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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток високих технологій та їх поширення між 

країнами є невід'ємною частиною світового економічного процесу, а ефективність 

національних інноваційних систем все більше оцінюється виходячи з використання 

розроблених технологій на світовому ринку. Участь країни у процесах розвитку і 

трансферу високих технологій залежить від рівня її соціально-економічного 

розвитку та ефективності визначення інноваційних пріоритетів й розроблення 

міжнародної стратегії. Це обумовлює необхідність розробки теоретичних засад та 

практичних рекомендацій щодо участі країн у процесах розвитку високих 

технологій у глобальній інноваційній системі. 

Розробленню теоретичних та практичних питань розвитку високих 

технологій присвячені наукові праці багатьох вітчизняних вчених, зокрема 

Антонюк Л. Л., Бажала Ю. М., Бертош О. В., Бураковського І. В., 

Дідківського М. І., Заблоцької Р. О., Капиці Ю. М., Мокій О. А., Тараненко І. В., 

Філіпенка А. С., Федулової Л. І. та ін. Особливості інструментарію розвитку 

високих технологій розглядали Андрощук Г. О., Мельник О. Г., Мунтіян В. І., 

Полковниченко С. О., Саліхова О. Б., Хмара М. П., Черницька Т. М. Тенденції 

світового технологічного розвитку та підходи до реалізації міжнародного 

технологічного трансферу були предметом досліджень таких провідних 

зарубіжних вчених, як Вернон Р., Друкер П., Норт Д., Портер М., Прескот Е., 

Фелт У., Фішер І., Хван В., Хоровіт Г., Шумпетер Й. та ін.  

Проте міжнародні аспекти використання потенціалу та ефектів високих 

технологій для розвитку національних інноваційних систем та розроблення 

відповідного організаційно-економічного забезпечення залишаються актуальними 

для України в контексті глобальних змін. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Дисертаційна робота виконана у контексті основних наукових напрямів та 

найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр., затверджених Постановою НАН 
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України № 55 від 25 лютого 2009 р. відповідно до пріоритетних комплексних 

міждисциплінарних досліджень з прогнозування та моделювання розвитку 

економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів; 

пріоритетних напрямів роботи Академії технологічних наук України на 2013–

2016 рр., затверджених загальними зборами Академії 2 березня 2012 р., зокрема 

вдосконалення державного управління науково-технічним розвитком, створення 

сприятливих умов для інвестування приватного капіталу в розробку та 

впровадження високих технологій, удосконалення форм маркетингу та 

стратегічного менеджменту в науково-технологічній сфері; створення 

сприятливих умов для впровадження у виробництво ноу-хау та винаходів; 

Стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти, затвердженими 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., 

схваленою Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013, зокрема 

щодо розвитку наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості 

освіти на інноваційній основі; Стратегії економічного та соціального розвитку 

України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 рр., схваленої Указом 

Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493/2004, зокрема впровадження 

інноваційної моделі розвитку; Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 

Україні, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 

27 лютого 2013 р., в частині стимулювання розвитку українського сегмента мереж 

наукової співпраці. 

Наукові результати дослідження ввійшли до таких фундаментальних тем: 

«Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку 

регіону» (№ д/р 0109U007782), де розроблено пропозиції щодо вдосконалення 

регіональної інноваційної системи трансферу технологій на основі диференціації 

технологій; «Методологія регіонального економічного розвитку» 

(№ д/р 0102U000369), де автором проаналізовано світовий досвід функціонування 

міжнародних високотехнологічних кластерів; «Фундаментальні засади управління 

екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем» 

(№ д/р 0112U006839), де досліджено роль трансферу високих технологій у процесах 



5 

 

дематеріалізації виробництва та ресурсозбереженні; «Методологія управління 

підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» 

(№ д/р 0107U001146), де запропоновано основні підходи до управління 

технологічним портфелем; «Науково-методичне забезпечення реалізації стратегії 

сталого розвитку» (№ д/р 0113U000201), де запропоновано підхід до оцінювання 

ефективності міжнародного трансферу технологій на основі врахування можливих 

станів адсорбційного потенціалу інноваційної системи; «Механізми реалізації 

потенціалу дематеріалізації та ресурсозбереження національної економіки в умовах 

інформаційного суспільства» (№ д/р 0113U001746), де проаналізовано особливості 

впливу міжнародного фактора на технологічний аспект забезпечення екологічної 

безпеки; «Удосконалення діяльності промислових підприємств на основі їх 

конкурентоспроможності» (№ д/р 0111U008605), де автором удосконалено підходи 

до побудови інноваційних систем; «Формування механізму ефективного 

регулювання та управління економічною діяльністю підприємств» 

(№ д/р 0113U007514), де визначено особливості формування інфрасистем та 

інфраіндустрії; «Механізми формування ринково-орієнтованих стратегій 

інноваційного прориву» (№ д/р 0113U007514), в ході якої розглянуте питання 

міжсекторального трансферу високих технологій; «Дослідження маркетингового 

середовища та інфраструктури промислових підприємств» (№ д/р 0112U008149), де 

автором досліджений процес оптимізації використання технологічного потенціалу за 

умов інтернаціоналізації інновацій; «Розробка концепції забезпечення економічної 

безпеки в умовах глобалізації світової економіки» (№ д/р 0113U007516), де автором 

розроблено основи підходу до забезпечення економічної безпеки космічного 

машинобудування. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретичних 

основ розвитку високих технологій та розроблення практичних рекомендацій з 

удосконалення моделі участі України у міжнародному трансфері високих 

технологій. Обрана мета передбачає реалізацію таких завдань: 

– проаналізувати основні підходи до сутності високих технологій у контексті 

глобалізації інновацій; 
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– дослідити особливості впливу високих технологій на світове господарство; 

– проаналізувати особливості міжнародного трансферу високих технологій та 

визначальні критерії вибору найбільш ефективних його каналів; 

– дослідити основні тенденції міжнародного трансферу високих технологій;  

– обґрунтувати доцільність урахування фактору високих трансферу 

технологій у стратегії інноваційного розвитку національної економіки та 

підсиленні технологічних конкурентних переваг країни за умов глобалізації;  

– оцінити вплив розвитку високих технологій на рівень 

конкурентоспроможності економіки України; 

– розробити механізм підвищення рівня конкурентоспроможності економіки 

України за умов глобалізації інновацій; 

– обґрунтувати напрями підвищення ефективності інноваційної системи 

України в умовах глобалізації високих технологій. 

– запропонувати міжнародну стратегію розвитку високотехнологічних сфер 

України на прикладі космічної галузі. 

Об’єктом дослідження є процеси розвитку високих технологій в умовах 

глобалізації інноваційних процесів. 

Предметом дослідження є організаційно-економічні засади забезпечення 

розвитку високих технологій в умовах глобалізації інноваційних процесів. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження проведене на основі 

використання загальнонаукових методів пізнання, системного підходу до аналізу 

економічних явищ та процесів, а також базових постулатів сучасної економічної 

теорії та міждисциплінарного підходу. 

Для досягнення мети і вирішення завдань дисертаційної роботи були 

використані такі методи наукового дослідження процесів розвитку високих 

технологій в умовах глобалізації інновацій: системний підхід (для обґрунтування 

закономірностей формування та розвитку глобальних інноваційних систем: 

пп. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3); історико-логічний метод (під час дослідження 

еволюції форм міжнародного трансферу високих технологій, етапів розвитку 

космічної галузі та еволюції кластерних структур: пп. 1.1, 2.3, 3.2); систематизації 
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та узагальнення (для дослідження сутності міжнародного трансферу технологій і 

факторів, що впливають на нього: пп. 1.1, 1.3); метод класифікації (під час 

систематизації факторів та ефектів міжнародного трансферу високих технологій, 

систематизації технологічних пакетів: пп. 1.2, 1.3, 3.1); системно-структурний 

аналіз економічних процесів та явищ (під час дослідження структури та 

особливостей розвитку інституційного середовища міжнародного трансферу 

високих технологій: пп. 1.2, 1.3, 2.1); метод кількісного та якісного порівнянь (під 

час дослідження ключових параметрів інноваційних систем та масштабів 

міжнародного трансферу високих технологій: пп. 2.1, 2.2, 3.1); патентний аналіз 

(під час дослідження тенденцій розвитку високих технологій: пп. 2.1, 3.1); аналіз 

та синтез (при оцінюванні ефективності державного регулювання розвитку 

високих технологій: пп. 3.1, 3.2); метод моделювання (під час обґрунтування 

оптимального складу технологічного пакета та його оптимізації через 

міжнародний трансфер технологій: пп. 2.3, 3.2); статистичний та графічний 

методи (для обробки та узагальнення статистичних даних та їх відображення у 

таблицях та рисунках: пп. 1.1, 1.2, 1,3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3). 

