 

мережевості країн, що позначається на їх готовності до інтеграції в глобальні 

інноваційні мережі. До групи лідерів  (збалансовані за високими показниками 

глобальності, інноваційної активності та мережевості) входять не тільки тріада 

(США, Західна Європа та Японія), а також Сінгапур, Південна Корея, Ізраїль, 

Гонконг (КНР), оскільки джерела фінансових потоків, інтелекту та високих 

технологій нині більш диверсифіковані. Так, найвищий рівень інституційної 

готовності до інтеграції в глобальну інноваційну мережу демонструє 

Швейцарія. Більшість країн з ринками, що формуються, з різним рівнем доходу, 

у тому числі такі як Китай, Туреччина, Україна, знаходяться на середніх 

позиціях рейтингів. Найнижчі позиції демонструють незбалансовані економіки 

з низьким рівнем доходу (Камбоджа, Руанда, Уганда, Танзанія, Зімбабве, Малі, 

Мозамбік, Непал, Мадагаскар, Бенін, Малаві, Гвінея). 

9. Аналітична модель для кількісного вимірювання та комплексного 

аналізу інституційної інтегрованості стейкхолдерів України до глобальної 

інноваційної мережі є авторським підходом, який дозволяє оцінити в динаміці 

інституційні передумови інтеграції до глобальної інноваційної мережі як з 
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позицій формування потенціалу, так і з позицій результативності. Проведені на 

основі аналітичної моделі розрахунки показали, що загальний рівень розвитку 

інноваційної сфери в Україні залишається далеким від потенційно можливого 

100-відсоткового рівня, але засвідчує значний потенціал. Незважаючи на деякі 

коливання в часі, значення оцінки загального рівня розвитку інноваційної сфери 

в Україні  впродовж  останніх 10 років залишаються без істотного покращення. 

Виявлено основні загрози для розвитку цієї сфери: в системі кадрового 

забезпечення науково-дослідницьких установ України внаслідок недостатньої 

узгодженості законодавчих, економічних та адміністративних механізмів, що 

зумовлює послаблення інтелектуального потенціалу; недостатність джерел 

фінансування та деформована його структура з низьким рівнем 

платоспроможного попиту на інновації ставить під загрозу розвиток 

національної інноваційної системи; темпи розвитку та структура науково-

технічної та інноваційної сфери не в змозі забезпечити 

конкурентоспроможність національної економіки на глобальному ринку; 

відсутність системних дій щодо реформування механізмів державного 

регулювання, планування та прогнозування; низька результативність 

інноваційної активності знижує ефективність економіки країни, послаблює її 

зовнішньоекономічну діяльність, призводить до посилення імпортозалежності 

від наукоємних товарів і науково-технічних послуг, що суперечить 

задекларованим пріоритетам розвитку держави.  

10. Пріоритетні завдання щодо ефективності інституційної інтеграції 

стейкхолдерів України до глобальної інноваційної мережі стосуються 

посилення інноваційної складової (рівень глобальності та мережевості є 

прийнятним) і  знаходяться в контурі економічної, фінансової, освітньої та 

інших сфер державної політики. Це передбачає розвиток національної 

інноваційної системи завдяки комплексному застосуванню інституційно-

регулятивних засад, які за формами впливу поділяються на прямі та непрямі, а 

за способом впливу – на нормативно-правові, інституційні, економічні, 
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управлінсько-організаційні, адміністративні, соціальні. Загальною тенденцією 

реформування у сфері інноваційної політики в Україні на найближчу 

перспективу стане побудова інноваційної моделі, яка основана на перманентно 

оновлюваних знаннях, тотальному впровадженні передових технологій, 

кооперації у галузі НДДКР, трансфері технологій, отриманні/передачі 

компетенцій та системній модернізації, відмові від моделі «наздоганяючої 

економіки», що органічно взаємопов’язано з концепцією глобальної 

інноваційної мережі. 
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1. Гіренко А. Стратегії розвитку ТНК в умовах асиметрії інформації // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. Київ: 

ІМВ, 2011. Вип. 98. Ч. ІІ. С. 92-93. (0,5 д.а.). 

2. Гіренко А.Т. Теоретичні засади формування та розвитку 

інноваційних мереж в умовах глобалізації // Стратегія розвитку України 

(економіка, соціологія, право): наук. журн. Київ: НАУ, 2014. №3. С.42-47. 

(0,5 д.а.) 

3. Гіренко А. Т. Формування інноваційної мережі в умовах глобалізації 

// Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Київ: 

ІМВ, 2015. Вип. 123. Ч.ІІ. С.142-152. (0,5 д.а.). 

4. Мазуренко В. П., Гіренко А. Т. Теоретичні домінанти дослідження 

мережевої організації інноваційної діяльності // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: збірник наукових праць. Київ: ВАДЕКС, 2016. С.121-

125. (особисто Гіренко А.Т. належить 0,3 д.а.). 

5. Гіренко А. Т. Розвиток інноваційної мережі Китаю // Вчені записки. 

Спецвипуск. Київ: КНЕУ, 2016. С. 33-37. (0,4 д.а.). 

6. Гіренко А. Т. Концепції інтеграції національних інноваційних систем 

до глобальної інноваційної мережі // Стратегія розвитку України (економіка, 

соціологія, право): наук. журн. Київ: НАУ, 2017. №1. С. 131-134. (0,5 д.а.). 

7. Гіренко А. Т. Світовий досвід формування інноваційних мереж // 

Вісник КНУ. Серія «Міжнародні відносини». Київ: ВПЦ «Київський 

університет», 2016. №44-45. С.61-65. (0,5 д.а.). 
 

Статті в іноземних виданнях: 

8. Гиренко А. Т. Формирование инновационных сетей в условиях 

развития глобального рынка информационных технологий // PROGRESS: 

Іnternatіonal Scіentіfіc Journal. 2015. №3-4. (Грузія, РІНЦ). (0,5 д.а.). 
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9. Gіrenko A. T., Galperіna L. P., Mazurenko V. P. The Concept of Smart 

Economy as the Basіs for Sustaіnable Development of Ukraіne // Іnternatіonal 

Journal of Economіcs and Fіnancіal Іssues (ІJEFІ). 2016. Vol 6. No. 8S. Pp. 307-

314. (Scopus) (особисто Гіренко А.Т. належить 0,3 д.а.). 

10. Gіrenko H. The role of the networks of іnnovatіve development іn the 

іnformatіon socіety // European Researcher. Serіes A. 2016. Vol. (113). Іs. 12. Pp. 

592-598. (індексоване в 52 міжнародних наукових базах, у т.ч. DOAJ, EBSCO, 

Google Scholar, ІCІ Journals Master Lіst, Ulrіch's perіodіcals та ін.) (0,5 д.а.). 

Стаття у науковому фаховому виданні України, яке включене 

до міжнародних наукометричних баз: 

11. Мазуренко В.П., Гіренко А. Т. Сучасні тенденції розвитку 

інноваційної системи України // Науковий журнал «Молодий вчений». 2015. 

№3 (18), березень. Ч. 2. С. 20-24. (Журнал включено до міжнародних 

каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, 

ScholarGoogle, OAJІ, CіteFactor, Research Bіble, Іndex Copernіcus) (особисто 

Гіренко А.Т. належить 0,3 д.а.). 

Тези наукових доповідей: 

12. Гіренко А. Т. ТНК в умовах глобальних економічних викликів // 

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: збірник 

матер. VІ Міжн. наук.-прак. конф. молодих вчених та студентів. 

(м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2009 р.). Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 

2009. С. 74-76. (0,2 д.а.). 

13. Гіренко А. Т. Імперативи сучасного етапу розвитку світової 

економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник доп. Міжн. 

наук.-прак. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. (Київ, ІМВ, 24 

жовтня 2013 р.). Київ, 2013. С. 87-90. (0,2 д.а.). 

14. Гіренко А. Т. Формування та розвиток глобальної інноваційної 

мережі // Шевченківська весна: збірник матер. наук.-прак. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених. (Київ, ІМВ, 3 квітня 2014 р.). Київ, 2014. С.94-

97. (0,2 д.а.). 

http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://oaji.net/journal-detail.html?number=365
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
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15. Концептуальні засади розвитку мережевих форм економічних 

відносин // Шевченківська весна: збірник матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених. (Київ, ІМВ, 2 квітня 2015 р.). Київ, 

2015. Ч. 2. С. 111-113. (0,5 д.а.). 

16. Гіренко А. Т., Мазуренко В. П. Вплив інституційно-регулятивних 

чинників на рівень інтеграції КНР до глобальної інноваційної мережі // 

Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-

економічного та політичного розвитку КНР в XXІ столітті: збірник матер. ІХ 

Міжн. наук. конф. (Київ, КНЕУ. 22 вересня 2015 р.). Київ: КНЕУ, С. 17-21. 

URL: http://www.chіna1.com.ua/fіles/foto/conference2015.pdf. (дата звернення: 

11.12.2017). (0,5 д.а., з них особисто Гіренко А.Т. належить 0,3 д.а.). 

17. Гіренко А. Т. Трансформація маркетингової концепції в умовах 

мережевої економіки // Шевченківська весна: збірник матер. Міжн. наук.-

прак. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. (Київ, ІМВ,  21 квітня 

2016 р.). Київ, 2016. Ч. 1. С. 170-174. (0,2 д.а.). 

18. Гіренко А. Т. Розвиток інноваційної мережи Китаю // Китайська 

цивілізація: традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та 

політичного розвитку КНР в XXІ столітті: збірник матер. Х міжн. наук. конф. 

(Київ, КНЕУ, 22 вересня 2016 р.). Київ: КНЕУ. С. 23-25. URL: Режим 

доступу: http://chіnal.com.ua (0,2 д.а.) (0,2 д.а.).(дата звернення:09.12.2016) 

19.  Гіренко А. Т. Інтеграція національних інноваційних систем до 

глобальної інноваційної мережі // Суспільство, економіка та економічна 

наука в ХХІ столітті: збірник матер. ІІ міжн. наук.-прак. конф. (Київ, КНЕУ, 

21-22 квітня 2017 р.). Київ: КНЕУ, С. 77-80. (0,2 д.а.). 

20.  Гіренко А.Т. Методи оцінки розвитку глобальної інноваційної 

мережі // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник матер. міжн. 

наук.-теор. конф. молодих вчених (Київ, ІМВ, 26 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. 

Ч. 1. С. 171-174 (0,2 д.а.). 
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Апробація результатів дисертації: 

Основні результати дослідження, викладені в дисертації, були 

апробовані на 10 науково-теоретичних конференціях:  

1. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки», м. Київ, 

15-18 травня 2008 р. 

2. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки»,  м. Київ,  

13-15 травня 2009 р. 

3. VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки», 

м. Дніпропетровськ, 24 квітня 2009 р. 

4. ІХ міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: 

традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного 

розвитку КНР в XXI столітті», м. Київ, 22 вересня 2015 р. 

5. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна», м. Київ, 2 квітня 2015 р. 

6. Х міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції 

та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку 

КНР в XXI столітті», м. Київ, 22 вересня 2016 р. 

7. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», м. Київ, 27 

жовтня 2016 р. 

8. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна», м. Київ, 7 квітня 2016 р. 

9.  Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Шевченківська весна», м. Київ, 30 березня 2017 р. 

10. ІІ міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, 

економіка та економічна наука в ХХІ столітті», м. Київ, 21–22 квітня 2017 р. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Характерні риси традиційних інституційно-регулятивних інструментів 

розвитку інноваційних мереж 

Інструменти Характерні риси  

Формування законодавчої 

бази і визначення 

державних пріоритетів 

розвитку науки і техніки 

Створення нормативно-правових умов для ефективного 

використання науково-технічного потенціалу, встановлення 

пріоритетів розвитку науки і техніки на основі аналізу 

перспективних напрямів розвитку економіки та стану науково-

технічного потенціалу. Ці пріоритети є основою розробки 

державних заходів, які реалізуються іншими методами 

державного регулювання. 

Державні цільові 

програми  

В якості імперативного планування і реалізації НДДКР. У них 

визначаються ресурси, виконавці і терміни реалізації заходів, що 

спрямовані на вирішення науково-технічних проблем. 

Державне замовлення Ефективне залучення установ до участі у виконанні 

фундаментальних досліджень і прикладних розробок. Воно 

забезпечується фінансуванням, підтримується матеріально-

технічними ресурсами і здійснюється на конкурсних засадах. 

Державна науково-

технічна експертиза 

Здійснюється з метою моніторингу результатів та наслідків 

НДДКР.  

Фінансування 

інноваційної та науково-

дослідної діяльності 

Оптимізація державних витрат на НДДКР, залучення 

недержавних джерел фінансування інноваційної та науково-

дослідної діяльності, стимулювання державно-приватного 

партнерства, моніторинг ефективності державних цільових 

програм, активізація участі в міжнародному науково-технічному 

та інноваційному співробітництві.  

Патентно-ліцензійна 

діяльність 

Державне регулювання у сфері патентів і ліцензій є складовою 

науково-технічного регулювання. Воно спрямовано на 

регулювання відносин, пов’язаних з придбанням і використанням 

прав інтелектуальної власності. Організація патентно-ліцензійної 

діяльності спрямована на захист інтелектуальної власності і має 

важливе значення для інноваційного розвитку. 

Технічне регулювання 

(метрологія, стандартизація 

та сертифікація) 

Регулювання державою науково-технічної діяльності проводиться 

також шляхом впровадження державного нагляду за дотриманням 

стандартів, норм і правил.  

Формування науково-

технічних кадрів 

Формування та розвиток наукових шкіл; стимулювання 

результативної роботи наукових колективів; мотивація 

талановитої молоді займатись науковою діяльністю; 

впровадження гнучких методів організації інноваційної 

діяльності; підвищення кваліфікації менеджерів та керівників 

інноваційних проектів. 