Інформаційну базу дослідження становлять Закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, нормативні документи міністерств та відомств, інших 

органів державного управління. У дослідженні використані офіційні матеріали 

Державного комітету статистики України, Державної служби інтелектуальної 

власності, Державного агентства з інвестицій та інновацій, монографії та науково-

аналітичні статті вітчизняних та зарубіжних авторів, інформаційні матеріали, 

опубліковані в періодичних виданнях, інтернет-ресурси, статистичні дані 

міжнародних організацій, зокрема UNІDO, WIPO, World Bank, OECD, European 

Cluster Observatory, ESA та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в подальшому розвитку 

теоретичних положень і науково-методичних підходів, що визначають основні 

напрями розроблення організаційно-економічного механізму підвищення 

ефективності участі у процесах розвитку високих технологій. 

 



8 

 

До основних наукових результатів належать такі: 

вперше: 

– запропоновано організаційно-економічний підхід до розвитку високих 

технологій через реалізацію стратегії їх міжнародного трансферу, що, по-перше, 

ґрунтується на оцінюванні каналів трансферу виходячи з концепції екосистем 

інновацій та теорії нейронних мереж, по-друге, враховує можливість інноваційної 

системи розвинути потенціал одержаних ззовні інноваційних ідей (ефект 

інноваційного імпульсу), по-третє, дозволяє обрати оптимальні напрями 

підсилення національної інноваційної системи через участь у процесах в рамках 

глобальної інноваційної системи; 

удосконалено: 

– систематизацію глобальних тенденцій розвитку економіки, що 

обумовлюють інтенсифікацію процесів інтернаціоналізації високих технологій, яка 

на відміну від існуючих враховує особливості високих технологій та механізми 

формування інфраіндустрії, що дозволяє поєднати дослідження впливу окремих 

учасників інноваційної системи та її аналіз як цілісного утворення; 

– класифікацію ефектів участі країни в процесах міжнародного трансферу 

високих технологій шляхом виділення нових класифікаційних ознак та ефектів, що 

враховує як загальні ефекти міжнародного трансферу технологій, так і специфічні 

фактори високих технологій, і дозволяє комплексно оцінити ефективність 

міжнародного трансферу високих технологій; 

– методичний підхід до оцінювання впливу міжнародного трансферу високих 

технологій на різні рівні інноваційних систем (держава, регіон, підприємство) та 

взаємозв’язку між ними, що на відміну від існуючих враховує особливості процесів 

генерації інновацій та адсорбційної здатності економіки; 

– послідовність вибору способу комерціалізації технології, що на відміну від 

існуючих передбачає використання додаткових міжнародних критеріїв оцінювання 

технології та їх зв'язок із потенціалом технологічного пакета та дозволяє врахувати 

зв’язки між технологіями в міжнародному вимірі; 

 – організаційно-економічні підходи до управління розвитком технологій  
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космічної галузі, що на відміну від існуючих ураховують міжгалузеві зв’язки й 

особливості технологічного пакета галузі, його еволюційний розвиток та 

можливості усунення технологічної фрагментації, що дозволить ефективно 

інтегруватися в міжнародні проекти; 

набули подальшого розвитку: 

– схема аналітичного забезпечення міжнародного інноваційно-

технологічного співробітництва, що на відміну від існуючих ґрунтується на 

оптимізації технологічного пакета та дозволяє обрати найбільш ефективні 

напрямки співробітництва на основі поєднання фінансово-економічних показників 

та критеріїв технологічної ефективності; 

– інституційний механізм управління високотехнологічними кластерами з 

урахуванням міжгалузевого трансферу технологій (прямого та зворотного) у 

міжнародних масштабах, що на відміну від існуючих ураховує необхідність 

міжгалузевого трансферу технологій і тенденції конвергенції; 

– концептуальний підхід до віртуалізації інноваційних структур, зокрема 

кластерів, що на відміну від існуючих ураховує можливості використання галузевих 

можливостей глобалізації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні 

теоретичних, науково-методичних результатів та прикладних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності розвитку високих технологій в умовах глобалізації. 

Рекомендації щодо моніторингу розвитку технологій на міжнародному рівні 

та визначення пріоритетних напрямів розвитку ринків високих технологій 

впроваджені в діяльність ТОВ «Центр технологічних ініціатив» (довідка від 

22.05.2014 р.). Пропозиції автора щодо вдосконалення оцінювання  інтелектуальної 

власності на основі пакетного підходу використані в практиці патентно-юридичної 

фірми «INTELEGIS» (акт № 2–І від 02.06.2014 р.).  

На розробки автора щодо вибору форм інтеграції в систему міжнародного 

трансферу технологій одержане Авторське свідоцтво Фонду неординарних ідей і 

проектів № 33 від 15 березня 2012 року (лист ТНТУ № 781 від 26.03.2012 р.). 

Розробки та рекомендації автора щодо управління міжнародними 
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високотехнологічними кластерами ввійшли до Аналітичної записки 

XVI Міжнародної наукової конференції «Глобальні дисбаланси: світова та 

українська економіки» (Туреччина, 2012), що була направлена Президентові 

України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, міністерствам та 

відомствам, представництву ЄС в Україні, посольствам держав-членів ЄС в Україні 

для практичного використання (акт № 126–29/490 від 18.02.2013 р.). 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний процес 

Сумського державного університету під час викладання дисциплін «Міжнародна 

економіка», «Інформаційні системи в міжнародній економіці», «Прогнозування 

світових соціально-економічних процесів» (акт від 10.03.2014 р.). 

Рекомендації щодо управління технологічними пакетами впроваджені в 

наукову та проектну діяльність Науково-впроваджувального центру Міжнародного 

дослідницького інституту (акт № 14/07–14885 від 30.07.2014 р.). 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний процес і 

науково-дослідну діяльність НОУ ВПО «Сочинський інститут економіки та 

інформаційних технологій», зокрема запропонована автором програма управління 

трансфером технологій через міжнародне співробітництво впроваджена в курси 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців та програми 

консультування (акт від 30.05.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим 

дослідженням, в якому викладено та обґрунтовано науково-методичні підходи до 

використання потенціалу розвитку високих технологій за умов глобалізації 

інновацій. Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, 

одержані автором самостійно. Особистий внесок дисертанта у наукові праці, 

опубліковані у співавторстві, зазначено у списку публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові та практичні результати 

роботи оприлюднені та схвалені на таких конференціях: ІІІ–IV Міжнародна 

науково-практична конференція «Інновації та трансфер технологій: від ідеї до 

прибутку» (Дніпропетровськ, 2012–2013); XVIII Міжнародна науково-практична 

конференція «Actual Problems of Economics and Law» (Лондон, Великобританія, 
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2012); Міжнародний молодіжний науковий форум «ЛОМОНОСОВ» (Москва, 

Російська Федерація, 2012–2013); І Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Проблеми та перспективи інноваційного соціально-економічного 

розвитку в умовах глобалізації: регіональний вектор» (Ізмаїл, 2012); V Міжнародна 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь і наука: реальність та 

майбутнє» (Кемерово, Російська Федерація, 2013–2014); II Міжнародний 

молодіжний форум «Інноваційні проекти розвитку регіонів» (Луганськ, 2013); VIII–

ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне 

співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (Київ, 2012–2014); 

VІ Міжнародна наукова конференція «Інновації в технологіях та освіті» (Белово, 

Республіка Болгарія, 2013–2014); Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційні економічні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн» 

(Дніпропетровськ, 2013), X Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання та організаційно-правові засади міжнародного співробітництва у сфері 

високих технологій» (Київ, 2014), V Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій» 

(Дніпропетровськ, 2014), LXXXVI Міжнародна науково-практична конференція 

«The power and freedom in the structure of global trends of development of economical 

and legal systems and management techniques» (Лондон, Великобританія, 2014). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

35 друкованих праць (із них 27 належать особисто авторові), зокрема 7 статей у 

наукових фахових виданнях України, 1 стаття у виданні, що індексується 

наукометричною базою Scopus, 4 статті в іноземних виданнях, 5 розділів  

колективних монографій. Загальний обсяг публікацій становить 15,63 д. а., з яких 

особисто авторові належать 12,76  д. а. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 277 сторінок, зокрема обсяг основного тексту – 185 сторінок. 

Дисертація містить 17 таблиць на 16 сторінках, 57 рисунків на 55 сторінках, список 

використаних джерел із 305 найменувань на 34 сторінках, 11 додатків на 58 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИСОКИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

1.1 Теоретичні аспекти глобалізації інновацій 

 

Глобалізація виступає фактором радикального перетворення світового 

господарства, надаючи можливість вільного поширення технологічних знань та 

досвіду щодо процесів, методів виробництва та інноваційних продуктів. 

Зростання ролі інноваційного фактору призвело до того, що в 90–х рр. ХХ ст. 

грошова теорія циклів поступилася місцем теорії реальних циклів (Ф. Кідленд, Е. 

Прескот, 1982) [267], що розглядає технологічні шоки як головне джерело 

макроекономічних коливань, а НТП з його можливостями та ризиками як головний 

фактор економічної динаміки. У моделях реального циклу серед імпульсів, що 

порушують первісну рівновагу, перше місце також відведено технологічним 

змінам (зміни в методах виробництва та виробництво інноваційної продукції).  

Модель бізнес-циклу базується на ідеях Шумпетера Й. [174, С. 256–257], 

відповідно до яких для капіталізму характерні хвилі «творчого руйнування», в яких 

розвиток нових технологій «виштовхує» існуючі фірми. Прихильники теорії 

бізнес-циклу переконані, що циклічні коливання виникають в результаті 

технологічних шоків. Серед прихильників цього підходу відзначимо Лонга Дж., 

Плоссера Ч. та Прескотта Е. Зокрема, Кюдланд Ф. та Прескот Е. визначили, як 

динаміка макроекономічних змінних (ВВП, інвестиції, споживання і заощадження, 

експорт та імпорт) залежить від впливу технологічних шоків. Технологічний 

прогрес також розглядається в якості головного фактору нерівномірності 

економічного розвитку в інвестиційній теорії циклів Хансена [178, с. 605].  

Мансфілд Е. відзначає, що «трансфер технологій є одним з фундаментальних 

процесів, що впливають на економічну діяльність держав і компаній. Економісти 

прийшли до висновку, що трансфер технологій є центром процесу економічного 

росту, а прогрес як розвинених, так і країн, що розвиваються, залежить від 
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масштабу та ефективності трансферу технологій. В останні роки економісти також 

вважають, що міжнародний трансфер технологій впливає на конфігурацію світової 

торгівлі» [251]. 

Підтвердженням цього є те, що, наприклад, дослідження науково-дослідної 

сфери США виявили, що 51% державних лабораторій та 23% вузів розглядають 

трансфер технологій в якості своєї основної місії, фундаментальні дослідження – 

70% вузів і 42% державних лабораторій, трансфер технологій в промисловість – 

40% і 52% відповідно [201, С. 17]. 

У Додатку А, табл. 1 наведено аналіз економічної історії з точки зору 

розвитку технологічних зон. 

В умовах глобалізації серед найважливіших факторів, що визначають 

конкурентоздатність країни, відзначимо здатність створювати нові технології, а 

також отримувати та успішно освоювати технології як з зовнішніх, так й з 

внутрішніх джерел, тобто здійснювати їх трансфер. Тому аналіз міжнародного 

аспекту розвитку технологій пропонуємо розпочати з визначення економічної суті 

трансферу технологій. В рамках тематичного проекту «Інтелектуальна власність і 

трансфер технології: загальні проблеми – пошук рішень» Порядку денного 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) в області розвитку було 

запропоновано наступне визначення: «ряд процесів, що уможливлюють і 

спрощують обмін навичками, знаннями, ідеями, ноу-хау і технологіями між 

різними сторонами, такими як університети і науково-дослідницькі установи, 

міжнародні організації, міжурядові організації, неурядові організації, юридичні та 

фізичні особи, що представляють приватний сектор, а також міжнародний 

трансфер технологій між країнами. Вважається, що трансфер технологій припускає 

освоєння нових технологій та передачу конкретних знань, необхідних для 

виробництва товарів, застосування технологічних процесів або надання послуг, 

завдяки чому конкурентоздатність виробників підвищується як на внутрішньому, 

так і на міжнародному ринках» [43; 268]. 

На думку Дулепіна Ю. А. та Казакової Н. В., трансфер технологій не варто 

зводити виключно до комерційних форм передачі, оскільки в такий спосіб цей 
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процес ототожнюється з комерціоналізацією інновацій [36, С. 55–56].  

Денисюк В. відзначає, що трансфер технологій необхідно розглядати в більш 

ширшому розумінні, а саме як «сукупність економічних відносин у сфері 

використання нових системних знань про виробництво продукції, застосування 

процесу чи надання послуги між її власником (розробником) і споживачем – 

резидентами в одній країні, а для випадку міжнародного трансферу технологій – 

резидентами і нерезидентами» [33, С. 43].  

У дослідженні В. Кінгстона, інновація розглядається як процес перетворення 

нової ідеї або винаходу в соціально значиму продукцію, що володіє принципово 

новими техніко-економічними показниками або перетворення ідей у конкретні 

предмети [248]. Інші прихильники процесного підходу, розуміють інновацію як 

розвиток і впровадження нових ідей людьми, які протягом тривалого часу 

взаємодіють з іншими в інституціональному контексті [278, С. 263–270]. Інновація 

є не лінійним феноменом, а скоріше комплексним багатоетапним процесом, що 

включає в себе цикли як прямий, так і зворотний зв'язок [302, С. 828]. 

Аналіз теоретико-методичних аспектів процесного підходу до глобалізації 

інновацій [197; 198; 206; 253] дозволив виділити наступні її основні аспекти: 

1) використання на міжнародному рівні технологій, розроблених на 

національному рівні;  

2) створення (генерація) інновацій на глобальному рівні;  

3) міжнародне науково-технічне співробітництво. 

Доступ до нових технологій різних країн важливий для пошуку відповідей на 

глобальні виклики, зокрема зміна клімату, охорона здоров'я та продовольча безпека, 

бо поширення нових технологій потенційно є шляхом вирішення ряду проблем, 

визначених в Декларації тисячоліття ООН [30]. Ціль № 8 Декларації передбачає, що 

держави-члени ООН мають розвивати глобальне партнерство, а завдання 8f вказує, 

що «співпрацюючи з приватним сектором необхідно, щоб усі могли користуватися 

перевагами нових технологій, особливо інформаційно-комунікаційних». 

Аналіз підходів до управління розвитком технологій в міжнародному 

контексті дозволив зробити висновок, що специфіка формування інноваційних 
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систем у різних країнах обумовлена необхідністю інтеграції до глобальної 

інноваційної системи, участю у технологічній конкуренції з іншими країнами та 

ТНК, істотним розширенням сфери інтересів та відповідальності держави в 

розвитку високотехнологічних сфер. Недарма головною темою Міжнародного дня 

інтелектуальної власності у 2010 році стало гасло «Інновації об’єднують світ». 

Головна перевага глобалізації інноваційної діяльності полягає в можливості і 

(або) необхідності отримувати необхідні технології на глобальному ринку 

результатів інтелектуальної діяльності, а не створювати їх за рахунок своїх 

внутрішніх ресурсів через тривалі НДДКР [274]. В результаті перед країнами 

постає завдання пошуку свого «технологічного» місця в світі, досягти чого можна 

за рахунок включення до процесів міжнародного трансферу технологій. 

Базовими причинами інтернаціоналізації і глобалізації інновацій є 

необхідність створення додаткових конкурентних переваг на основі уникнення 

«ефекту блокування» («locked-іn effect»). Цей ефект проявляється в орієнтації 

виключно на місцевий ринок та зайвій закритості інноваційної системи, а також у 

необхідному пошуку своєї ніші у глобальному економічному просторі [77, С. 31; 

81, С. 170]. Також виникає потреба в розширенні простору обміну компетенціями 

(знаннями, навичками, ноу-хау, технологіями) через явні та неявні канали зв'язку в 

рамках концепції «глобальних трубопроводів» знань (global pіpelіnes), що 

передбачає підвищення рівня інноваційного розвитку системи (кластера) за 

рахунок створення стійких взаємодій з інституціональними акторами з інших 

регіонів і країн. Кожний суб’єкт інноваційної системи має власну базу знань, 

володіє певними технологіями, характеризується соціальною та інституціональною 

близькістю з іншими учасниками, що забезпечує абсорбцію знань і генерацію 

інновацій. Ця локалізована система обміну знаннями називається «локальний шум» 

(local buzz), вона може доповнюватися взаємодією із зовнішніми джерелами знань 

через міжнародну взаємодію окремих членів інноваційної системи. 