Створення системи 

науково-технічної 

інформації 

Створення і функціонування системи науково-технічної 

інформації, у яку входять територіальні мережі центрів 

первинного збору й опрацювання усіх видів науково-технічних 

даних, державні центри, наукові бібліотеки, патентно-ліцензійна 

діяльність забезпечує регулювання всього комплексу правових та 

економічних відносин, пов’язаних зі створенням, захистом і 

використанням інтелектуальної власності, є важливою формою 

державного регулювання розвитку науки і техніки. 

Джерело: складено на основі [25; 49; 55; 56; 64; 95; 96; 123; 125; 142; 143]. 
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Таблиця Б.2 

Структура Індексу глобалізації (KOF)  
Індекс глобалізації, де-факто Вага, % Індекс глобалізації, де-юре Ваг

а, % 
Економічна глобалізація, де-факто 33,3 Економічна глобалізація, de jure 33,3 

Торгівельна глобалізація, де-факто 
50 

Торгівельна глобалізація, de jure 
50 

Торгівля товарами 40,9 Торговельне регулювання 32,5 
Торгівля послугами 45,0 Торговельні податки 34,5 

Диверсифікація торговельного партнера 14,1 Тарифи 33,0 

Фінансова глобалізація, де-факто 
50 

Фінансова глобалізація, de jure 
50 

Прямі закордонні інвестиції 27,5 Інвестиційні обмеження 21,7 

Портфельні інвестиції 13,3 Відкритість рахунку 1 39,1 

Міжнародний борг 27,2 Відкритість рахунку 2 39,2 

Міжнародні резерви 2,4   

Виплати з міжнародних доходів 29,6   

Соціальна глобалізація, де-факто 33,3 Соціальна глобалізація, de jure 33,3 

Міжособистісна глобалізація, де-факто 
33,3 

Міжособистісна глобалізація, de jure 
33,3 

Міжнародний голосовий трафік 22,9 Телефонні підписки 38,2 

Трансфери 27,6 Свобода відвідати 31,2 

Міжнародний туризм 28,1 Міжнародні аеропорти 30,6 
Міграція 21,4   

Інформаційна глобалізація, де-факто 
33,3 

Інформаційна глобалізація, де-юре 
33,3 

Патентні заявки 35,1 Телебачення 25,2 

Міжнародні студенти 31,2 Інтернет-користувач 31,9 

Експорт високих технологій 33,7 Преса свобода 13,2 

  Пропускна здатність в Інтернеті 29,7 

Культурна глобалізація, де-факто 
33,3 

Культурна глобалізація, de jure 
33,3 

Торгівля товарами культури 22,6 Гендерний паритет 31,1 
Заява на торговельну марку 13,3 Витрати на освіту 30,9 

Торгівля персональними послугами 25,6 Громадянська свобода 38,0 

Ресторан Макдональдса 23,2   

Магазини IKEA 15,3   

Політична глобалізація, де-факто 
33,3 

Політична глобалізація, de jure 
33,3 

Посольства 35,7 Міжнародні організації 37,0 

Місії ООН з підтримання миру 27,3 Міжнародні договори 33,0 

Міжнародні неурядові організації 37,0 Кількість партнерів у інвестиційних 
договорах 

30,0 

Джерело: складено за [212]. 



 

 

228 

Таблиця Б.3 

Структура Глобального інноваційного індексу 

 
Ін

н
о
в

а
ц

ій
н

і 
в

и
т
р

а
т
и

 
Інститути Політичне середовище 

 Регуляторне середовище 

 Свобода преси 

 Людський капітал та 

дослідження 

Освіта 

 Вища освіта 

 Дослідження та наукові розробки 

 Інфраструктура Інформаційно-комунікаційні технології 

 Загальна інфраструктура 

 Екологічна стійкість 

 Розвиненість ринку Стан кредитної системи 

 Інвестиційний клімат 

 Конкуренція 

 Розвиненість бізнесу Інтелектуальний рівень 

 Інноваційне співробітництво 

 Використання знань 
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Результати в галузі 

знань і технологій 

Формування знань 

 Вплив знань 

 Поширення знань 

 Результати творчої 

діяльності 

Нематеріальні активи 

 Креативні товари та послуги 

 Інтернет-творчість 

Джерело: складено за [209]. 
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Таблиця Б.4 

Структура Індексу мережевості 

 Категорії 

показників 

Підіндекси (10 

найменувань) 

Індикатори (53 найменування) 

(1) Загальне 

середовище для 

використання та 

створення 

технологій 

(політичні, 

регуляторні, 

бізнесові та 

інноваційні) 

А. Підіндекс 

середовища  

1. Політичне та 

регуляторне 

середовище (9 

індикаторів) 

 

1.1. Дієвість правоохоронних органів  

1.2 Закони, що стосуються ІКТ  

1.3 Судова незалежність  

1.4 Ефективність правової системи 

при вирішенні суперечок  

1.5 Ефективність правової системи у 

складних нормативних актах  

1.6 Захист інтелектуальної власності  

1.7 Частота програмного піратства,% 

встановленого програмного 

забезпечення 

1.8. Кількість процедур виконання 

контракту 

1.9. Кількість днів для виконання 

контракту 

2. Підіндекс бізнес та 

інноваційного 

середовища (9 

індикаторів) 

2.1 Наявність новітніх технологій 

2.2 Доступність венчурного капіталу  

2.3. Загальна ставка податку,% 

прибуток 

2.4 Кількість днів для початку бізнесу 

2.5. Кількість процедур для початку 

бізнесу 

2.6. Інтенсивність локальної 

конкуренції  

2.7 Загальний коефіцієнт зарахування 

до вищої освіти,% 

2.8 Якість шкіл управління 

2.9 Державні закупівлі передових 

технологічних продуктів  

(2) Готовність до 

мережевості з 

точки зору 

інфраструктури 

ІКТ, доступності та 

навичок 

B. Підіндекс 

готовності 

3. Інфраструктура (4 

індикатори) 

 

3.1 Виробництво електроенергії, кВт * 

год / чол 

3.2 Покриття мережі мобільного 

зв'язку,% населення 

3.3 Міжнародна пропускна здатність 

Інтернету, кб / с на одного 

користувача 

3.4. Безпечні інтернет-сервери на 

мільйон населення 

4. Доступність (3 

індикатори) 

4.1 Передплачені мобільні стільникові 

тарифи, ПКС дол. США / хв. 

4.2. Фіксовані тарифи на 

широкосмугове інтернет, ПКС дол. 

США / місяць 

4.3 Індекс конкурентоспроможності 

Інтернет-телефонії, 0-2 (кращий) 
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Продовження таблиці Б.4 

 Категорії 

показників 

Підіндекси (10 

найменувань) 

Індикатори (53 найменування) 

  5. Навички (4 

індикатори) 

5.1 Якість системи освіти  

5.2 Якість математики та наукової освіти  

5.3 Загальний середній рівень освіти,% 

5.4 Рівень грамотності дорослих,% 

(3) прийняття / 

використання 

технологій трьома 

групами 

зацікавлених 

сторін (уряд, 

приватний сектор 

та приватні особи) 

C. Підіндекс 

використання 

6. Індивідуальне 

використання (7 

індикаторів) 

 

6.1 Підписки на мобільні телефони на 

100 жителів 

6.2. Відсоток осіб, які користуються 

Інтернетом 

6.3. Відсоток домогосподарств з 

комп'ютером 

6.4 Домогосподарства з доступом до 

Інтернету,% 

6.5. Фіксована підключення до 

широкосмугового Інтернету на 100 

населення 

6.6 Підписки на мобільний 

широкосмуговий Інтернет на 100 

населення 

6.7 Використання віртуальних 

соціальних мереж   

7. Використання 

бізнесу (6 

індикаторів) 

 

7.1. Поглинання (абсорбція) технологій 

на рівні фірми  

7.2. Інноваційна спроможність  

7.3 Патентні заявки на патент на мільйон 

населення 

7.4. Використання ІКТ для операцій між 

підприємствами  

7.5 Використання Інтернету для бізнесу-

споживача  

7.6. Обсяг підготовки персоналу 

8. Використання 

урядом (3 

індикатори) 

8.1 Важливість ІКТ у державному 

баченні  

8.2 Індекс урядового онлайн-

обслуговування, 0-1 (кращий) 

8.3. Успіх уряду в просуванні ІКТ 

(4) 

( 

економічний та 

соціальний вплив 

нових технологій 

D. Підіндекс 

впливу  

9. Економічні 

наслідки (4 

індикатори) 

9.1 Вплив ІКТ на бізнес-моделі * 

9.2 Заявки на патенти ICT PCT на 

мільйон населення 

9.3 Вплив ІКТ на організаційні моделі * 

9.4 Значні робочі місця,% робочої сили 

10. Соціальні 

наслідки (4 

індикатори) 

10.1 Вплив ІКТ на доступ до базових 

послуг * 

10.2 Доступ до Інтернету в школах * 

10.3. Використання ІКТ та ефективність 

уряду * 

10.4 Індекс електронної участі, 0-1 

(кращий) 

Джерело: складено за даними [210].
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Індекс глобалізації (KOF Globalіsatіon Іndex), ІГ [212], глобальний 

інноваційний індекс (The Global Іnnovatіon Іndex) [209], ГІІ та індекс 

мережевої готовності (The Networked Readіness Іndex) [210], ІМГ та 

відповідні ранги країн за цими індексами 

Країна ІГ ГІІ ІМГ 

Ранг 

ІГ 

Ранг 

ГІІ 

Ранг 

ІМГ 

Австралія 79,29 51,98 5,50 27 20 18 

Австрія 87,91 51,32 5,40 5 21 20 

Азербайджан 59,29 30,20 4,30 97 82 53 

Албанія 67,19 29,98 0,33 63 83 84 

Алжир 53,18 23,87 3,20 121 110 117 

Аргентина 63,02 30,65 3,80 80 80 89 

Бангладеш 45,54 23,06 3,30 159 116 112 

Бахрейн 65,95 31,73 5,10 67 72 28 

Бельгія 90,47 50,50 5,40 1 25 23 

Бенін 48,99 20,61 2,90 142 121 128 

Болгарія 79,52 42,65 4,10 26 37 69 

Болівія 59,92 22,88 3,30 94 117 111 

Боснія і Герцеговина 69,48 31,09 3,60 53 77 97 

Ботсвана 56,52 28,16 3,50 104 91 101 

Бразилія 59,64 33,44 4,00 96 64 72 

В'єтнам 59,70 37,94 3,90 95 45 79 

Вірменія 67,09 32,81 4,30 64 68 56 

Гана 55,83 24,52 3,50 106 107 102 

Гватемала 63,17 25,51 3,50 78 102 103 

Гвінея 45,01 20,71 2,60 163 119 134 

Гондурас 61,71 24,95 3,70 84 105 94 

Гонконг, Китай 68,53 54,62 5,60 59 14 12 

Греція 80,31 38,93 4,10 22 42 70 

Грузія 72,50 35,05 4,30 45 59 58 

Данія 87,85 58,39 5,60 6 8 11 

Домініканська республіка 61,52 29,33 3,60 86 87 98 

Еквадор 60,67 26,80 3,90 91 97 82 

Естонія 81,97 50,51 5,40 20 24 22 

Єгипет, Арабська Республіка 60,87 27,16 3,70 89 95 96 

Замбія 55,30 20,66 3,20 108 120 116 

Зімбабве 51,10 23,15 3,00 135 113 122 

Ізраїль 75,73 56,79 5,40 37 11 21 

Індія 56,77 35,18 3,80 101 57 91 

Індонезія 62,04 29,80 4,00 83 85 73 

Іран, Ісламська Республіка 48,66 33,44 3,70 143 65 92 

Ірландія 83,53 57,19 5,30 13 10 25 
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Продовження таблиці В.1 

Країна ІГ ГІІ ІМГ 

Ранг 

ІГ 

Ранг 

ГІІ 

Ранг 

ІМГ 

Ісландія 70,62 51,24 5,50 48 23 16 

Іспанія 83,31 48,68 4,80 16 28 35 

Італія 82,15 46,32 4,40 18 31 45 

Йорданія 74,31 30,77 4,20 42 79 60 

Казахстан 59,10 31,42 4,60 99 74 39 

Камбоджа 56,67 26,69 3,40 103 98 109 

Камерун 48,08 23,85 3,00 147 111 124 

Канада 83,45 52,98 5,60 14 18 14 

Катар 73,21 36,56 5,20 44 51 27 

Кенія 55,43 31,07 3,80 107 78 86 

Киргизька Республіка 60,94 27,56 3,70 88 94 95 

Китай 61,23 53,06 4,20 87 17 59 

Кіпр 75,60 47,83 4,60 38 29 40 

Колумбія 61,68 33,78 4,10 85 63 68 

Респ. Корея 76,67 56,63 5,60 36 12 13 

Коста-Ріка 67,67 35,72 4,50 62 54 44 

Кот-д'Івуар 52,74 19,96 3,40 123 123 106 

Кувейт 69,20 34,43 4,20 55 60 61 

Латвія 75,42 43,18 4,80 39 34 32 

Литва 78,78 41,19 4,90 30 40 29 

Ліван 65,11 28,22 3,80 69 90 88 

Люксембург 82,00 54,53 5,70 19 15 9 

Маврикій 69,60 31,31 4,40 52 75 49 

Мадагаскар 46,78 24,75 2,60 153 106 135 

Македонія, FYR 69,35 29,91 4,40 54 84 46 

Малаві 46,24 23,09 2,70 154 114 132 

Малайзія 79,28 43,16 4,90 28 35 31 

Малі 50,26 23,32 2,90 140 112 127 

Мальта 77,51 50,29 4,80 34 26 34 

Марокко 67,01 31,09 3,90 65 76 78 

Мексика 70,46 35,34 4,00 50 56 76 

Мозамбік 48,21 23,06 3,00 146 115 123 

Молдова 67,00 37,63 4,00 66 48 71 

Монголія 64,09 35,90 4,30 73 53 57 

Намібія 58,87 28,03 3,60 100 93 99 

Непал 45,59 24,17 3,20 158 108 118 

Нігерія 54,93 22,37 3,20 109 118 119 

Нідерланди 90,24 63,32 5,80 2 2 6 

Німеччина 86,89 58,03 5,60 9 9 15 

Нова Зеландія 78,00 51,29 5,50 32 22 17 

Норвегія 85,81 52,63 5,80 11 19 4 

Великобританія 87,23 60,13 5,70 8 4 8 

Об'єднані Арабські Емірати 74,40 42,58 5,30 41 38 26 

Оман 63,12 32,80 4,30 79 69 52 
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Продовження таблиці В.1 