На основі підходу Портера М. [60; 136] та з урахуванням пропозицій 

європейських та американських дослідників (Даннінг Д. [212] та Енрайт М. [218]) у 

модель аналізу факторів конкурентоздатності до існуючих блоків (умови; попит; 
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пов'язані та допоміжні галузі, стратегія фірми, структура та конкуренція; держава; 

шанс) було додано ще один блок – міжнародна ділова активність [171], що стає 

одним з головних факторів конкурентоздатності для компаній регіону (країни) в 

результаті інтернаціоналізації діяльності, тобто можливості одержання 

одночасного доступу до ромбів переваг інших країн. 

При глобалізації інноваційної діяльності проявляється також «парадокс 

Нейсбіта», сутність якого полягає у тому, що зі зростанням рівня глобалізації 

економіки, сильнішими стають її більш дрібні учасники. Інертність великих 

компаній при посиленні конкуренції та швидкості поширення інформації стимулює 

пошук нових форм співробітництва з динамічними та інноваційними суб'єктами 

малого бізнесу (техніка «абордажних гаків», кластери, мережі та ін.). 

Аналіз розвитку та міжнародного трансферу високих технологій 

запропоновано здійснювати виходячи з взаємозв’язку двох рівнів інноваційних 

систем – національної та глобальної) – рис. 1.1. Можливість та потенціал 

міжнародного трансферу технологій випливає з критерію «порогу знань», що 

включає спеціальний науковий заділ, що формується з результатів прикладних 

досліджень і розробок.  

Здатність до швидкого техногенезу (зміни поколінь техніки) визначає 

технологічне лідерство країн. В сучасних умовах відбувається підтвердження ідей 

В. Вернадського, оскільки техносфера набуває глобального характеру – технології 

й нові інноваційні продукти рівною мірою використовуються у всіх країнах, але 

техногенез інноваційних продуктів проявляється нерівномірно. 

Зазначений висновок випливає також з моделі Р. Солоу, відповідно до якої 

країни з перехідною економікою, а також країни, що розвиваються, в глобальній 

інноваційній системі отримують доступ до товарів (послуг), що в розвинених 

країнах вже знаходяться на останніх стадіях життєвого циклу. На основі цього 

розглядається відповідно і циклічність ринків, що лежить в основі зрушень 

галузевої структури економіки.  

Вплив зміни життєвих циклів технології на галузеву структуру пропонуємо 

розглянути за двома напрямами, що сьогодні використовуються одночасно. В 
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першому нова технологія та нова продукція на світовому ринку є основою 

розвитку нової галузі, що залучає комплекс ресурсів (матеріальні, грошові, 

трудові) та створює нові потужності. Нове виробництво також формує комплекс 

виробничо-технічних та збутових зв'язків з сполучними галузями. Відповідно 

другого напрямку повна або часткова зміна технологічного базису галузі 

здійснюється на основі інвестиційних проектів, метою яких є поліпшення 

характеристик вже існуючої продукції та зниження витрат.  

 

 
Рис. 1.1. Міжнародний трансфер технологій в умовах глобалізації інновацій 

Джерело: розроблено автором 
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відносин між фірмами різних країн в області використання закордонних науково-

технічних досягнень. Відповідно до нормативно-правового підходу міжнародний 
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трансфер технології на договірній основі супроводжується наявністю «іноземного 

елемента».  

В таблиці 1.1 наведені основні підходи до визначення сутності міжнародного 

трансферу технологій та запропоновано авторське визначення, що на відміну від 

нормативних підходів враховує фактор переміщення знань та необхідність процесу 

засвоєння знань в приймаючій інноваційній системі. 

Таблиця 1.1 

Підходи до визначення поняття «міжнародний трансфер технологій» 

Автор Визначення 

Єфімова О. 

 

переміщення науково-технічних досягнень на комерційній або безоплатній 

основі між країнами 

Бурлачков В. К. 

 

передача за винагороду прав на використання інтелектуальної власності, 

тобто знань. 

Бертош О. В. 

 

Комплекс довго-, середньо- і короткострокових взаємовигідних економічних 

відносин його суб'єктів із приводу трансферу технологічного пакета з 

врахуванням їх економічних інтересів та інтенсивності суперництва на 

ринку на основі запропонованої класифікації явища (суб'єкт, об'єкт, форма, 

спосіб, призначення). 

Капиця Ю. М. 

 

 

1) взаємовигідний обмін технологіями;  

2) міжнародний поділ праці в області створення та практичного освоєння 

інтелектуальних цінностей;  

3) вирішальний фактор економічного розвитку країни як засіб економічної 

експансії, технологічної залежності однієї країни від іншої 

Абрамян А. А. 

 

специфічна форма міжнародних економічних відносин, що являє собою 

сукупність відносин з приводу виробництва, розподілу, обміну та 

використання інноваційних благ – знання та інформації.  

Keith E. Maskus 

 

механізм переміщення інформації через кордони та її ефективної дифузії в 

економіку одержувачів.  

Саліхова О. Б. 

 

комплексний термін, що поєднує в собі концепції дифузії технологій, 

технологічного співробітництва та технологічної комунікації між країнами і 

являє собою процес навчання, розуміння, використання та відтворення 

технології, включаючи уміння вибирати її, адаптувати до місцевих умов і 

включати до місцевих технологій.  

Авторське 

визначення 

сукупність економічних відносин у сфері одержання та засвоєння знань і 

компетенцій про виробництво продукції, організацію процесів чи надання 

послуг між резидентами різних країн 

Джерело: розроблено автором на основі [1; 11; 16; 40; 55; 153; 245] 

 

При аналізі міжнародного трансферу високих технологій варто враховувати і 

об’єкт даної операції. Незважаючи на те, що поняття «трансфер технологій» 

широко використовується як на законодавчому, так і практичному (договірному) 

рівні, прав на технологію у цілому як на окремий об'єкт не існує [55; 56]. Зокрема, 
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Штефен Х. [284] виділяє такі групи об’єктів трансферу технологій: 1) вироби 

(фізичні продукти); 2) процес виробництва; 3) кваліфікована робоча сила. 

Дослідник проблем трансферу технології в країни, що розвиваються, 

Хеллайнер Г. [235] виділяє чотири базові варіанти технології при їх міжнародному 

трансфері: 1) технологія, що юридично оформлена у формі патенту або торгової 

марки; 2) технологія у формі, що не підлягає патентному захисту або не 

запатентованих ноу-хау; 3) технологія, втілена у кваліфікованій робочій силі; 

4) технологія, втілена в матеріальних економічних благах (фізичних продуктах). 

Починаючи з промислового перевороту у Великобританії (кінець XVІІІ 

початок XIX ст.), роль НТП в економічному росту стає все більш значимою. З того 

часу позиції країни у світовій економіці та її політична вага у світі багато в чому 

базуються на технологічних перевагах.  

Міжнародний трансфер технологій у своєму розвитку як частина державної 

політики пройшов три основні етапи, які формувалися залежно від рівня 

технологій та еволюції прав інтелектуальної власності [75]: 

1) до І пол. ХХ ст. трансфер технологій не розглядався в якості елементу 

державної політики, а технології характеризувалися локальним (національним) 

характером, відбувалась міжнародна міграція низькотехнологічних виробництв 

переважно шляхом передачі досвіду через фахівців; 

2) після ІІ пол. XX ст. технології набувають статусу фактору національної 

конкурентоздатності внаслідок зростання ролі та темпів розвитку ВПК, а також 

зростання ролі ТНК, завдяки яким відбувається перша хвиля переміщення 

технологічних виробництв в країни, що розвиваються;  

3) 80-ті рр. ХХ ст. – наш час – у зв’язку з впливом динамічного інноваційного 

процесу та появою високих технологій стала переважати комерційна 

орієнтованість – продаж ліцензій та перехресна ліцензійна торгівля. Відзначимо 

також, що у зв’язку зі зростанням ролі фундаментальних знань при створенні 

високих технологій особливого значення набувають міжнародні науково-технічні 

відносини – міжнародні економічні відносини щодо використання досягнень НТП. 

Розвиток високотехнологічних галузей та зростання міжнародного обміну їх 
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продукцією обумовили появу неотехнологічних теорій, особливістю яких є аналіз 

міжнародної торгівлі з точки зору динамічних порівняльних переваг.  

Шугуров М. [194] відзначає, що в силу значимості технологічного аспекту 

виникає питання цілеспрямованого регулювання технологічного обміну та 

розвитку в рамках глобального технологічного порядку, що являє собою систему 

відносин між державами й іншими суб'єктами в сфері розробки, поширення, 

використання та адаптації результатів НТП. 

В результаті розуміння значення міжнародного аспекту трансферу 

технологій у 1975–1985 рр. під егідою ООН було розроблено проект Міжнародного 

кодексу поведінки у сфері передачі технологій, що визначав механізми державного 

регулювання міжнародної передачі технологій, механізм укладення договорів тощо 

та став основою національного законодавства ряду країн. 

Найвпливовішим міжнародним контрольним документом в цій сфері є Угода 

з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності (TRIPS), що набула 

чинності в 1995 році. Наразі законодавство будь-якої країни, що вступає до WTO, 

повинно відповідати стандартам TRIPS. 

Для сучасного етапу глобалізаціх інноваційних процесів характерний дво– 

або багатосторонній характер розвитку та міжнародного трансферу складних 

технологічних систем, а суб’єкт може як передавати, так і приймати технологію. 

При цьому різко зростає значення інтеграційних об’єднань, особливо в сфері 

високих технологій. Важливим є також гуманітарний аспект міжнародного 

трансферу, наприклад, трансфер технологій енергозбереження та аграрних 

технологій, а також трансфер технологій в бідні країни [273].  

Відзначимо, що міжнародний трансфер високих технологій – це специфічний 

вид міжнародних економічних відностин, що на відміну від традиційного обміну 

товарами не виступає як одномоментний (разовий) акт купівлі-продажу, а включає 

тривалі економічні відносини щодо впровадження технологій [40]. Таким чином, 

міжнародний трансфер технологій є тривалим процесом, що характеризується 

значними витратами й змінами на різних рівнях інноваційної системи.  

Вважаємо, що управління технологіями та їх трансфер є більш складним 
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завданням порівняно з управлінням інноваціями, що обумовлено такими 

причинами [72]: 

– специфічність технології як базису інноваційного процесу; 

– вторинність технології стосовно кінцевого продукту, який випускається за 

технологією, тобто фактично з’являється необхідність проводити два маркетингові 

дослідження: маркетинг продукту і маркетинг технології; 

– тривалість строку ліцензійних контрактів, що ускладнює прогнозування 

наслідків трансферу технологій, зокрема й віддалених; 

– у випадку продажу технології вкрай ускладнений моніторинг конкуренції 

(технологія конкурентів є закритою комерційною таємницею); 

– слабка нормативно-правова база ціноутворення у ліцензійних контрактах, 

що, враховуючи унікальний характер кожної технології, особливо з розряду 

високих, не дозволяє використовувати підхід на основі цінових аналогів. В цьому 

випадку ціна згідно ліцензійного контракту встановлюється в результаті 

економічних розрахунків та переговорів учасників угоди. 

На думку автора, технологія як об’єкт управління має наступні властивості:  

– невизначеність: для технології не може бути точно передбачена корисність, 

тому покупець не може бути впевнений, що технологія буде ефективна; 

– винахідницький рівень: оскільки існує багато додаткових результатів 

досліджень, технологія постійно перебуває в стадії розробки (удосконалення); 

– інноваційність: продукти, які є результатом технології, здатні витіснити 

існуючі на ринку. Поява нових технологій прискорює зникнення існуючих 

технологій, а також може сприяти перетворенням галузей; 

– скорочення періоду розвитку і короткий життєвий цикл: прискорення 

розвитку (розробки та впровадження) сучасних технологій є загальною 

тенденцією. Терміни розповсюдження інновацій скоротилися в середньому з 35 до 

1–1,5 років. 

– складність: враховуючи можливість та необхідність поєднання з іншими 

технологіями та тенденціями їх розвитку, технології мають високу складність в 

розрізі різних технологічних факторів і технологічних рішень по відношенню до 
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покупців. Ускладнення технологій визначається зростаючими та більш 

диференційованими вимогами споживачів, а успішні технологічні продукти 

виникають у результаті сполучення пропозиції товарів з новими технологічними 

можливостями у вигляді технологічних інновацій (Technology Push) і задоволення 

динамічного споживчого попиту на інноваційні товари (Need Pull). 

На нашу думку, процес міжнародного трансферу технологій можна також 

представити як сукупність потоків (технологічні, фінансові, кадрові, інформаційні, 

матеріальні). В ході руху від етапу ідеї нової технології до етапу реалізації на ринку 

продукції, що вироблена за цією технологією, зростають розміри та інтенсивність 

зазначених потоків. Крім цього, в ході трансферу технологій відбувають заміни 

виконавців, що орієнтують ці потоки (фундаментальна і прикладна наука, дослідне 

виробництво та адаптація технології, промислове виробництво). Крім повних змін 

учасників в життєвому циклі технології відбувається також і поступова зміна 

виконавців, наприклад, до початкових розробників додаються функціонально нові 

учасники (міжнародне співробітництво).  

Математично чисельність учасників трансферу технологій доцільно записати 

у вигляді логістичної диференціальної моделі: 

dy/dt = p y N
–1

 (N-y) – (t)y,     (1.1) 

де y = y(t) – кількість учасників трансферу технологій в момент часу t; N – 

потенційне число реципієнтів технології; p (p>0) – коефіцієнт зростання кількості 

учасників мережі трансферу; (t) – коефіцієнт відторгнення технології учасниками 

мережі трансферу. 

Виходячи з цього, постає завдання мінімізації відторгнення, що можна 

досягти шляхом створення ефективної інноваційної інфраструктури та 

використання науково-технічного форсайту.  

Інфраструктура міжнародного трансферу технологій – це комплекс 

організаційно-економічних інститутів, що забезпечують умови реалізації 

інноваційних та процесів трансфер технологій виходячи з принципів економічної 

ефективності. Необхідність створення інфраструктури обумовлена роллю зв’язків в 

процесі трансферу технологій в інноваційній системі. Крім того, інфраструктура 
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дозволяє також розподіляти і мінімізувати інноваційні ризики.  

Серед напрямів оптимізації управління інфраструктурою трансферу виділимо 

використання логістичного підходу, що передбачає раціональну організацію 

матеріальних та інформаційних потоків. Використання даного підходу до аналізу 

технологічних систем можливе завдяки визначенню технології як послідовності 

матеріальних процесів та операцій, що призводить до появи продукту з 

необхідними споживачу властивостями. Заблоцька Р.О. [42] відзначає, що 

аналогічно можна підходити і до розвитку послуг, бо у країнах з розвиненою 

економікою вони відіграють ключову роль та впливають на технологічні інновації. 

Родіонова І. В. [150] відзначає, що логістика науково-технічного трансферу 

заснована на тому, що трансфер технологій передбачає цільове використання знань 

та є складним видом комунікації, що вимагає злагоджених дій двох і більше 

функціональних учасників, розділених національними, структурними, 

культурними й організаційними бар'єрами.  

Вважаємо, що особливістю логістики міжнародного трансферу технологій є 

розуміння потоку не лише як переміщення економічних ресурсів в просторі і часі, 

але й як спільну зміну стану економічних ресурсів та економічних систем в цілому. 

Ми пропонуємо розглянути логістику науково-технічної сфери в якості 

складової логістики технологій, що розглядає закономірності розвитку нових 

технологій на базі системи технологічних параметрів та їх функціональних 

взаємозв'язків [184]. Цей підхід важливий для розробки стратегій розвитку 

синергетичних технологій, проектів на основі NBIC-технологій, що розвиваються 

при конвергентній взаємодії та міжнародному співробітництві з початкового етапу. 

Логістика розвитку технологій включає традиційну логістику промислового 

виробництва продукції та діалектичну логістику розвитку технологій. Змістом 

традиційної логістики виробництва продукції є оптимізація всього виробництва, 

зниження витрат і витрат виробництва – одержання прибутку за рахунок 

підвищення ціни продукції. Метою діалектичної логістики є створення новітніх 

технологій зі збільшенням витрат на випуск продукції нового покоління та 

одержання прибутку через підвищення корисності продукції у споживачів. Таким 
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чином, перехід від існуючої логістики до діалектичної є основою модернізації 

сучасного технологічного базису. 

Низький технологічний рівень економіки країни чи відсутність ефективної 

системи використання інтелектуального ресурсу й механізму просування на 

світовий ринок наукоємної продукції призводять до ситуації нееквівалентного 

обміну, нездатності залучити іноземні інвестиції та одержати відповідний дохід від 

експорту продукції. В табл. 1.2 показана узагальнена характеристика потенційного 

впливу міжнародного трансферу технологій на національну економіку. 