Країна ІГ ГІІ ІМГ 

Ранг 

ІГ 

Ранг 

ГІІ 

Ранг 

ІМГ 

Пакистан 51,70 24,12 3,40 130 109 110 

Панама 69,89 32,37 4,30 51 70 55 

Парагвай 63,50 28,66 3,40 76 89 105 

Перу 67,98 31,80 3,80 61 71 90 

Південна Африка 68,63 35,13 4,20 58 58 65 

Польща 78,72 41,67 4,50 31 39 42 

Португалія 82,21 45,71 4,90 17 32 30 

Російська Федерація 69,06 37,90 4,50 56 46 41 

Руанда 52,32 26,54 3,90 129 99 80 

Румунія 77,88 37,59 4,10 33 49 66 

Сальвадор 65,86 25,11 3,70 68 104 93 

Саудівська Аравія 62,81 34,27 4,80 81 61 33 

Сенегал 60,48 26,53 3,40 92 100 107 

Сербія 75,28 35,46 4,00 40 55 75 

Сінгапур 80,01 59,83 6,00 23 5 1 

Словацька республіка 80,74 42,88 4,40 21 36 47 

Словенія 79,76 46,87 4,70 25 30 37 

Сполучені Штати 79,95 59,81 5,80 24 6 5 

Таджикистан 45,47 26,51 3,30 162 101 114 

Тайланд 68,15 38,00 4,20 60 44 62 

Танзанія 48,06 28,07 2,90 148 92 126 

Тринідад і Тобаго 63,73 26,95 4,10 75 96 67 

Туніс 64,86 32,86 3,90 71 66 81 

Туреччина 70,87 37,42 4,40 47 50 48 

Уганда 52,66 25,32 3,10 126 103 121 

Угорщина 84,20 44,94 4,40 12 33 50 

Україна 70,60 38,52 4,20 49 43 64 

Уругвай 70,98 34,20 4,50 46 62 43 

Філіппіни 64,08 31,56 4,00 74 73 77 

Фінляндія 85,98 59,63 6,00 10 7 2 

Франція 87,34 54,36 5,30 7 16 24 

Хорватія 79,04 40,73 4,30 29 41 54 

Чеська Республіка 83,41 48,75 4,70 15 27 36 

Чилі 74,14 37,79 4,60 43 47 38 

Чорногорія 69,03 36,49 4,30 57 52 51 

Швейцарія 89,70 68,40 5,80 3 1 7 

Швеція 88,05 63,08 5,80 4 3 3 

Шрі Ланка 54,45 28,66 4,20 112 88 63 

Ямайка 64,36 30,39 3,90 72 81 83 

Японія 77,30 54,95 5,60 35 13 10 

Джерело: складено за даними [212; 209; 210]. 
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Таблиця В.2 

Індекс готовності до інституційної інтеграції з глобальною інноваційною  

мережею (ІГІМ), 2017 

Країна Ранг ІГІМм 

Нормований 

Індекс 

глобалізації 

(нІГ) 

Нормований 

Глобальний 

індекс 

інновацій 

(нГІІ) 

Нормований 

Індекс 

мережевої 

готовності 

(нІМГ) 

Рівень 

доходу* 

Х-ка 

Швейцарія 1 5,78 0,98 1 0,96 HІ-OECD ГІМ 

Швеція 2 3,31 0,95 0,89 0,96 HІ-OECD ГІМ 

Нідерланди 3 2,93 0,99 0,9 0,96 HІ-OECD ГІМ 

Великобританія 4 2,22 0,93 0,83 0,95 HІ-OECD ГІМ 

Ірландія 5 2,22 0,85 0,77 0,88 HІ-OECD ГІМ 

Німеччина 6 1,92 0,92 0,79 0,93 HІ-OECD ГІМ 

Данія 7 1,86 0,94 0,79 0,93 HІ-OECD ГІМ 

Фінляндія 8 1,82 0,9 0,82 1 HІ-OECD ГІМ 

Сполучені 

Штати 9 
1,63 0,77 0,82 0,96 HІ-OECD ГІМ 

Мальта 10 1,53 0,71 0,63 0,79 HІ ГІМ 

Сінгапур 11 1,49 0,77 0,82 1 HІ ГІМ 

Франція 12 1,48 0,93 0,71 0,88 HІ-OECD ГІМ 

Ізраїль 13 1,43 0,68 0,76 0,89 HІ-OECD ГІМ 

Люксембург 14 1,42 0,81 0,71 0,95 HІ-OECD ГІМ 

Респ. Корея 15 1,38 0,7 0,76 0,93 HІ-OECD ГІМ 

Кіпр 16 1,38 0,67 0,58 0,75 HІ ГІМ 

Канада 17 1,38 0,85 0,68 0,93 HІ-OECD ГІМ 

Японія 18 1,34 0,71 0,72 0,93 HІ-OECD ГІМ 

Норвегія 19 1,31 0,9 0,67 0,96 HІ-OECD ГІМ 

Австралія 20 1,31 0,75 0,66 0,91 HІ-OECD ГІМ 

Естонія 21 1,28 0,81 0,63 0,89 HІ-OECD ГІМ 

Австрія 22 1,28 0,94 0,65 0,89 HІ-OECD ГІМ 

Нова Зеландія 23 1,26 0,73 0,65 0,91 HІ-OECD ГІМ 

Чеська 

Республіка 24 
1,23 0,84 0,59 0,77 HІ-OECD ГІМ 

Іспанія 25 1,23 0,84 0,59 0,79 HІ-OECD ГІМ 

Словенія 26 1,22 0,76 0,56 0,77 HІ-OECD ГІМ 

Бельгія 27 1,20 1 0,63 0,89 HІ-OECD ГІМ 

Італія 28 1,11 0,82 0,54 0,72 HІ-OECD ГІМ 

Португалія 29 1,09 0,82 0,53 0,81 HІ-OECD ГІМ 

Угорщина 30 1,04 0,86 0,52 0,72 HІ-OECD ГІМ 

Ісландія 31 1,02 0,56 0,65 0,91 HІ-OECD ГІМ 

Гонконг, Китай 32 1,00 0,52 0,72 0,93 HІ ГІМ 

Малайзія 33 1,00 0,75 0,48 0,81 UM ГІМ 

Латвія 34 1,00 0,67 0,48 0,79 HІ ГіМ 

Болгарія 35 0,99 0,76 0,47 0,66 UM ГІМ 

Словаччина 36 0,99 0,79 0,47 0,72 HІ-OECD ГІМ 
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Продовження таблиці В.2 

Країна Ранг ІГІМм нІГ нГІІ нІМГ 
Рівень 

доходу* 
Х-ка 

Польща 37 0,96 0,74 0,45 0,74 HІ-OECD ГІМ 

Литва 38 0,93 0,74 0,44 0,81 HІ ГіМ 

Хорватія 39 0,93 0,75 0,43 0,7 HІ ГіМ 

ОАЕ 40 0,92 0,65 0,47 0,88 HІ ГіМ 

Греція 41 0,85 0,78 0,39 0,66 HІ-OECD ГіМ 

Україна 42 0,84 0,56 0,38 0,68 LM ГіМ 

Чилі 43 0,83 0,64 0,37 0,75 HІ-OECD ГіМ 

Китай 44 0,83 0,36 0,68 0,68 UM гІМ 

Румунія 45 0,82 0,72 0,36 0,66 UM ГіМ 

Тайланд 46 0,80 0,51 0,37 0,68 UM ГіМ 

Туреччина 47 0,80 0,57 0,36 0,72 UM ГіМ 

Молдова 48 0,79 0,48 0,36 0,65 LM гіМ 

Російська Фед. 49 0,79 0,53 0,37 0,74 HІ ГіМ 

Катар 50 0,78 0,62 0,34 0,86 HІ ГіМ 

Сербія 51 0,77 0,67 0,32 0,65 UM ГМ 

Чорногорія 52 0,76 0,53 0,34 0,7 UM ГіМ 

Мексика 53 0,76 0,56 0,32 0,65 UM ГМ 

Грузія 54 0,75 0,6 0,31 0,7 LM ГМ 

Коста-Ріка 55 0,73 0,5 0,33 0,74 UM ГіМ 

Півд. Африка 56 0,72 0,52 0,31 0,68 UM ГМ 

Кувейт 57 0,72 0,53 0,3 0,68 HІ ГіМ 

Уругвай 58 0,71 0,57 0,29 0,74 HІ гМ 

Монголія 59 0,69 0,42 0,33 0,7 UM гМ 

Панама 60 0,68 0,55 0,26 0,7 UM ГМ 

Вірменія 61 0,66 0,49 0,27 0,7 LM гМ 

Йорданія 62 0,66 0,64 0,22 0,68 UM ГМ 

В'єтнам 63 0,66 0,32 0,37 0,63 LM іМ 

Туніс 64 0,65 0,44 0,27 0,63 UM гМ 

Маврикій 65 0,65 0,54 0,23 0,72 UM гМ 

Перу 66 0,64 0,51 0,24 0,61 UM ГМ 

Боснія і Герцег. 67 0,64 0,54 0,23 0,58 UM ГМ 

Сауд. Аравія 68 0,63 0,39 0,3 0,79 HІ М 

Бахрейн 69 0,63 0,46 0,24 0,84 HІ гМ 

Македонія 70 0,63 0,54 0,21 0,72 UM ГМ 

Марокко 71 0,62 0,48 0,23 0,63 LM гМ 

Колумбія 72 0,62 0,37 0,29 0,66 UM гМ 

Оман 73 0,62 0,4 0,27 0,7 HІ гМ 

Філіппіни 74 0,61 0,42 0,24 0,65 LM гМ 

Ямайка 75 0,59 0,43 0,22 0,63 UM гМ 

Бразилія 76 0,58 0,32 0,28 0,65 UM М 

Аргентина 77 0,58 0,4 0,22 0,61 HІ гМ 

Індія 78 0,56 0,26 0,31 0,61 LM М 

Ліван 79 0,55 0,44 0,17 0,61 UM гМ 

Казахстан 80 0,55 0,31 0,24 0,75 UM М 
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Продовження таблиці В.2 

Країна Ранг ІГІМм нІГ нГІІ нІМГ 
Рівень 

доходу* 
Х-ка 

Парагвай 81 0,55 0,41 0,18 0,54 UM гМ 

Індонезія 82 0,54 0,37 0,2 0,65 LM гМ 

Домініканська 

республіка 83 
0,53 0,36 0,19 0,58 UM гМ 

Азербайджан 84 0,52 0,31 0,21 0,7 UM М 

Тринідад і 

Тобаго 85 
0,52 0,41 0,14 0,66 HІ гМ 

Сальвадор 86 0,50 0,46 0,11 0,59 LM гМ 

Киргизія  87 0,50 0,35 0,16 0,59 LM гМ 

Єгипет 88 0,49 0,35 0,15 0,59 LM гМ 

Кенія 89 0,48 0,23 0,23 0,61 LM М 

Еквадор 90 0,48 0,34 0,14 0,63 UM гМ 

Намібія 91 0,48 0,3 0,17 0,58 UM М 

Гватемала 92 0,48 0,4 0,11 0,56 LM гМ 

Сенегал 93 0,48 0,34 0,14 0,54 LM гМ 

Гондурас 94 0,46 0,37 0,1 0,59 LM гМ 

Ботсвана 95 0,45 0,25 0,17 0,56 UM М 

Шрі Ланка 96 0,45 0,21 0,18 0,68 LM М 

Камбоджа 97 0,43 0,26 0,14 0,54 LІ М 

Іран 98 0,41 0,08 0,28 0,59 UM М 

Болівія 99 0,40 0,33 0,06 0,52 LM М 

Руанда 100 0,39 0,16 0,14 0,63 LІ М 

Гана 101 0,39 0,24 0,09 0,56 LM М 

Уганда 102 0,36 0,17 0,11 0,49 LІ М 

Нігерія 103 0,35 0,22 0,05 0,51 LM М 

Алжир 104 0,35 0,18 0,08 0,51 UM М 

Пакистан 105 0,34 0,15 0,09 0,54 LM М 

Замбія 106 0,32 0,23 0,01 0,51 LM М 

Танзанія 107 0,32 0,07 0,17 0,45 LІ М 

Албанія 108 0,30 0,49 0,21 0 UM Г 

Зімбабве 109 0,30 0,13 0,07 0,47 LІ М 

Кот-д'Івуар 110 0,30 0,17 0 0,54 LM М 

Малі 111 0,30 0,12 0,07 0,45 LІ М 

Таджикистан 112 0,29 0,01 0,14 0,52 LM М 

Камерун 113 0,28 0,07 0,08 0,47 LM М 

Мозамбік 114 0,27 0,07 0,06 0,47 LІ М 

Непал 115 0,26 0,01 0,09 0,51 LІ М 

Мадагаскар 116 0,26 0,04 0,1 0,4 LІ М 

Бангладеш 117 0,25 0,01 0,06 0,52 LM М 

Бенін 118 0,24 0,09 0,01 0,45 LІ М 

Малаві 119 0,23 0,03 0,06 0,42 LІ М 

Гвінея 120 0,19 0 0,02 0,4 LІ М 

*Примітки: Класифікація доходів групи Світового банку (липень 2017 р.): LІ = низький 

дохід; LM = низький середній дохід; UM = середній дохід; HІ = регіони з високим рівнем 

доходу [222]. Джерело: розраховано за даними табл. В.1. 
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Таблиця В.3 

Статистичні характеристики Індексу готовності до інституційної 

інтеграції з глобальною інноваційною мережею (ІГІМ), 2018 

Країна 
Стандартне 

відхилення 

Середнє-

арифм. 

Варіа

ція 

Коеф. 