 

Таблиця 1.2  

Можливості та загрози міжнародного трансферу технологій  

 Експорт технологій Імпорт технологій 

М
о
ж

л
и

во
ст

і 

– джерело отримання доходів; 

– спосіб обійти певні проблеми при експорті 

відповідного товару; 

– форма боротьби за ринок; 

– встановлення контролю над закордонним 

суб’єктом через умови ліцензійної угоди (обсяг 

виробництва, участь у прибутках) й інші 

способи; 

– можливість доступу до певної технології 

шляхом перехресного ліцензування; 

– можливість більш ефективного удосконалення 

технології  

– доступ до технологій високого рівня; 

– спосіб економії на НДДКР; 

– зменшення валютних видатків на товарний 

імпорт; 

– більш ефективне використання національного 

капіталу та робочої сили; 

– спосіб розширення експорту продукції, що 

випускається на основі іноземних технологій; 

– висока ймовірність успішного освоєння 

продукту ( процесу ) через участь розробника 

(продавця) технології 

З
а
гр

о
зи

 

– збитки в результаті неефективного управління 

технологічним пакетом; 

– втрата ринку через виключну передачу прав; 

– втрата потенційних стратегічних переваг; 

– втрата технологічного лідерства в певній сфері 

через продаж базової технологій 

– технологічна залежність та закріплення 

орієнтації на запозичення технологій; 

 – несприятливі екологічні наслідки; 

– втрата проектного потенціалу через 

неможливість використання технології в 

місцевих умовах 

Джерело: розроблено автором 

 

Фактор залучення іноземних технологій варто аналізувати з точки зору 

якісних змін в інноваційній системі, оскільки може мати місце закріплення 

технологічного розриву, бо копіювання без переробки та адаптації запозичених 

технологій і розробок «викорінює» власну інженерну думку. Тому важливим є 

створення матеріально-технічних передумов випереджального розвитку основних 

виробництв шостого технологічного укладу на основі іноземного досвіду. 

В загальному вигляді модель економічного зростання країни на основі 
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інноваційного розвитку з урахуванням трансферу технологій в детермінованому 

випадку пропонується розглянути наступним чином [154, С. 75]: 

,)()1()( xtxxptA
dt

dx
I  

    (1.2) 

де А(t) – відносна швидкість появи нових учасників процесу створення 

технологій, в тому числі і з інших країн та регіонів в силу відкритості країни 

(регіону) як системи; x(t) – відносне число (частка) учасників (суб’єктів) країни 

(регіону), які приймають участь в інноваційному процесі в момент часу t; р – 

коефіцієнт зростання числа учасників інноваційного процесу через розробки і 

трансфер технологій (враховує світові та національні тенденції НТП); p∙x∙(1–x) – 

параметр технологічного трансферу (передача або купівля); β(t) – коефіцієнт 

відторгнення технологій, що позначає частку технологій, котрі не були використані 

через внутрішні умови країни (регіону); β(t)∙x – рівень відторгнення інновацій 

деякими компаніями-учасницями через конкурентну боротьбу між ними. 

Аналізуючи формулу (1.1) можна відзначити потенційну можливість різниці 

у сприйнятті технології залежно від певних умов (умови так званої «абсорбційної» 

здатності економіки). Ефективність прийняття країною (регіоном) нових 

технологій залежить від ряду факторів, зокрема:  

– потенціал території (технологічний та інноваційний), що дозволяє 

впроваджувати та використовувати технології;  

– структурний потенціал, що передбачає координацію діяльності суб’єктів-

учасників (мережева взаємодія);  

– мотиваційний потенціал, що передбачає зацікавленість в отриманні нових 

технологій;  

– інституційний як сукупність формальних та неформальних інститутів, які 

впливають на процес трансферу.  

Концепція «технологічної здатності» Лін Су Кіма [74] включає 

співвідношення трьох факторів – інновації, виробництво та інвестиції. У країнах, 

що прагнуть до лідерства, процеси залучення інвестицій, модернізації виробництва 

та розвитку інновацій мають йти паралельно, а не послідовно. 
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Для оцінки впливу міжнародного фактору розглянемо моделі НТП 

(табл. 1.3). Варто відзначити, що питання оцінки потенціалу міжнародного 

трансферу, зокрема його міжсекторальний аспект, в них розглянуті недостатньо. 

На основі [14, С. 10–12] та проведеного аналізу нами запропоновано 

удосконалити модель адсорбції технологій на міжнародному рівні. Приймаючи 

рішення про обсяги внутрішнього та іноземного капіталу в періоді часу t, суб’єкти 

можуть впливати на рівень технологічного розвитку в періоді t+1 (
1tA ). 

Таблиця 1.3  

Основні моделі НТП і міжнародних диференціацій 

Модель Виробнича функція Змінні Сутність 

Модель 

зростаючого 

різноманіття 

товарів 
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tx  – витрати і-го 

проміжного 

продукту в 

момент часу t; 

mt, – кількість 

необхідних 

проміжних 

продуктів для 

виробництва 

випуску в момент 

часу t; 

А – рівень 

технології; 

p – реальна ціна 

проміжного 

продукту; 

w – реальна 

ставка заробітної 

плати; 

ti  – рівень якості 

і-го товару в 

момент часу t. 

Модель найбільш підходить для опису 

розвинених економік, які здійснюють 

значні інвестиції в R&D. Подібні 

економіки експортують свою 

продукцію, тому для оцінки розміру 

ринку для них вірніше використати не 

чисельність населення, а населення тих 

країн, у які вони здійснюють експорт. 

Тому модель можна використати для 

аналізу наслідків світової торгівлі. 
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сходинок 

якості 
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Темпи економічного росту дорівнюють 

темпам росту якості товарів і 

збігаються з темпами росту випуску в 

моделі зростаючого різноманіття 

товарів. Темпи росту залежать від 

розміру економіки, задаються 

чисельністю робочої сили. 

Модель 

запозичення 

технологій 
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Задача оптимізації: 

 

max
0

1

0























wLdixp

LdixA

tm

i

tm
i
t





 

Для більшості країн проблема полягає 

не в рішенні, витрачати або не 

витрачати ресурси на нововведення, а в 

питанні, чи переймати технології, 

розвинені іншими. У запропонованій 

моделі для освоєння нової технології 

потрібен час. Якщо фірми не 

оновлювали свій капітал, то вони 

зрештою навчаються найкращому 

використанню своєї технології. 

Оскільки витрати запозичення 

технологій пропорційні кількості 

працівників, у цій моделі розмір 

економіки вже не впливає на 

економічний ріст.  

Джерело: складено автором на основі [166, С. 216–225] 
 

Рівняння динаміки R&D-сектора характеризує ступінь наближення країни до 

світового порогу знань набуває вигляду: 
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 ,    (1.2) 

де ftH  – рівень людського капіталу розвитий економіки. 
ft

t

H

H
 характеризує 

відставання в рівні людського капіталу приймаючої технологічний трансфер країни  

(
tH ) від рівня людського капіталу країн-лідерів ( ftH ). Чим менше подібне 

відставання, тим вища абсорбційна здатність країни – реципієнта технології; 
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– функція адаптації технологій, що визначає швидкість 

пристосування іноземних технологій до адсорбуючої інноваційної системи. 

Параметр 00   характеризує ступінь розвитку елементів економічної системи, що 

сприяють адаптації іноземних технологій (рівень розвитку відповідних інститутів 

відповідно до підходу Гершенкрона); Т – потенціал інноваційної системи до 

розширеної трансформації отриманої технології;   – еластичність динаміки 

продуктивності по частці іноземного капіталу в загальному обсязі капіталу; 









t

t

F

A
1  

– технологічний розрив (technology gap), що характеризує відставання 

технологічного рівня аналізованої економіки (
tA ) від аналогічного показника лідерів 

(світової технологічної межі, 
tF ), темп зростання якого заданий екзогенно. 

Варто враховувати те, що множина наукових ідей та технічних додатків і 

технологій відділені одна від одної величезною прірвою, переступити через яку 

можна, тільки маючи надзвичайно специфічний набір знань і компетенцій. 

Сучасна «дилема трансферу технологій» [18; 234] на міжнародному рівні 

полягає в тому, що Країни Півдня у відповідь на вимоги Півночі забезпечити 

належний рівень захисту інтелектуальної власності та утримуватися від 

неринкових методів одержання доступу до новітніх технологій пред'являє країнам-

донорам цілком обґрунтовані претензії щодо їх політики – передані технології та 

устаткування переважно представляють собою second hand, і при цьому також не 
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забезпечується належний рівень технічної підтримки, тобто донори притримують 

кращі активи та блокують трансфер неявного технологічного знання. 

Експертами UNCTAD [35] тенденції зростання торгівлі та інвестицій по лінії 

Південь – Південь сприймаються позитивно як сигнал того, що деякі країни, що 

розвиваються, могли б забезпечити істотний взаємний імпульс росту. Виділяють 

два основних аспекти співробітництва між країнами, що розвиваються. По-перше, 

таке співробітництво здатне допомогти Півдню відмежуватися від глобальних 

циклічних тенденцій росту й тим самим створити основу для нової форми 

стабільності в глобальній економічній системі. По-друге, оскільки країни з 

ринковою економікою, що формується, все ще перебувають у стадії розвитку, вони 

в стані краще зрозуміти проблеми розвитку, особливо в глобальному контексті. 

Один з найбільш суперечливих аспектів глобалізації і міжнародного 

трансферу технологій пов'язаний з так званими «високими технологіями», що є 

прерогативою переважно розвинутих країн, де продукуються знання і капітали як  

необхідна умова розвитку цих технологій. Відтак відбувається поділ країн на 

світових виробників і світових споживачів високих технологій, що прискорює 

економічний розвиток перших та уповільнює других та, підтверджуючи, що більші 

вигоди від глобалізації отримують саме розвинуті країни. В той же час менш 

просунуті в технологічному плані країни мають можливість наздогнати лідерів за 

рахунок ефективного управління трансфером та дифузією технологій, що дає 

новий поштовх для економічного зростання [161, С. 201]. 

Таким чином, глобалізація інновацій обумовлена особливостями сучасних 

технологій, що характеризуються досить складними механізмами розвитку, але й 

одночасно забезпечують значний економічний потенціал. 

 

 

1.2 Дослідження впливу високих технологій на розвиток світового господарства 

 

В сучасних умовах розвиток технологій все частіше асоціюється саме з 

високотехнологічними галузями, що найбільш ефективно здатні забезпечити 

реалізацію цілей глобального розвитку та виступають його «драйверами». Відтак 
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високі технології і глобалізацію наразі варто розглядати як найбільш важливі 

фактори, що забезпечують країнам широкі можливості. 

Високі технології – це «важливий владний ресурс, що має економічну 

цінність й може дати країні політичні і технологічні переваги» [17, С. 21], стають 

новим аспектом національної безпеки [188]. Практика високотехнологічних країн 

показує, що високі технології стають вирішальним фактором соціально-

економічного розвитку, фактором якості життя, областю стратегічних інтересів, 

об'єктом міжнародної політики.  

Кореляція між інноваційністю національної економіки та добробутом була 

підтверджена компаративним дослідженням 115 країн [74]. Також ці тенденції 

зумовлюють домінування фактору інновацій як базового джерела економічного 

розвитку компаній та національних економік. Це підтверджують й дані OECD, 

згідно з якими понад 50% економічного зростання в глобальному масштабі 

досягається завдяки інноваціям [155, С. 113]. Експерти також прогнозують, що 

річний обсяг ринку високотехнологічної продукції та послуг за найближчі 15 років 

зросте з 2,9 до 10–12 трлн. дол., а обсяг ринку паливно-енергетичних ресурсів – 

всього лише з 0,7 до 1,2–1,4 трлн. дол. [170, С. 40–45]. Таким чином, якщо 

співвіднести міжнародний ринок високих технологій (близько 3 трлн. дол.) та ринок 

енергетичних ресурсів (близько 700 млрд. дол.), то різниця складе трохи більше, 

ніж чотири рази. До 2020 р. експерти прогнозують ріст ринку високотехнологічної 

продукції до 10–12 трлн. дол., а ринку енергетичних ресурсів – до 1,2 трлн. дол., 

тобто співвідношення складе 10:1 [146]. 

Про розвиток високотехнологічних секторів свідчить й структурна і цінова 

динаміка у промисловості: якщо в 80-х рр. ХХ ст. в структурі товарного експорту 

продукція машинобудування становила 30–40%, а чорної металургії відповідно у 2–

3 рази менше, то в сучасних умовах маємо протилежну ситуацію.  

Цікавим є факт, що сьогодні 1 кг чорного металу (лом, прокат) в середньому 

коштує 0,5 дол., а 1 кг металу в авто чи танку коштує вже 50–100 дол., в літаку – 

1500–2000 дол., а в ракетоносії – до 5000–7000 дол. Відзначимо, що в 1929 р. 

вартість найбільш представницького продукту того часу – автомобіля – формувалась 
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на 60% з вартості енергії та сировини, то вже в 2000 р. вартість найбільш 

представницького продукту – напівпровідникового мікрочіпа, включала вартість 

сировинної складової менше ніж 2% [5, С. 6]. Також за даними авіаційних фірм 

США, вартість літаків подвоюється кожні 10 років, а їх складність за цей час 

потроюється. При цьому обсяг проектно-конструкторських і технологічних робіт 

зростає в 5–6 разів [32, С. 30].  

Роль технологій в світовому господарстві демонструє також те, що сукупна 

вартість всіх угод на світовому ринку M&A у секторі високих технологій за 

аналізований період збільшилася на 58% порівняно і склала 36,4 млрд. дол., 

підкреслюється в спеціальному дослідженні Ernst&Young [164].  

У дослідженні «100 кращих світових брендів 2014 року» (Best Global Brands 

2014) експерти Іnterbrand відзначають активний ріст сектора технологічних 

брендів. Зокрема, з 10 провідних брендів 6 відносяться до високотехнологічних 

секторів (Додаток Б, табл. 2). Також технологічні бренди залишаються лідерами 

росту: найбільш швидкозростаючим було визнано бренд Facebook, вартість якого 

за рік зросла на 86% і склала 14,3 млрд. дол. Автори дослідження пояснюють 

значний ріст технологічних брендів тим, що вони істотно впливають на життя 

людей [239]. Успіх сектора свідчить про зростаючу важливість технологій для всіх 

брендів, незалежно від галузі. Технології дозволяють брендам ефективніше 

доносити до споживачів свої маркетингові повідомлення, а також підвищують 

загальну ефективність бізнесу. 

У рейтингу 50-ти найбільш інноваційних компаній, складеному Boston 

Consultіng Group, компанії сфери високих технологій та комунікацій посіли 4 місця 

в першій п'ятірці та 5 місць у першій десятці рейтингу, втримавши лідерство в 

інноваційному розвитку [200]. Одночасно ми також спостерігаємо тенденцію 

зростання впровадження інновацій традиційними корпораціями. У звіті BCG 

згадано 5 факторів, що впливають на підвищення ефективності інноваційної 

діяльності: залучення керівництва, ефективне управління об'єктами 

інтелектуальної власності та портфелем інновацій, орієнтованість на споживачів, 

наявність керованих процесів. В сучасних умовах більшість цих факторів носять 
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глобальний характер, бо для мінімізації витрат на кожній стадії циклу, 

використовуючи аутсорсинг та локалізацію переділів, компанії з повним 

інноваційним циклом стали інтернаціональними. 

Аналіз спеціалізованих фондових індексів також демонструє стійкі тенденції 

в фінансовій сфері. Зокрема, індекс NASDAQ (включає акції 5000 

високотехнологічних компаній) допомагає точніше зорієнтуватися в кон'юнктурі 

ринку високих технологій з урахуванням  реакції на події економічного та 

політичного життя країни. Аналіз зміни індексу демонструє стійку тенденцію до 

зростання (рис. 1.2) та показує, що глобальна економічна система наразі 

знаходиться в стадії очікування нових технологій, передовсім нанотехнологій та 

конвергенції технологій НБІК-групи.  

 

 

Рис. 1.2. Динаміка індексу NASDAQ  

Джерело: [12] 

 

Варто враховувати і аспект ресурсозбереження. Наприклад, новітній 

супутник мобільного зв'язку коштує приблизно 4 млрд. дол., і стільки ж коштують 

два нафтопереробних заводи (НПЗ). Проте супутник окупається менш ніж за 

квартал, приносячи мільйони доларів прибутку щогодини, а НПЗ за десятиліття. 

Витрати ж енергії, водних ресурсів нафтопереробного комплексу непорівнянні з 

сучасним супутником, що одержує енергію з сонячних батарей. 
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Поняття «високі технології» (high-tech) стало повсякденною практикою. 