варіації 

(V), % 

Квадр 

відх. 

Дисперсія 

генеральна 
K 

Швейцарія 0,02 0,98 0,020 2,0 0,00 0,00 49,00 

Швеція 0,04 0,93 0,041 4,1 0,00 0,00 24,65 

Нідерланди 0,05 0,95 0,048 4,8 0,00 0,00 20,73 

Великобританія 0,06 0,90 0,071 7,1 0,01 0,00 14,05 

Ірландія 0,06 0,83 0,068 6,8 0,01 0,00 14,66 

Німеччина 0,08 0,88 0,089 8,9 0,01 0,00 11,27 

Данія 0,08 0,89 0,095 9,5 0,01 0,00 10,57 

Фінляндія 0,09 0,91 0,099 9,9 0,02 0,01 10,05 

США 0,10 0,85 0,116 11,6 0,02 0,01 8,63 

Мальта 0,08 0,71 0,113 11,3 0,01 0,00 8,88 

Сінгапур 0,12 0,86 0,140 14,0 0,03 0,01 7,14 

Франція 0,12 0,84 0,137 13,7 0,03 0,01 7,28 

Ізраїль 0,11 0,78 0,136 13,6 0,02 0,01 7,33 

Люксембург 0,12 0,82 0,146 14,6 0,03 0,01 6,83 

Респ. Корея 0,12 0,80 0,150 15,0 0,03 0,01 6,68 

Кіпр 0,09 0,67 0,128 12,8 0,01 0,00 7,84 

Канада 0,13 0,82 0,156 15,6 0,03 0,01 6,42 

Японія 0,12 0,79 0,158 15,8 0,03 0,01 6,33 

Норвегія 0,15 0,84 0,182 18,2 0,05 0,02 5,51 

Австралія 0,13 0,77 0,164 16,4 0,03 0,01 6,11 

Естонія 0,13 0,78 0,171 17,1 0,04 0,01 5,83 

Австрія 0,16 0,83 0,188 18,8 0,05 0,02 5,33 

Нова Зеландія 0,13 0,76 0,174 17,4 0,04 0,01 5,73 

Чеська Республіка 0,13 0,73 0,176 17,6 0,03 0,01 5,69 

Іспанія 0,13 0,74 0,179 17,9 0,04 0,01 5,59 

Словенія 0,12 0,70 0,170 17,0 0,03 0,01 5,88 

Бельгія 0,19 0,84 0,226 22,6 0,07 0,02 4,42 

Італія 0,14 0,69 0,205 20,5 0,04 0,01 4,89 

Португалія 0,16 0,72 0,229 22,9 0,05 0,02 4,37 

Угорщина 0,17 0,70 0,244 24,4 0,06 0,02 4,10 

Ісландія 0,18 0,71 0,257 25,7 0,07 0,02 3,89 

Гонконг, Китай 0,21 0,72 0,283 28,3 0,08 0,03 3,53 

Малайзія 0,18 0,68 0,259 25,9 0,06 0,02 3,87 

Латвія 0,16 0,65 0,242 24,2 0,05 0,02 4,14 

Болгарія 0,15 0,63 0,234 23,4 0,04 0,01 4,28 

Словачиина 0,17 0,66 0,255 25,5 0,06 0,02 3,92 

Польща 0,17 0,64 0,260 26,0 0,06 0,02 3,84 

Литва 0,20 0,66 0,296 29,6 0,08 0,03 3,37 

Хорватія 0,17 0,63 0,275 27,5 0,06 0,02 3,64 
 

 



 

 

238 

Продовження таблиці В.3 

Країна 
Стандартне 

відхилення 

Середнє

-арифм. 
Варіація 

Коеф. 

варіації 

(V), % 

Квадр 

відх. 

Дисперсія 

генеральна 
K 

ОАЕ 0,21 0,67 0,308 30,8 0,08 0,03 3,24 

Греція 0,20 0,61 0,327 32,7 0,08 0,03 3,05 

Україна 0,15 0,54 0,280 28,0 0,05 0,02 3,58 

Чилі 0,20 0,59 0,333 33,3 0,08 0,03 3,00 

Китай 0,18 0,57 0,322 32,2 0,07 0,02 3,10 

Румунія 0,19 0,58 0,333 33,3 0,07 0,02 3,01 

Тайланд 0,16 0,52 0,299 29,9 0,05 0,02 3,35 

Туреччина 0,18 0,55 0,329 32,9 0,07 0,02 3,04 

Молдова 0,15 0,50 0,293 29,3 0,04 0,01 3,41 

Росія 0,19 0,55 0,339 33,9 0,07 0,02 2,95 

Катар 0,26 0,61 0,429 42,9 0,14 0,05 2,33 

Сербія 0,20 0,55 0,360 36,0 0,08 0,03 2,78 

Чорногорія 0,18 0,52 0,344 34,4 0,06 0,02 2,91 

Мексика 0,17 0,51 0,334 33,4 0,06 0,02 2,99 

Грузія 0,20 0,54 0,377 37,7 0,08 0,03 2,65 

Коста-Ріка 0,21 0,52 0,394 39,4 0,08 0,03 2,54 

Півд. Африка 0,19 0,50 0,369 36,9 0,07 0,02 2,71 

Кувейт 0,19 0,50 0,380 38,0 0,07 0,02 2,63 

Уругвай 0,23 0,53 0,426 42,6 0,10 0,03 2,35 

Монголія 0,19 0,48 0,399 39,9 0,07 0,02 2,50 

Панама 0,22 0,50 0,444 44,4 0,10 0,03 2,25 

Вірменія 0,22 0,49 0,442 44,2 0,09 0,03 2,26 

Йорданія 0,25 0,51 0,496 49,6 0,13 0,04 2,01 

В'єтнам 0,17 0,44 0,378 37,8 0,06 0,02 2,64 

Туніс 0,18 0,45 0,403 40,3 0,06 0,02 2,48 

Маврикій 0,25 0,50 0,499 49,9 0,12 0,04 2,00 

Перу 0,19 0,45 0,422 42,2 0,07 0,02 2,37 

Боснія і Герцегов. 0,19 0,45 0,426 42,6 0,07 0,02 2,35 

Саудів. Аравія 0,26 0,49 0,529 52,9 0,14 0,05 1,89 

Бахрейн 0,30 0,51 0,591 59,1 0,18 0,06 1,69 

Македонія, КРЮ 0,26 0,49 0,528 52,8 0,13 0,04 1,89 

Марокко 0,20 0,45 0,452 45,2 0,08 0,03 2,21 

Колумбія 0,19 0,44 0,442 44,2 0,08 0,03 2,26 

Оман 0,22 0,46 0,483 48,3 0,10 0,03 2,07 

Філіппіни 0,21 0,44 0,471 47,1 0,08 0,03 2,12 

Ямайка 0,21 0,43 0,481 48,1 0,08 0,03 2,08 

Бразилія 0,20 0,42 0,487 48,7 0,08 0,03 2,05 

Аргентина 0,20 0,41 0,476 47,6 0,08 0,03 2,10 

Індія 0,19 0,39 0,481 48,1 0,07 0,02 2,08 

Ліван 0,22 0,41 0,546 54,6 0,10 0,03 1,83 

Казахстан 0,28 0,43 0,638 63,8 0,15 0,05 1,57 
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Продовження таблиці В.3 

Країна 
Стандартне 

відхилення 

Середнє

-арифм. 
Варіація 

Коеф. 

варіації 

(V), % 

Квадр 

відх. 

Дисперсія 

генеральна 
K 

Парагвай 0,18 0,38 0,484 48,4 0,07 0,02 2,07 

Індонезія 0,23 0,41 0,559 55,9 0,10 0,03 1,79 

Домінікан. Респ. 0,20 0,38 0,519 51,9 0,08 0,03 1,93 

Азербайджан 0,26 0,41 0,637 63,7 0,13 0,04 1,57 

Тринідад і Тобаго 0,26 0,40 0,645 64,5 0,14 0,05 1,55 

Сальвадор 0,25 0,39 0,642 64,2 0,12 0,04 1,56 

Киргизія 0,22 0,37 0,588 58,8 0,09 0,03 1,70 

Єгипет 0,22 0,36 0,606 60,6 0,10 0,03 1,65 

Кенія 0,22 0,36 0,615 61,5 0,10 0,03 1,63 

Еквадор 0,25 0,37 0,666 66,6 0,12 0,04 1,50 

Намібія 0,21 0,35 0,599 59,9 0,09 0,03 1,67 

Гватемала 0,23 0,36 0,640 64,0 0,10 0,03 1,56 

Сенегал 0,20 0,34 0,588 58,8 0,08 0,03 1,70 

Гондурас 0,25 0,35 0,695 69,5 0,12 0,04 1,44 

Ботсвана 0,21 0,33 0,631 63,1 0,08 0,03 1,59 

Шрі Ланка 0,28 0,36 0,786 78,6 0,16 0,05 1,27 

Камбоджа 0,21 0,31 0,655 65,5 0,08 0,03 1,53 

Іран 0,26 0,32 0,811 81,1 0,13 0,04 1,23 

Болівія 0,23 0,30 0,762 76,2 0,11 0,04 1,31 

Руанда 0,28 0,31 0,895 89,5 0,15 0,05 1,12 

Гана 0,24 0,30 0,809 80,9 0,12 0,04 1,24 

Уганда 0,20 0,26 0,796 79,6 0,08 0,03 1,26 

Нігерія 0,23 0,26 0,895 89,5 0,11 0,04 1,12 

Алжир 0,23 0,26 0,877 87,7 0,10 0,03 1,14 

Пакистан 0,24 0,26 0,940 94,0 0,12 0,04 1,06 

Замбія 0,25 0,25 1,002 100,2 0,13 0,04 1,00 

Танзанія 0,20 0,23 0,856 85,6 0,08 0,03 1,17 

Албанія 0,25 0,23 1,054 105,4 0,12 0,04 0,95 

Зімбабве 0,22 0,22 0,966 96,6 0,09 0,03 1,04 

Кот-д'Івуар 0,28 0,24 1,167 116,7 0,15 0,05 0,86 

Малі 0,21 0,21 0,968 96,8 0,09 0,03 1,03 

Таджикистан 0,27 0,22 1,187 118,7 0,14 0,05 0,84 

Камерун 0,23 0,21 1,104 110,4 0,10 0,03 0,91 

Мозамбік 0,23 0,20 1,169 116,9 0,11 0,04 0,86 

Непал 0,27 0,20 1,321 132,1 0,14 0,05 0,76 

Мадагаскар 0,19 0,18 1,072 107,2 0,07 0,02 0,93 

Бангладеш 0,28 0,20 1,429 142,9 0,16 0,05 0,70 

Бенін 0,23 0,18 1,278 127,8 0,11 0,04 0,78 

Малаві 0,22 0,17 1,277 127,7 0,09 0,03 0,78 

Гвінея 0,23 0,14 1,610 161,0 0,10 0,03 0,62 

Джерело: розраховано за даними табл. В.2. 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

ТНК на глобальному ринку аерокосмічної та оборонної промисловості 

Ранг Компанія Країна 

Продажі, 

млрд дол., 

США 

Доходи, 

млрд дол., 

США 

Активи, 

млрд дол., 

США 

Ринкова 

вартість, 

млрд дол., 

США 

73 Boeіng США 94,6 4,9 90 108,8 

152 Lockheed Martіn США 49,9 3,8 47,8 78,3 

166 AІRBUS Франція 73,7 1,1 126,2 59,5 

230 General Dynamіcs США 31,4 3 32,9 57 

285 Raytheon США 24,1 2,2 30,1 44,9 

297 Northrop Grumman США 24,5 2,2 28 41,7 

319 Safran Франція 18,2 2,1 32,8 32,2 

365 BAE Systems Великобританія 24 1,2 29,1 25,6 

497 Thales Франція 16,5 1 23,9 20,6 

758 Rolls-Royce 

Holdіngs 

Великобританія 20,2 -5,4 31,6 18,2 

809 Leonardo Італія 13,3 559 млн 26,8 8,3 

899 L3 Technologіes США 10,5 710 млн 11,9 12,9 

1178 Rockwell Collіns США 5,3 738 млн 7,7 12,9 

1183 Motorola Solutіons США 6 559 млн 8,5 13,9 

1253 Huntіngton Іngalls 

Іndustrіes 

США 7,1 573 млн 6,9 9,4 

1258 Bombardіer Канада 16,3 -1 22,8 3,6 

1433 Dassault Avіatіon Франція 4 419 млн 14,4 10,4 

1531 TransDіgm Group США 3,3 457 млн 10 12,1 

1558 Spіrіt AeroSystems США 6,8 469 млн 5,4 6,8 

1829 Unіted Aіrcraft Росія 6,2 -37 млн 17,2 4,4 

1874 ST Engіneerіng Сінгапур 4,8 351 млн 5,8 8 

1893 Leіdos США 7 240 млн 9,1 7,6 

Джерело: [221] 

Таблиця Д.2 

ТНК на глобальному ринку телекомунікаційного обладнання 

Ранг Компанія Країна 

Продажі, 

млрд дол., 

США 

Доходи, 

млрд дол., 

США 

Активи, 

млрд дол., 

США 

Ринкова 

вартість, 

млрд дол., 

США 

58 Cіsco Systems США 48,6  9,8  126,2  165,1  

433 Cornіng США 9,4  3,7  27,9  24,9  

608 Nokіa Фінляндія 26,1  -0,749 49,2  30,3  

710 Erіcsson Швеція 26  0,2  31,6  21,4  

1005 Harrіs США 7,3  0,668 11,6  13,7  

1052 ZTE Китай 15,1  -0,329 20,4  9,9  

1334 Junіper Networks США 5  0,601 9,7  10,6  

Джерело: [222] 

https://www.forbes.com/companies/boeing/
https://www.forbes.com/companies/lockheed-martin/
https://www.forbes.com/companies/airbus/
https://www.forbes.com/companies/general-dynamics/
https://www.forbes.com/companies/raytheon/
https://www.forbes.com/companies/northrop-grumman/
https://www.forbes.com/companies/safran/
https://www.forbes.com/companies/rolls-royce-holdings/
https://www.forbes.com/companies/rolls-royce-holdings/
https://www.forbes.com/companies/leonardo/
https://www.forbes.com/companies/l3-technologies/
https://www.forbes.com/companies/rockwell-collins/
https://www.forbes.com/companies/motorola-solutions/
https://www.forbes.com/companies/huntington-ingalls-industries/
https://www.forbes.com/companies/huntington-ingalls-industries/
https://www.forbes.com/companies/bombardier/
https://www.forbes.com/companies/dassault-aviation/
https://www.forbes.com/companies/transdigm-group/
https://www.forbes.com/companies/spirit-aerosystems/
https://www.forbes.com/companies/united-aircraft/
https://www.forbes.com/companies/st-engineering/
https://www.forbes.com/companies/leidos/
https://www.forbes.com/companies/cisco-systems/
https://www.forbes.com/companies/corning/
https://www.forbes.com/companies/nokia/
https://www.forbes.com/companies/ericsson/
https://www.forbes.com/companies/harris/
https://www.forbes.com/companies/zte/
https://www.forbes.com/companies/juniper-networks/
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Таблиця Д.3 

ТНК на глобальному ринку комп’ютерної техніки 

Ранг Компанія Країна 

Продажі, 

млрд 

дол., 

США 

Доходи, 

млрд дол., 

США 

Активи, 

млрд дол., 

США 

Ринкова 

вартість, 

млрд дол., 

США 

9 Apple США 217,5  45,2  331,1  752  

171 
Hewlett Packard 

Enterprіse 

США 
48,8  3,2  76,7  30,4  

271 HP США 48,7  2,5  28,2  29,4  

460 Fujіtsu Японія 41,7  1,2  27,1  12,5  

608 Dell Technologіes США 61,9  -3,7  118,2  13,5  

610 Legend Holdіng Китай 44,3  732 M 46,4  7  

690 Lenovo Group Гонконг 42,6  608 M 27,2  7,7  

870 Quanta Computer Тайвань 27,7  469 M 18,2  7,9  

1074 Asustek Computer Тайвань 14,5  595 M 11,3  7,3  

1394 
Focus Medіa Іnformatіon 

Technology 

Китай 
1,3  539 M 1,5  15,4  

1531 Compal Electronіcs Тайвань 23,8  252 M 10,8  2,8  

1667 Wіstron Тайвань 19,2  43 M 9,4  2,3  

1834 Іnventec Тайвань 13,3  175 M 5,7  2,6  

1872 Іnnolux Тайвань 8,9  58 M 11,5  4,2  

1970 
Chіna Great Wall 

Computer 

Китай 
10,8  20 M 6  4,4  

Джерело: [221] 

Таблиця Д.4 

Результати опитування за країнами та галуззю (кількість респондентів, 

частка відповідей у дужках) 

 Сектори економіки 

Країни ІКТ Автомобільний АПК Разом 

Бразилія  69 (25,9%)   

Китай 243 (2,7%)    

Естонія 17 (14%)    

Індія 324 (20,2%)    

Південна Африка   84 (16,9%)  

Усього, країни з середнім 

рівнем доходу 

584 (5,34%) 69 (25,9%) 84 (16,9%) 737 (6,32%) 

Данія   49 (23,3%)  

Німеччина  53 (4,7%)   

Норвегія 181 (11,9%)    

Швеція 171 (10,3%) 24 (14,3%)   

Усього, країни з високим 

рівнем доходу 

352 (11,05%) 77 (6,18%) 49 (23,2%) 478 (10,59%) 

ВСЬОГО 936 (6,59%) 146 (10,64%) 133 (18,58%) 1215 (7,5%) 

Джерело: [160]. 
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Таблиця Д.5 

Характеристика фірм, що формують жорсткі/ сильні ГІМм 

Глобальні активи 
Галузь, % всіх підприємств 

цієї галузі (кількість) 

Країна, 

% всіх фірм у цій країні 

(кількість) 

Розмір, 

% всіх фірм такого розміру 

(кількість) 

 

Тип фірми 

Тип одиниці відповідальності, 

% від усіх фірм цієї фірми% від 

усіх фірм цього типу за типом 

(номером) це місце (число) 

38 випадків, 

3,13% від набору 

даних 

 

Авто 2,05% (3) 

АПК 1,50% (2) 

ІКТ 3,53% (33) 

 

Китай 0,82% (2) 

Індія 8,02% (26) 

Південна Африка 1,19% (1) 

Середній дохід 4,03% (29) 

<10 1,53% (2) 

 <50 1,94% (7) 

 <250 4,39% (13) 

 <1000 4,71% (8) 

> 1000 6,80% (7)  

Немає інформації 0,65% (1) 

Автономний 2,31% (16) 

Середній дохід 2,98% (10) 

Високий дохід 1,83% (6) 

Глобальний 

мережеві 

виконавці 

Авто 2,05% (3) 

АПК 3,01% (4) 

ІКТ 4,91% (46) 

 

Данія 2,04% (1) 

Німеччина 3,77% (2) 

Норвегія 1,66% (3) 

Швеція 1,54% (3) 

Високий дохід 1,82% (9) 

Бразилія 2,90% (2) 

<10 0,76% (1) 

<50 0,83% (3) 

<250 4,73% (14) 

<1000 10,59% (18) 

> 1000 16,50% (17) 

Дочірнє підприємство 6,50% 

(16)  

Середньозважений прибуток 

7,61% (15) 

1,79% з високим рівнем доходу 

(1) 

Штаб-квартира МНК 4,44% (6) 

Середній дохід 3,39% (4) 

53 випадки, 

4,36% від набору 

даних 

 

Авто 1,37% (2) 

АПК 2,26% (3) 

ІКТ 1,60% (15) 

 

Індія 13,89% (45) 

Південна Африка 3,57% (3) 

Середній дохід 6,94% (50) 

Німеччина 3,77% (2) 

Швеція 0,51% (1) 

Високий дохід 0,61% (3) 

<10 0,76% (1) 

<50 1,11% (4) 

<250 1,69% (5) 

<1000 1,76% (3) 

> 1000 4,85% (5) 

Немає інформації 1,30% (2) 

Високий дохід 11,11% (2) 

 

Мережеві 

20 випадків, 

1,65% від набору 

даних 

Авто 0,53% (5) 

АПК 1,50% (2) 

ІКТ 3,10% (29) 

 

Індія 3,09% (10) 

Південна Африка 3,57% (3) 

Середній дохід 2,29% (13) 

 Автономний 1,59% (11) 

Середній дохід 2,68% (9) 

Високий дохід 0,61% (2) 

Джерело: [160]. 
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Додаток  E 

Таблиця E.1 

Вихідні дані для розрахунку моделі впливу інституційно-регулятивних чинників на розвиток ГІМм 

    

Частка 

комунік., 

комп. (% 

екс. 

послуг) 

Частка 

ПІІ, 

чист.пр

итік (%  

ВВП) 

Частка ПІІ, 

чист. відтік 

(%  ВВП) 

Частка 

пром. 

(% 

ВВП) 

Частка 

виробни

цтва,  

(% 

ВВП) 

Частка експ. 

вис. техн. (% 

експ. вир. 

тов.) 

Частка 

витрат 

НДДКР 

(% від 

ВВП) 

Частка 

міськ. нас. 

(%  насе-

лення) 

Частка держ. 

вид. освіту,  (% 

держ. видатків) 

Заявки 

вик. тов. 

зн., 

нерез* 

Заявки 

торг. 

марку, 

рез.* 

Плата за 

користування 

інтел. власн., 

платежі, дол. 

США* 

Патентні 

заявки, 

нерез.* 

Патент

ні 

заявки, 

рез.* 

Науково-

технічні 

статті* 

Австралія ГІМ 22,13 3,52 -0,21 22,26 6,07 14,78 2,20 85,90 13,88 1,11 -0,29 0,05 0,55 -0,14 0,56 

Австрія ГІМ 40,03 -7,66 -7,33 24,71 16,21 17,57 3,07 58,09 10,41 -0,40 -0,36 -1,52 -0,22 -0,14 -0,12 

Азербайджан М 12,36 11,88 6,80 47,50 4,90 2,08 0,22 55,34 7,63 -0,36 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,32 

Албанія Г 28,14 8,79 0,06 21,13 5,66 0,65 0,15 59,38 11,32 -0,43 -0,37 -2,62 -0,23 -0,16 -0,33 

Алжир М 63,43 1,03 0,03 34,87 5,61 0,34 0,07 72,05 11,43 -0,40 -0,36 -2,51 -0,21 -0,16 -0,25 

Аргентина гМ 45,64 0,59 0,32 22,19 13,60 8,79 0,59 91,75 14,10 0,43 -0,27 -0,97 -0,14 -0,15 -0,18 

Бангладеш М 79,63 1,05 0,02 27,35 17,03 0,30 0,00 35,86 18,12 -0,35 -0,35 -2,60 -0,22 -0,16 -0,29 

Бахрейн гМ 18,14 0,76 2,74 39,43 18,08 1,05 0,10 89,19 7,30 -0,10 -0,37 -2,63 -0,22 -0,16 -0,33 

Бельгія ГІМ 60,72 7,92 6,14 19,79 12,74 12,54 2,46 97,96 11,96 -0,32 -0,33 -0,20 -0,22 -0,15 -0,04 

Бенін М 21,19 1,54 0,20 20,13 11,87 2,83 0,00 46,77 17,48 -0,61 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Болгарія ГІМ 30,99 3,11 1,59 24,43 14,49 7,96 0,96 74,67 11,44 -0,49 -0,36 -2,49 -0,23 -0,16 -0,29 

Болівія М 18,11 0,99 0,26 25,33 10,98 4,46 0,16 69,08 16,84 -0,27 -0,36 -2,55 -0,22 -0,16 -0,33 

Боснія і Гер. ГМ 35,73 1,61 0,04 23,17 12,37 2,61 0,22 47,88 8,00 -0,37 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,32 

Ботсвана М 29,94 0,83 2,00 32,09 5,19 0,40 0,54 68,70 20,48 -0,51 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Бразилія М 62,15 4,36 0,71 18,28 10,31 13,45 1,17 86,31 15,72 1,33 -0,13 1,52 0,46 -0,12 0,61 

Великобританія ГІМ 45,03 10,03 1,98 17,99 9,02 21,83 1,70 83,14 13,82 0,27 -0,27 7,96 0,02 -0,05 1,37 

В'єтнам іМ 0,00 6,14 0,49 32,72 14,27 26,93 0,37 35,21 18,52 0,34 -0,31 -2,63 -0,09 -0,16 -0,28 

Вірменія гМ 26,50 3,21 0,63 25,58 10,28 5,94 0,25 63,10 10,66 -0,42 -0,36 -2,63 -0,23 -0,16 -0,32 

Гана М 72,82 8,14 0,03 22,69 4,35 1,51 0,38 55,41 20,99 -0,42 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,31 

Гватемала гМ 28,38 1,71 0,16 26,03 18,33 5,45 0,04 50,68 24,09 -0,24 -0,37 -2,50 -0,22 -0,16 -0,33 

Гвінея М 22,82 16,30 -0,02 31,05 11,48 0,96 0,00 35,79 11,99 -0,61 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Продовження таблиці E.1 
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Частка 

комунік., 

комп. (% 

екс. 

послуг) 

Частка 

ПІІ, 

чист.пр

итік (%  

ВВП) 

Частка ПІІ, 

чист. відтік 

(%  ВВП) 

Частка 

пром. 

(% 

ВВП) 

Частка 

виробни

цтва,  

(% 

ВВП) 

Частка експ. 

вис. техн. (% 

експ. вир. 

тов.) 

Частка 

витрат 

НДДКР 

(% від 

ВВП) 

Частка 

міськ. нас. 

(%  насе-

лення) 

Частка держ. 

вид. освіту,  (% 

держ. видатків) 

Заявки 

вик. тов. 

зн., 

нерез* 

Заявки 

торг. 

марку, 

рез.* 

Плата за 

користування 

інтел. власн., 

платежі, дол. 

США* 

Патентні 

заявки, 

нерез.* 

Патент

ні 

заявки, 

рез.* 

Науково-

технічні 

статті* 

Гондурас гМ 71,81 5,30 1,14 25,67 17,20 2,48 0,04 56,46 19,86 -0,24 -0,36 -2,58 -0,22 -0,16 -0,33 

Гонконг, 

Китай 
ГІМ 

17,19 41,53 23,55 7,48 1,08 12,12 0,76 100,00 18,61 0,94 -0,37 -2,63 0,19 -0,16 -0,33 

Греція ГіМ 14,27 1,59 -0,82 14,23 8,60 11,44 0,96 78,72 8,70 -0,53 -0,36 -2,44 -0,23 -0,16 -0,14 

Грузія ГМ 7,59 11,18 2,86 21,45 10,38 3,90 0,32 58,23 12,67 -0,39 -0,34 -2,62 -0,22 -0,16 -0,32 

Данія ГІМ 34,46 2,78 5,72 20,34 13,27 15,67 3,01 87,76 13,83 -0,49 -0,37 -1,31 -0,22 -0,15 -0,10 

Домініканська 

республіка 
гМ 

11,09 3,48 0,15 24,43 13,32 4,38 0,00 80,28 12,58 -0,33 -0,36 -2,56 -0,22 -0,16 -0,33 

Еквадор гМ 11,72 0,77 0,20 32,32 8,77 8,37 0,44 63,67 12,79 -0,16 -0,37 -2,60 -0,22 -0,16 -0,31 

Естонія ГІМ 44,29 3,18 0,81 23,12 13,52 10,34 1,50 68,72 14,26 -0,53 -0,35 -2,59 -0,23 -0,16 -0,31 

Єгипет гМ 17,33 2,44 0,06 32,46 16,84 0,49 0,72 42,71 10,51 0,16 0,64 -2,48 -0,19 -0,15 -0,14 

Замбія М 8,52 3,16 0,84 34,88 7,69 5,27 0,28 42,98 5,65 -0,54 -0,35 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Зімбабве М 32,30 2,06 0,20 20,19 8,47 5,21 0,00 32,24 30,01 -0,48 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Ізраїль ГІМ 76,88 3,75 4,11 18,67 11,68 18,38 4,27 92,34 14,33 -0,15 4,66 -1,66 -0,07 -0,15 -0,12 

Індія М 70,03 1,95 0,22 26,58 15,27 7,13 0,63 33,60 14,05 1,54 -0,37 1,79 0,73 -0,05 1,60 

Індонезія гМ 34,86 0,49 -1,24 39,29 20,51 5,79 0,08 54,66 20,63 0,36 -0,37 -1,23 0,03 -0,15 -0,20 

Іран М 0,00 0,80 0,02 33,86 11,90 4,12 0,33 74,39 18,57 -0,24 0,09 -2,63 -0,21 -0,04 0,39 

Ірландія ГІМ 26,61 25,97 33,52 36,42 32,14 29,09 1,51 62,95 13,01 -0,50 -0,28 58,88 -0,23 -0,16 -0,21 

Ісландія ГІМ 18,93 -5,25 -8,91 19,66 9,29 23,25 2,21 93,77 17,67 -0,41 -0,36 -2,55 -0,23 -0,16 -0,32 

Іспанія ГІМ 30,59 2,60 4,08 21,30 12,88 6,98 1,22 80,08 9,54 -0,32 -0,37 1,40 -0,22 -0,14 0,59 

Італія ГІМ 39,77 1,06 0,82 21,44 14,65 7,49 1,33 70,14 8,01 -0,28 -0,28 1,15 -0,20 -0,09 0,88 

Йорданія ГМ 10,73 4,02 0,01 25,51 16,02 1,92 0,43 90,75 14,18 -0,31 -0,36 -2,62 -0,22 -0,16 -0,30 

Казахстан М 18,06 12,22 2,52 31,98 11,33 30,39 0,17 57,34 12,19 -0,19 -0,30 -2,53 -0,22 -0,15 -0,30 

Камбоджа М 8,81 11,43 0,61 29,45 16,00 0,43 0,12 22,98 9,09 -0,49 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Камерун М 34,40 2,06 -0,12 24,49 14,67 3,71 0,00 55,78 13,82 -0,61 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,32 

Канада ГІМ 51,73 2,25 4,61 27,53 9,78 12,93 1,62 81,35 12,22 1,50 -0,36 5,95 0,70 -0,13 0,67 
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Частка 

комунік., 

комп. (% 

екс. 

послуг) 

Частка 

ПІІ, 

чист.пр

итік (%  

ВВП) 

Частка ПІІ, 

чист. відтік 

(%  ВВП) 

Частка 

пром. 

(% 

ВВП) 

Частка 

виробни

цтва,  

(% 

ВВП) 

Частка експ. 

вис. техн. (% 

експ. вир. 

тов.) 

Частка 

витрат 

НДДКР 

(% від 

ВВП) 

Частка 

міськ. нас. 

(%  насе-

лення) 

Частка держ. 

вид. освіту,  (% 

держ. видатків) 

Заявки 

вик. тов. 

зн., 

нерез* 

Заявки 

торг. 

марку, 

рез.* 

Плата за 

користування 

інтел. власн., 

платежі, дол. 

США* 

Патентні 

заявки, 

нерез.* 

Патент

ні 

заявки, 

рез.* 

Науково-

технічні 

статті* 

Катар ГіМ 10,80 0,51 5,18 51,90 9,05 2,20 0,48 99,08 12,74 -0,19 -0,37 -2,63 -0,21 -0,16 -0,31 

Кенія М 34,07 0,56 0,22 17,46 9,09 3,76 0,79 26,56 16,66 -0,48 -0,37 -2,52 -0,23 -0,16 -0,31 

Киргизія гМ 28,22 9,09 0,59 26,55 15,43 18,49 0,12 36,14 16,27 -0,43 -0,33 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Китай гІМ 58,98 1,56 1,93 39,88 28,82 25,24 2,07 57,96 12,63 6,67 -0,36 16,76 3,79 9,80 7,12 

Кіпр ГІМ 20,63 12,94 5,76 9,92 4,37 7,28 0,46 66,84 15,53 -0,54 -0,36 -2,56 -0,23 -0,16 -0,31 

Колумбія гМ 20,02 4,94 1,61 29,72 11,60 9,83 0,24 80,45 15,11 0,06 -0,37 -2,28 -0,18 -0,16 -0,22 

Респ. Корея ГІМ 50,29 0,86 2,12 35,13 26,78 26,58 4,23 81,50 18,00 1,07 -0,37 4,99 1,14 1,19 0,77 

Коста-Ріка ГіМ 50,87 5,19 0,87 18,91 11,32 18,26 0,58 78,56 23,37 -0,11 -0,37 -2,22 -0,21 -0,16 -0,32 

Кот-д'Івуар М 36,05 1,59 0,08 27,52 12,84 4,79 0,00 50,33 21,17 -0,61 -0,34 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Кувейт ГіМ 56,92 0,26 5,77 51,64 7,27 1,91 0,30 100,00 13,37 -0,61 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,32 

Латвія ГіМ 31,32 0,88 0,89 18,56 10,67 12,51 0,63 68,08 13,97 -0,51 -0,37 -2,61 -0,23 -0,16 -0,31 

Литва ГіМ 26,03 2,25 1,90 25,82 16,99 11,75 1,04 67,52 13,19 -0,51 0,30 -2,58 -0,23 -0,16 -0,29 

Ліван гМ 28,71 5,26 1,29 15,38 8,33 2,37 0,00 88,43 8,58 -0,59 0,30 -2,61 -0,22 -0,16 -0,31 

Люксембург ГІМ 30,24 45,81 53,97 11,69 5,06 7,60 1,29 90,73 9,57 -0,61 -0,37 0,26 -0,22 -0,16 -0,32 

Маврикій гМ 29,73 2,86 0,04 18,58 12,40 0,07 0,18 40,84 19,47 -0,52 -0,37 -2,62 -0,23 -0,16 -0,33 

Мадагаскар М 15,82 5,41 0,90 16,73 0,00 0,65 0,02 36,52 13,99 -0,52 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Македонія, 

Республіка  
ГМ 

58,35 5,11 1,86 24,71 12,19 1,96 0,44 57,75 10,00 -0,42 -0,37 -2,58 -0,23 -0,16 -0,32 

Малаві М 41,12 5,99 -0,08 14,65 9,52 2,16 0,00 16,71 21,55 -0,56 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Малайзія ГІМ 35,23 4,54 3,41 38,34 22,27 42,97 1,30 75,45 19,85 0,79 -0,37 -1,54 -0,04 -0,15 0,02 

Малі М 51,24 0,89 0,14 16,53 0,00 4,71 0,58 41,57 18,16 -0,61 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Мальта ГІМ 55,48 21,98 -59,36 12,51 7,51 21,47 0,77 94,55 17,52 -0,59 -0,34 -2,24 -0,23 -0,16 -0,33 

Марокко гМ 39,53 2,24 0,61 26,05 15,79 3,67 0,71 61,91 17,30 -0,23 -0,37 -2,55 -0,20 -0,16 -0,26 

Мексика ГМ 1,28 3,23 0,61 29,33 16,78 15,29 0,55 79,87 19,10 1,44 -0,37 -2,41 0,26 -0,15 -0,08 

Мозамбік М 10,71 28,40 0,32 19,68 8,68 0,00 0,34 35,46 18,98 -0,46 -0,35 -2,62 -0,23 -0,16 -0,33 
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Частка 

комунік., 

комп. (% 

екс. 

послуг) 

Частка 

ПІІ, 

чист.пр

итік (%  

ВВП) 

Частка ПІІ, 

чист. відтік 

(%  ВВП) 

Частка 

пром. 

(% 

ВВП) 

Частка 

виробни

цтва,  

(% 

ВВП) 

Частка експ. 

вис. техн. (% 

експ. вир. 

тов.) 

Частка 

витрат 

НДДКР 

(% від 

ВВП) 

Частка 

міськ. нас. 

(%  насе-

лення) 

Частка держ. 

вид. освіту,  (% 

держ. видатків) 

Заявки 

вик. тов. 

зн., 

нерез* 

Заявки 

торг. 

марку, 

рез.* 

Плата за 

користування 

інтел. власн., 

платежі, дол. 

США* 

Патентні 

заявки, 

нерез.* 

Патент

ні 

заявки, 

рез.* 

Науково-

технічні 

статті* 

Молдова гіМ 42,62 1,34 0,24 18,51 11,82 3,10 0,37 42,56 18,77 -0,40 -0,37 -2,62 -0,23 -0,16 -0,33 

Монголія гМ 26,64 -37,17 0,13 33,67 7,25 16,32 0,16 68,36 12,43 -0,47 -0,37 -2,61 -0,22 -0,16 -0,33 

Намібія М 34,44 3,18 -0,05 29,30 11,11 2,19 0,34 49,01 26,19 -0,54 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Непал М 62,14 0,50 0,00 13,06 5,28 0,62 0,30 19,34 16,99 -0,48 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,32 

Нігерія М 18,20 1,10 0,32 18,17 8,68 1,97 0,22 49,52 10,00 -0,61 0,44 -2,43 -0,20 -0,16 -0,26 

Нідерланди ГІМ 69,91 23,90 36,69 17,96 10,91 17,78 2,01 91,08 11,98 -0,61 -0,37 36,25 -0,22 -0,14 0,19 

ФРН ГІМ 55,44 1,67 2,62 27,47 20,64 16,91 2,88 77,26 11,13 -0,06 -0,37 6,52 0,36 0,24 1,47 

Нова 

Зеландія 
ГІМ 19,66 1,02 -0,48 20,44 11,44 10,14 1,15 86,47 18,13 0,31 -0,33 -1,97 -0,07 -0,15 -0,20 

Норвегія ГІМ 38,75 -5,02 2,18 28,29 6,74 19,28 1,93 81,87 17,05 0,19 -0,37 -2,20 -0,20 -0,15 -0,14 

Об'єднані 

Арабські 

Емірати 

ГіМ 0,00 2,52 4,40 41,45 8,98 2,32 0,87 86,25 5,02 0,31 -0,35 -2,63 -0,23 -0,16 -0,29 

Оман гМ 14,77 2,52 0,53 47,17 8,40 2,83 0,25 83,56 11,96 -0,46 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,32 

Пакистан М 68,94 0,89 0,02 18,26 12,08 1,91 0,25 36,44 13,19 0,01 -0,36 -2,46 -0,21 -0,16 -0,17 

Панама ГМ 8,36 10,37 1,65 28,19 6,36 0,00 0,06 67,37 13,02 -0,25 -0,37 -2,60 -0,22 -0,16 -0,33 

Парагвай гМ 31,63 1,50 0,33 27,51 10,78 7,25 0,13 61,30 19,63 0,00 -0,32 -2,62 -0,22 -0,16 -0,33 

Перу ГМ 10,44 3,58 0,16 30,00 13,19 4,22 0,12 77,72 17,60 -0,06 -0,37 -2,37 -0,20 -0,16 -0,31 

Південна 

Африка 
ГМ 22,69 0,75 1,52 26,01 12,04 5,29 0,72 65,85 19,14 0,43 -0,34 -1,03 -0,02 -0,14 -0,12 

Польща ГІМ 48,35 3,55 2,37 29,84 18,08 8,46 1,00 60,11 11,63 -0,39 -0,37 -0,46 -0,22 -0,12 0,25 

Португалія ГІМ 29,31 4,59 2,84 19,35 12,15 5,29 1,28 64,65 9,90 -0,44 0,19 -1,98 -0,23 -0,15 -0,09 

Російсія ГіМ 47,66 2,53 1,74 29,28 11,97 10,72 1,13 74,29 11,15 1,04 -0,34 1,41 0,22 0,06 0,70 

Руанда М 38,92 3,14 0,56 16,37 5,81 12,28 0,00 17,13 12,28 -0,54 1,52 -2,63 -0,22 -0,16 -0,33 

Румунія ГіМ 58,77 3,33 0,67 30,22 20,24 8,50 0,49 53,94 9,24 -0,47 -0,37 -1,98 -0,23 -0,15 -0,15 

Сальвадор гМ 46,16 2,01 0,55 24,14 15,70 4,62 0,13 71,28 16,60 -0,13 0,94 -2,52 -0,22 -0,16 -0,33 

Сауд. Аравія М 5,68 1,16 1,39 43,16 12,91 2,97 0,82 83,62 19,26 0,13 -0,36 -2,63 -0,16 -0,15 -0,17 

Сенегал гМ 54,62 2,68 0,26 20,26 11,10 2,08 0,54 46,74 23,76 -0,61 -0,35 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Сербія ГМ 53,53 6,15 0,66 25,80 15,63 3,63 0,87 55,94 9,19 -0,29 -0,37 -2,47 -0,23 -0,16 -0,24 

Сінгапур ГІМ 43,04 23,97 9,01 23,72 17,68 48,85 2,20 100,00 19,96 0,54 4,49 12,33 0,05 -0,15 -0,13 

Словаччина ГІМ 37,69 3,95 4,59 31,44 20,45 9,83 1,18 53,75 10,23 -0,48 -0,37 -2,16 -0,23 -0,16 -0,24 

Словенія ГІМ 34,69 3,27 1,06 27,98 20,13 7,42 2,21 54,27 11,27 -0,53 -0,37 -2,45 -0,23 -0,16 -0,27 

США ГІМ 46,20 2,57 1,67 18,88 11,60 19,96 2,79 82,06 13,45 5,68 -0,36 33,27 9,11 2,28 6,82 
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Частка 

комунік., 

комп. (% 

екс. 

послуг) 

Частка 

ПІІ, 

чист.пр

итік (%  

ВВП) 

Частка ПІІ, 

чист. відтік 

(%  ВВП) 

Частка 

пром. 

(% 

ВВП) 

Частка 

виробни

цтва,  

(% 

ВВП) 

Частка експ. 

вис. техн. (% 

експ. вир. 

тов.) 

Частка 

витрат 

НДДКР 

(% від 

ВВП) 

Частка 

міськ. нас. 

(%  насе-

лення) 

Частка держ. 

вид. освіту,  (% 

держ. видатків) 

Заявки 

вик. тов. 

зн., 

нерез* 

Заявки 

торг. 

марку, 

рез.* 

Плата за 

користування 

інтел. власн., 

платежі, дол. 

США* 

Патентні 

заявки, 

нерез.* 

Патент

ні 

заявки, 

рез.* 

Науково-

технічні 

статті* 

Таджикистан М 28,58 3,46 -1,87 27,24 9,72 0,00 0,11 26,98 16,44 -0,46 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Тайланд ГіМ 18,29 0,74 3,26 35,78 27,39 21,51 0,63 49,20 19,14 0,64 3,25 0,58 -0,03 -0,15 -0,16 

Танзанія М 9,69 2,88 0,00 24,93 4,92 2,02 0,53 33,05 17,30 -0,61 3,25 -2,63 -0,23 -0,16 -0,32 

Тринідад і 

Тобаго 
гМ 9,75 -0,11 0,37 35,43 17,05 0,13 0,09 53,21 13,91 -0,54 -0,37 -2,59 -0,22 -0,16 -0,33 

Туніс гМ 28,78 1,65 0,08 24,43 15,40 6,07 0,63 68,64 22,90 -0,38 1,54 -2,62 -0,22 -0,16 -0,24 

Туреччина ГіМ 10,89 1,54 0,36 28,18 16,60 2,03 1,01 74,64 13,13 0,33 -0,37 -2,02 -0,21 -0,11 0,26 

Уганда М 32,31 2,60 0,00 20,68 8,73 1,83 0,48 23,20 10,88 -0,49 -0,37 -2,62 -0,23 -0,16 -0,32 

Угорщина ГІМ 51,35 55,49 53,17 25,78 19,90 14,04 1,38 71,06 9,51 -0,48 -0,36 -1,46 -0,23 -0,15 -0,22 

Україна ГіМ 47,52 3,69 0,19 22,99 12,03 7,27 0,62 69,25 13,12 0,07 -0,37 -2,35 -0,17 -0,14 -0,20 

Уругвай гМ 36,06 -0,72 0,85 25,54 12,82 9,71 0,34 95,24 14,93 -0,38 -0,36 -2,55 -0,21 -0,16 -0,32 

Філіппіни гМ 75,93 2,72 0,79 30,75 19,65 55,10 0,14 46,68 13,21 0,55 -0,32 -2,19 -0,13 -0,16 -0,30 

Фінляндія ГІМ 74,45 1,89 7,67 23,36 14,54 8,44 2,90 85,33 12,32 -0,51 -0,36 -1,93 -0,22 -0,15 -0,15 

Франція ГІМ 56,23 1,44 2,61 17,56 10,31 26,67 2,23 80,18 9,66 -0,08 -0,37 8,01 -0,17 -0,04 0,88 

Хорватія ГіМ 19,80 3,63 -0,56 22,14 12,74 11,62 0,85 56,67 9,49 -0,50 -0,34 -2,42 -0,23 -0,16 -0,26 

Чехія ГІМ 47,75 5,56 1,61 33,82 24,35 13,88 1,95 73,68 9,46 -0,45 -0,36 -1,67 -0,23 -0,15 -0,05 

Чилі ГіМ 34,95 4,95 2,99 28,93 10,82 6,95 0,38 87,49 19,57 -0,02 -0,29 -1,33 -0,15 -0,16 -0,21 

Чорногорія ГіМ 14,24 5,18 -4,23 15,83 3,78 0,00 0,38 66,48 8,00 -0,41 -0,37 -2,63 -0,23 -0,16 -0,33 

Швейцарія ГІМ 53,42 9,04 12,65 25,01 17,80 27,08 2,97 73,76 15,46 0,66 -0,35 7,15 -0,22 -0,15 0,04 

Швеція ГІМ 61,18 1,58 0,35 21,70 13,51 14,29 3,26 87,15 15,20 -0,47 -0,32 0,06 -0,22 -0,14 0,02 

Шрі Ланка М 13,96 1,10 0,29 27,29 18,39 0,84 0,10 18,38 10,95 -0,34 1,83 -2,63 -0,22 -0,16 -0,31 

Ямайка гМ 15,31 5,62 1,61 19,03 7,60 0,43 0,06 55,38 20,05 -0,52 -0,37 -2,59 -0,23 -0,16 -0,33 

Японія ГІМ 56,51 0,79 3,51 29,30 21,05 16,22 3,28 91,54 9,24 1,40 -0,35 13,74 1,52 1,99 1,36 

*- нормалізоване значення 

Джерело: складено і розраховано за даними [222]. 
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Таблиця E.2 

Кореляційна матриця щільності та напрямку взаємозв’язків ІГІМм та показників розвитку ГІМм  

  

ІГІМм Частка 

комунік., 

комп. (% 

екс. 

послуг) 

Частка 

ПІІ, 

чист.пр

итік (%  

ВВП) 

Частка 

ПІІ, 

чист. 

відтік 

(%  

ВВП) 

Частка 

пром. 

(% 

ВВП) 

Частка 

виробниц

тва,  (% 

ВВП) 

Частка 

експ. 

вис. 

техн. 

(% 

експ. 

вир. 

тов.) 

Частка 

витрат 

НДДКР 

(% від 

ВВП) 

Частка 

міськ. 

нас. (%  

насе-

лення) 

Частка 

держ. 

вид. 

освіту,  

(% держ. 

видатків) 

Заявки 

вик. 

тов. 

зн., 

нерез. 

Заявки 

торг. 

марку, 

рез. 

Плата за 

користув

ання 

інтел. 

власн., 

платежі, 

дол. 

США 

Патент-

ні 

заявки, 

нерез. 

Патен-

тні 

заявки, 

рез. 

Науково

-технічні 

статті 

ІГІМм 1 0,273 0,180 0,254 -0,107 0,230 0,466 0,699 0,446 -0,138 0,153 0,003 0,471 0,126 0,050 0,198 

  0,003 0,050 0,005 0,244 0,011 0,000 0,000 0,000 0,134 0,095 0,970 0,000 0,169 0,587 0,030 

Частка 

комунік., 

комп. (% екс. 

послуг) 

0,273 1 0,000 0,040 -0,201 0,176 0,255 0,381 0,060 0,043 0,152 0,011 0,204 0,145 0,160 0,230 

0,003   0,998 0,661 0,028 0,054 0,005 0,000 0,518 0,645 0,097 0,901 0,026 0,113 0,082 0,012 

Частка ПІІ, 

чист.притік 

(%  ВВП) 

0,180 0,000 1 0,549 -0,236 -0,023 0,115 0,041 0,105 -0,047 -0,048 0,037 0,236 -0,039 -0,051 -0,062 

0,050 0,998   0,000 0,009 0,801 0,211 0,657 0,252 0,608 0,601 0,689 0,009 0,669 0,578 0,503 

Частка ПІІ, 

чист. відтік 

(%  ВВП) 

0,254 0,040 0,549 1 0,020 0,118 0,092 0,167 0,137 -0,163 0,005 0,014 0,374 -0,002 -0,003 0,010 

0,005 0,661 0,000   0,829 0,199 0,317 0,068 0,135 0,076 0,952 0,879 0,000 0,986 0,971 0,918 

Частка пром. 

(% ВВП) 
-0,107 -0,201 -0,236 0,020 1 0,381 0,031 -0,085 0,098 -0,121 0,139 -0,051 0,031 0,008 0,154 0,051 

0,244 0,028 0,009 0,829   0,000 0,739 0,356 0,288 0,186 0,129 0,579 0,733 0,934 0,093 0,584 

Частка 

виробництва,  

(% ВВП) 

0,230 0,176 -0,023 0,118 0,381 1 0,392 0,314 0,020 -0,042 0,285 0,101 0,353 0,146 0,311 0,254 

0,011 0,054 0,801 0,199 0,000   0,000 0,000 0,827 0,646 0,002 0,271 0,000 0,112 0,001 0,005 

Частка експ. 

вис. техн. (% 

експ. вир. 

тов.) 

0,466 0,255 0,115 0,092 0,031 0,392 1 0,502 0,298 0,042 0,361 0,214 0,404 0,216 0,201 0,266 

0,000 0,005 0,211 0,317 0,739 0,000   0,000 0,001 0,648 0,000 0,019 0,000 0,018 0,028 0,003 

Частка витрат 

НДДКР (% 

від ВВП) 

0,699 0,381 0,041 0,167 -0,085 0,314 0,502 1 0,471 -0,168 0,327 0,165 0,398 0,324 0,254 0,394 

0,000 0,000 0,657 0,068 0,356 0,000 0,000   0,000 0,067 0,000 0,071 0,000 0,000 0,005 0,000 

Частка міськ. 

нас. (%  

населення) 

0,446 0,060 0,105 0,137 0,098 0,020 0,298 0,471 1 -0,135 0,180 -0,012 0,190 0,120 0,031 0,130 

0,000 0,518 0,252 0,135 0,288 0,827 0,001 0,000   0,140 0,049 0,900 0,037 0,193 0,734 0,156 
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Продовження таблиці E.2 

  

ІГІМм Частка 

комунік., 

комп. (% 

екс. 

послуг) 

Частка 

ПІІ, 

чист.пр

итік (%  

ВВП) 

Частка 

ПІІ, 

чист. 

відтік 

(%  

ВВП) 

Частка 

пром. 

(% 

ВВП) 

Частка 

виробниц

тва,  (% 

ВВП) 

Частка 

експ. 

вис. 

техн. 

(% 

експ. 

вир. 

тов.) 

Частка 

витрат 

НДДКР 

(% від 

ВВП) 

Частка 

міськ. 

нас. (%  

насе-

лення) 

Частка 

держ. 

вид. 

освіту,  

(% держ. 

видатків) 

Заявки 

вик. 

тов. 

зн., 

нерез. 

Заявки 

торг. 

марку, 

рез. 

Плата за 

користув

ання 

інтел. 

власн., 

платежі, 

дол. 

США 

Патент-

ні 

заявки, 

нерез. 

Патен-

тні 

заявки, 

рез. 

Науково

-технічні 

статті 

Частка держ. 

вид. освіту,  

(% державних 

видатків) 

-0,138 0,043 -0,047 -0,163 -0,121 -0,042 0,042 -0,168 -0,135 1 0,009 0,100 -0,096 -0,033 -0,060 -0,112 

0,134 0,645 0,608 0,076 0,186 0,646 0,648 0,067 0,140   0,923 0,279 0,297 0,718 0,513 0,223 

Заявки вик. 

Тов. зн., 

нерез. 

0,153 0,152 -0,048 0,005 0,139 0,285 0,361 0,327 0,180 0,009 1 0,001 0,407 0,840 0,780 0,896 

0,095 0,097 0,601 0,952 0,129 0,002 0,000 0,000 0,049 0,923   0,995 0,000 0,000 0,000 0,000 

Заявки торг. 

марку, рез. 
0,003 0,011 0,037 0,014 -0,051 0,101 0,214 0,165 -0,012 0,100 0,001 1 0,030 -0,029 -0,042 -0,054 

0,970 0,901 0,689 0,879 0,579 0,271 0,019 0,071 0,900 0,279 0,995   0,743 0,756 0,650 0,559 

Плата за 

користування 

інтелектуальн

ою власністю, 

платежі, дол. 

США 

0,471 0,204 0,236 0,374 0,031 0,353 0,404 0,398 0,190 -0,096 0,407 0,030 1 0,477 0,325 0,496 

0,000 0,026 0,009 0,000 0,733 0,000 0,000 0,000 0,037 0,297 0,000 0,743   0,000 0,000 0,000 

Патентні 

заяви, нерез. 
0,126 0,145 -0,039 -0,002 0,008 0,146 0,216 0,324 0,120 -0,033 0,840 -0,029 0,477 1 0,603 0,886 

0,169 0,113 0,669 0,986 0,934 0,112 0,018 0,000 0,193 0,718 0,000 0,756 0,000   0,000 0,000 

Патентні 

заявки, рез. 
0,050 0,160 -0,051 -0,003 0,154 0,311 0,201 0,254 0,031 -0,060 0,780 -0,042 0,325 0,603 1 0,818 

0,587 0,082 0,578 0,971 0,093 0,001 0,028 0,005 0,734 0,513 0,000 0,650 0,000 0,000   0,000 

Науково-

технічні 

статті 

0,198 0,230 -0,062 0,010 0,051 0,254 0,266 0,394 0,130 -0,112 0,896 -0,054 0,496 0,886 0,818 1 

0,030 0,012 0,503 0,918 0,584 0,005 0,003 0,000 0,156 0,223 0,000 0,559 0,000 0,000 0,000   
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Таблиця E.3 

Динаміка вибраних показників розвитку ГІМм в ЄС, 1992-2017 рр. 
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Експорт послуг ІКТ 

(млрд дол. США) 
  104,5 149,1 165,3 195,5 241,2 277,4 354 394,7 475,5 548,8 504,7 515,7 526,7 599,2 617,9 717,4 790,5 655,2 667,7 

Частка комунік., комп. 

(% екс. послуг) 
35,0 36,7 39,1 41,1 42,4 43,8 42,9 43,3 42,2 42,3 43,0 45,4 45,8 45,9 47,0 46,8 48,2 46,7 46,9 50,5 

Частка ПІІ, 

чист.притік (%  ВВП) 
0,8 1,3 8,2 3,8 3,9 2,8 2,9 6,7 7,2 9,5 5,6 2,6 3,4 4,6 4,1 3,4 2,1 3,8 5,2 3,7 

Частка ПІІ, чист. 

відтік (%  ВВП) 
1,3 1,8 10,2 4,4 3,4 2,9 3,9 7,2 8,6 11,3 8,0 2,7 3,9 5,1 3,7 3,9 2,0 4,2 5,0 2,6 

Частка пром. (% ВВП) 27,8 26,6 25,1 24,7 24,3 23,9 23,8 23,7 23,9 23,8 23,5 22,2 22,4 22,5 22,2 21,9 21,8 22,0 22,0 21,9 

Частка виробництва,  

(% ВВП) 
18,6 17,6 16,8 16,4 16,0 15,5 15,4 15,1 15,1 15,0 14,5 13,3 13,9 14,1 13,9 13,8 14,0 14,3 14,3 14,0 

Частка експ. вис. техн. 

(% експ. вир. тов.) 
14,9 16,4 21,4 20,8 19,3 17,9 17,8 18,2 18,6 14,1 13,7 15,3 15,4 15,0 15,6 15,7 15,5 17,2 16,3 нд  

Плата за користуван. 

інтел. власн., платежі, 

дол. США 

15,8 20,2 24,4 24,2 25,9 31,0 56,1 83,8 90,2 101,6 128,4 117,6 121,5 133,0 129,3 148,8 182,0 194,9 194,4 208,9 

Патентні заявки, 

резиденти 
94,1 91,9 119,3 107,8 104,6 103,6 103,8 101,6 101,0 111,1 112,2 110,6 110,6 110,0 108,8 108,5 108,5 99,4 107,6 0,0 

Наукоємність ВВП нд  нд  1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 нд  нд  

Державні видатки на 

освіту, загальна (% 

державних видатків) 

нд  10,8 11,1 11,9 11,5 11,6 11,7 12,1 12,0 11,6 11,9 11,4 11,1 11,1 11,2 11,5 11,6 нд  нд  нд  

Науково-технічні 

статті 
нд  нд  нд  нд  нд  388,7 415,0 459,9 480,8 507,0 528,9 553,6 568,1 593,0 619,0 632,2 646,6 635,1 613,8 0,0 

Дослідники (на млн 

осіб) 
нд  нд  2269,1 2389,3 2456,2 2559,6 2689,7 2789,1 2876,1 2938,4 3081,6 3135,3 3222,0 3239,7 3343,7 3435,8 3487,3 3485,4 нд  нд  

Технічні спеціалісти з 

НДДКР (на млн осіб) 
нд  нд  нд  нд  нд  нд  973,9 957,7 1031,0 1099,8 1070,5 1153,6 1137,4 1289,1 1249,6 1298,7 1309,2 нд  нд  нд  

Заявки на торговельну 

марку, нерезиден., тис. 
183,5 242,8 242,9 216,7 191,7 193,7 185,5 160,8 150,7 136,0 125,8 95,5 93,4 87,2 82,4 77,5 75,0 67,2 76,1 нд  

Заявки на торговельну 

марку, резидент, тис. 
170,4 250,8 382,3 317,0 299,0 288,6 307,1 330,8 338,5 357,6 341,0 349,0 370,8 370,1 353,3 366,6 380,0 355,1 396,5 нд  
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Таблиця E.4 

Динаміка вибраних показників розвитку ГІМм в Україні, 1992-2017 рр. 
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Експорт послуг ІКТ 

(млрд дол. США) 
0 396 468 555 321 416 379 175 198 312 471 789 1091 1661 2344 2143 2659 3175 3812 4272 

Частка комунік., комп. 

(% екс. послуг)  

17,7 26,2 24,9 23,2 23,3 24,6 25,8 25,4 26,3 27,3 30,5 33,0 34,7 37,2 38,3 45,7 46,9 47,5 48,7 

Частка ПІІ, чист.притік 

(%  ВВП) 
0,3 0,6 1,9 2,1 1,6 2,8 2,6 9,1 5,2 7,1 5,9 4,1 4,7 4,4 4,7 2,5 0,6 3,4 3,7 2,2 

Частка ПІІ, чист. відтік 

(%  ВВП) 

 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,7 0,4 0,1 0,5 0,1 0,6 0,2 0,4 0,0 0,2 0,2 

Частка пром. (% ВВП) 52,2 38,2 30,8 30,7 30,8 31,1 32,5 28,5 31,5 32,4 29,2 25,8 25,9 25,1 24,5 22,6 22,8 21,8 23,0 24,0 

Частка виробництва,  (% 

ВВП) 44,6 31,0 16,3 17,4 17,9 18,6 20,7 17,3 20,1 20,3 17,4 15,5 13,2 11,9 12,4 11,3 12,2 11,9 12,0 12,4 

Плата за користуван. 

інтел. власн., надходж, 

дол. США 0,0 0,0 1,0 5,0 4,0 14,0 40,0 22,0 32,0 53,0 72,0 112,0 132,0 107,0 124,0 167,0 118,0 85,0 73,0 72,0 

Частка високотехн.експ. 

(% експ. вир. тов.) 5,2 4,6 4,9 6,9 6,3 3,7 3,4 3,7 3,3 5,6 4,3 4,4 6,3 5,9 6,5 7,3 
нд  нд  

5,2 4,6 

Плата за користуван. 

інтел. власн., платежі, 

дол. США 0 0 663 183 110 292 268 421 428 577 754 644 744 746 727 1072 552 358 358 430 

Патентні заявки, 

резиденти 309 4804 5620 7208 1601 1635 4090 3538 3474 3440 2825 2434 2556 2649 2491 2856 2457 2271 2233 
нд  

Наукоємність ВВП 

  

1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 нд  нд  

Дослідн. на млн осіб нд  нд  нд  нд  нд  нд  нд  нд  1478,7 1459,3 1432,3 1349,7 1332,2 1261,9 1234,7 1165,2 1026,4 1006,0 нд  нд  

Наук.-технічні статті нд  нд  нд  нд  нд  5614,0 5635,6 5920,7 5296,3 5488,6 5906,6 5653,3 6073,7 6399,5 6715,9 7449,9 7417,1 7454,8 7374,7 нд  

Технічні спеціалісти з 

НДДКР(на млн осіб) 
нд  нд  нд  нд  нд  нд  нд  нд  

355,0 325,3 304,5 287,2 285,9 263,4 238,8 217,2 191,3 186,7 
нд  нд  

МНТC, млн дол. США 32,5 119,1 241,3 303,0 369,4 198,9 208,1 213,5 260,8 127,4 217,5 213,8 252,4 196,4 198,3 177,7 309,2 265,2 348,4 0,0 

Заявки на торговельну 

марку, нерезиден., тис. 520 5542 6743 6833 6835 7915 9140 10369 11422 12765 13276 10358 11596 12516 13313 13584 11236 9754 10003 520 

Заявки на торговельну 

марку, резидент, тис. 703 1915 4424 6855 9514 11684 11527 13184 17170 19889 18498 14751 16711 16837 17946 19773 15144 21246 26065 703 

Джерело: складено за даними [200; 219; 220; 22] 
 



ом- Рїз 
ог ас ДОВІДКА

про практичне впровадження результатів дисертаційної роботи 
Гіренко Анни Тимофіївни на тему «Інституційно-регулятивні чинники 

розвитку глобальної інноваційної мережі» на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове 

господарство і міжнародні економічні відносини

Видана здобувачу кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Гіренко Анні 
Тимофіївні про те, що теоретичні положення та практичні рекомендації її 
дисертаційної роботи на тему Гіренко Анни Тимофіївни на тему «Інституційно- 
регулятивні чинники розвитку глобальної інноваційної мережі» було 
впроваджено у практику науково-педагогічної діяльності кафедри міжнародного 
бізнесу.

Окремі положення дисертаційної роботи використано при підготовці 
навчально -  методичних комплексів з дисциплін «Новітні форми міжнародного 
бізнесу», «Міжнародні економічні відносини», «Інтелектуальна власність у 
міжнародному бізнесі», «Макроекономічна політика й моделювання у 
міжнародному бізнесі», «Міжнародний стратегічний менеджмент та маркетинг» 
«Управління міжнародними компаніями», «Стратегічний менеджмент міжнародної 
конкурентоспроможності» та у навчальному процесі Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка при їх 
викладанні, що поглибило їх теоретико-методологічну складову. Зокрема, зокрема, 
що стосуються інноватизації та інтеграції економіки України до глобальних 
інноваційних мереж як імперативу підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності країни, що включають удосконалення інституційно- 
регулятивних засад на основі застосування комплексного підходу до посилення 
інноваційної складової економічного розвитку шляхом застосування 
стимулюючих, регулюючих, мотиваційних механізмів: залучення інвестицій та 
створення сприятливого бізнес-середовища та інформаційно-аналітичної підтримки 
підприємців; поліпшення фінансового стану, диверсифікації джерел їх надходжень 
та перегляду політики їх використання, застосування фінансових регулюючих 
механізмів; нарощування та покращення якісних компонентів освітньо- 
кваліфікаційного потенціалу шляхом підвищення рівня якості освіти, оновлення її 
змісту, гармонізації освіти з реальним сектором економіки; вирішення проблем 
кадрового забезпечення в якісній та кількісні частині цього питання; розширення 
міжнародного співробітництва з використання усіх його форм; підвищення ролі 
партнерського діалогу та державно-приватного партнерства.

Директор ІМВ
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ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційної роботи 

Гіренко Анни Тимофіївни на тему «Інституційно-регулятивні чинники 
розвитку глобальної інноваційної мережі» на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і
міжнародні економічні відносини

Цією довідкою підтверджуємо, що науково-методичні матеріали, висновки та 
пропозиції дисертаційної роботи А.Т. Гіренко «Інституційно-регулятивні чинники 
розвитку глобальної інноваційної мережі» впроваджено в діяльність компанії ТОВ 
«АГРАНА ФРУТ Україна» при формуванні та удосконаленні міжнародної 
стратегії щодо продуктової та географічної диверсифікації компанії шляхом 
інтеграції до глобальних інноваційних мереж. Зокрема, розробки авторки що 
стосуються:

- можливості максимізувати прибутки від інноваційної маржі, коли глобальна 
інноваційна мережа слугує способом прискорення інновації, доповнюючи 
існуючі дослідження внутріфірмових глобальних інноваційних мереж, коли 
глобальні компанії використовують «офшорні» етапи інновацій власних 
філій;

- використання компенсаційного механізму, коли глобальна інноваційна 
мережа слугує мінімізації витрат фірм, що не є ТНК (у тому числі тим, з 
них, які розташовані в країнах, що розвиваються);

- економії на витратах при інтеграції в міжнародні державно-корпоративні 
науково-дослідні консорціуми, які на основі державно-приватного 
партнерства формують глобальні інноваційні мережі в суспільно значимих 
секторах економіки;

- отримання економічного ефекту від участі в неформальних глобальних 
інноваційних мережах, що формуються на базі соціального капіталу, обміну 
знаннями студентів, науковців, викладачів.

Означене сприяло удосконаленню та посиленню співпраці ТОВ «АГРАНА ФРУТ 
Україна» з зарубіжними партнера^

Генеральний директор Ua V г л* і у В.В. Семенюк
\  (їя*САглг'Т і '  * /£_1 І

Аграна Фрут Україна, Україна, 21022, м. Вінниця, в у л ! ^ д ^ >95чнн«^^^^тел.:(0432)553571, факс: (0432) 55-35-02, 55-35-66 
р/р 2600S473808 у національній валюті, 26007473995 у доларах^ у  Євро у AT «Райффайзен Банк АВАЛЬ», 01011, м. Київ,

Печерський район, вул. Лєскова, будЗ; ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805,
ЄДРПОУ 20118399ЛНП 201183902288
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ДО ВІДКА
про впровадження результатів дисертаційної роботи 

Гіренко Анни Тимофіївни на тему «Інституційно-регулятивні чинники 
розвитку глобальної інноваційної мережі» на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і
міжнародні економічні відносини

Цим документом засвідчується, що запропоновані в дисертаційній роботі 
Гіренко А.Т. «Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної 
інноваційної мережі» методологічні підходи до комплексного оцінювання 
глобальної інноваційної мережі дозволили виокремити чинники формування 
інноваційних мереж в умовах глобалізації, здійснити економетричний аналіз 
динаміки розвитку інноваційної мережі України в контексті забезпечення 
конкурентних переваг національної економіки, визначити пріоритетні напрями 
та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення інституційно-регулятивних 
інструментів для забезпечення ефективної інтеграції України до глобальної 
інноваційної мережі.

Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
Вінницької обласної державної адміністрації наукові результати Гіренко А.Т. 
враховано як методично-аналітичне забезпечення при прийнятті рішень та в 
процесі виконання Плану заходів з реалізації «Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на 2016 -  2017 роки» щодо 
пріоритетних напрямів інноватизації та інтеграції економіки регіону до 
глобальних інноваційних мереж як імперативу підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності.

Директор Департаменту Володимир М ЕРЕЖ КО
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АКТ
впровадження результатів дисертації 

Гіренко Анни Тимофіївни 
на тему «Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної 

інноваційної мережі» за спеціальністю 08.00.02 -  світове господарство і

Науково-методичні матеріали, висновки та пропозиції дисертаційної 
роботи А.Т. Гіренко «Інституційно-регулятивні чинники розвитку 
глобальної інноваційної мережі» впроваджено в діяльність ТОВ 
«Міжгалузевий науково-дослідний центр менеджменту та іновацій» при 
удосконаленні міжнародної стратегії шляхом впровадження продуктової та 
географічної диверсифікації шляхом обґрунтування інтеграції до 
глобальних інноваційних мереж. Зокрема:

- використання компенсаційного механізму, коли глобальна 
інноваційна мережа слугує мінімізації витрат фірм, що не є ТНК (у 
тому числі тим, з них, які розташовані в країнах, з ринками, що 
формуються);

- економії на витратах при інтеграції в міжнародні державно- 
корпоративні науково-дослідні консорціуми, які на основі державно- 
приватного партнерства формують глобальні інноваційні мережі в 
суспільно значимих секторах економіки;

- отримання економічного ефекту від участі в неформальних 
глобальних інноваційних мережах, що формуються на базі 
соціального капіталу, обміну знаннями студентів, науковців, 
викладачів.

Що має важливе практичне значення для вдосконалення концепції 
стратегічного розвитку, удосконалення та посилення співпраці ТОВ 
«Міжгалузевий науково-дослідний центр менеджменту та іновацій» з

міжнародні економічні відносини

зарубіжними пяптнепями

Директор JI. П. Гальперіна