Однак це поняття не сформульовано однозначно, і тому високими технологіями 

вважається все нове, наукоємне або складне. Відсутність чітких критеріїв 

обумовлює «розмиття» ознак традиційних і високих технологій, що призводить до 

системних похибок при прогнозуванні, управлінні, фінансовому контролі тощо. 

У профільних законах України «Про Загальнодержавну комплексну 

програму розвитку високих наукоємних технологій» та «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» визначення сфер високих 

технологій є досить дискусійним, оскільки пропонуються критерії використання 

науково-технічних розробок без визначення їх частки або іншого параметру 

(методика, що використовується NSF США) та відзначається необхідність 

порівняння з існуючими національними чи міжнародними аналогами. 

У Додатку А, табл. 2 наведено класифікацію галузей виробництва за рівнем 

технологій відповідно до NACE. 

Однак, незважаючи на значимість проблеми, в Україні дотепер немає 

офіційної позиції відносно того, що являє собою високотехнологічна виробнича 

сфера країни, який реальний стан тих господарюючих суб’єктів, котрі до неї 

належать, які вітчизняні високотехнологічні товари постачаються на світовий 

ринок тощо. В цьому контексті доцільно переглянути класифікацію технологій з 

огляду на рекомендації ВОІВ та інші міжнародні документи в цій сфері. Попередні 

версії класифікації були розроблені в період, коли міжнародна торгівля була 

зосереджена в МЕВ між невеликому числі розвинених індустріальних країн. На 

сучасному етапі високими темпами розвивається зовнішня торгівля КНР та нових 

індустріальних країн (Південна Корея, Тайвань, Малайзія, Сінгапур).  

Вважаємо, що до вимог до класифікації варто віднести наступні: 

1) класифікація повинна охоплювати всі види технологій відповідно до 

Міжнародної патентної класифікації; 

2) розміри груп повинні бути збалансованими; 

3) класифікація повинна бути заснована на диференціації секторів. 

В той же час необхідність аналізу технологій, а не галузей та продуктів, 
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базується на тому, що галузі не є сукупністю гомогенних виробництв і технологій, 

а інноваційність продуктів є диференційованою за країнами. Відповідно до підходу 

ВОІВ, технологія – це «систематичне знання про виробництво продукції, 

застосування процесу або надання послуги, незалежно від того, чи відображені ці 

знання у винаході, промисловому зразку, корисній моделі, новій технологічній 

установці, технічній інформації або послугах, що надаються фахівцями з 

проектування чи управління». 

Товари, що потенційно можуть бути об'єктом операцій міжнародного 

трансферу технологій, згідно з розробленим ЮНКТАД рівнем технологічної 

ємності торгівлі класифікуються на основі частки витрат на дослідження і 

розробки в загальному обсязі виробництва й торгівлі. 

За методологією ООН технологія розглядається в двох аспектах [163]: 

– інформаційний компонент (dіssembled technology) – технологія в так 

званому «чистому вигляді», що включає методи й техніку виробництва товарів і 

послуг, запас знань, що дозволяє створювати нові продукти; 

– фізичний компонент (embodіed technology) – матеріально втілена 

технологія, що включає обладнання, комплексні виробничі системи і продукцію з 

високими (випереджальними) техніко-економічними параметрами. 

На думку Еверса Х., передача саме неявних знань є головним чинником 

ефективності кластерів [225, С. 6]. Наприклад, найбільш очевидним прикладом 

обмежень при міжнародному трансфері технологій є ядерна зброя, неявні знання 

про яку, незважаючи на її термін використання, є обмеженими, а зворотний 

приклад – вільне та практично миттєве поширення Інтернет-технологій.  

Глушак Н. В. [22] розглядає високі технології як наукові напрямки, визначені 

як стратегічні драйвери, характерні для всіх сфер досліджень, виробництва і 

тиражування інновацій. Тому вважаємо, що саме в сфері високих технологій 

повинні формуватися національні технологічні платформи – сфери інтеграції та 

концентрації зусиль науки, держави та бізнесу для досягнення міжнародних 

переваг або паритету в певній науково-технічній галузі. 

Можна навести визначення високих технологій, відповідно до якого – це 
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технології, що «спрямовані на радикальне перетворення всіх рівнів відомих форм 

матерії (фізичної, хімічної, біологічної, соціальної) з врахуванням способу руху та 

розвитку кожної форми матерії, сформовані на основі фундаментальних наукових 

ідей і відкриттів» [128]. 

Визначення, запропоноване Саліховою О. Б. [152] враховує динамізм НТП, 

визначаючи при цьому високу технологію як «систематизовані передові знання на 

певний момент часу, спрямовані на випуск продуктів чи створення процесу, які є 

принципово новими (не мають аналогів) або новими в певній області світових 

знань, застосування яких дозволить отримати монопольне положення на 

міжнародному ринку або покращити конкурентні позиції того, хто їх застосовує». 

Для цілей аналізу в рамках даної роботи високі технології запропоновано 

визначити як технології, що вимагають широкомасштабного залучення наукових і 

матеріально-технічних ресурсів та являють собою передову межу розвитку науки і 

техніки, втілюють фундаментальні відкриття та винаходи, призводять до появи 

нових секторів економіки та забезпечують більш оптимальне співвідношення 

витрат і результатів й позитивно впливають на соціально-економічну сферу.  

У Додатку А, табл. 3 наведена удосконалена автором порівняльна 

характеристика високих і традиційних технологій. 

Країни з високим рівнем продуктивності праці та факторної продуктивності, 

тобто ті, що володіють вираженими технологічними перевагами, можуть на 

світових ринках бути конкурентоздатними, підтримуючи за рахунок високої 

доданої вартості високі доходи та рівень життя населення. Конкурентоздатність 

країни, заснована на технологічних перевагах, властива для провідних промислово 

розвинених країн (рис. 1.3). При усуненні митних та інших організаційних й 

інформаційних бар'єрів інтелектуальна власність й товари, пов'язані з унікальними 

«ноу-хау» та розробками вчених, можуть стати конкурентоздатним товаром.  

За оцінками багатьох експертів, понад 50% ВВП основних країн OECD 

формується на базі знань, а успіх національних економік визначається 

ефективністю в зборі та використанні знань і технологій. Відповідно до визначення 

OECD, конкурентоздатність полягає у здатності компаній, галузей, регіонів і країн 
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забезпечувати порівняно високий рівень доходів і заробітної плати, та будучи 

відкритими для міжнародної конкуренції. Аналогічної думки дотримуються 

Долар Д. та Вульф Е. вважаючи, що конкурентоздатною є країна, що сполучає 

перевагу у міжнародній торгівлі на основі високих технологій та продуктивності з 

високими доходами і заробітною платою [216].  

 

 
Рис. 1.3. Отримання вигід від розвитку основі високих технологій 

Джерело: [182] 

 

Незважаючи на те, що в концепції реальних циклів основним джерелом 

коливань є технологічний шок, висновки з цієї теорії не завжди узгоджуються з 

реальними даними. Прихильники цього підходу намагаються розширити аналіз 

шляхом включення в модель державний сектор, тому питання державної політики 

в умовах глобалізації високих технологій потребує додаткових досліджень.  

Я. ван Дейном було описано поширення довгих хвиль, що базується на 
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механізмі поширення нових технологій з головних центрів у нові індустріальні 

країни, а потім на периферію. Кожна нова хвиля дає шанс економічно 

підготовленим державам, що розвиваються, шляхом швидкої адаптації нового 

комплексу технологій, увійти або наблизитись до кола розвинених. При цьому 

країна, що тільки включилася у процеси сучасного економічного зростання, не 

стикається з наступним спадом в довгій хвилі. Це особливо важливо в сучасних 

умовах, коли потужним фактором макроекономічної динаміки стають фінансові 

ринки. Однак питання аналізу міжнародного фактору потребує додаткових 

досліджень в контексті того, що більшість секторів, які є базою сучасної 

індустріальної системи, не забезпечували очікуваний ріст (наприклад, парадокс 

Солоу) та вже перейшли на етап «технологічного плато» і не можуть забезпечити 

подальше зростання, а нові технології, передусім NBIC-групи є глобальними [204]. 

На основі [208] технологічні шоки можна визначити як несподівані 

коливання граничної продуктивності факторів виробництва і, отже, їх вартості. 

Природно, у такому вигляді технологічні шоки підходять для пояснення 

позитивних відхилень економічної активності [23, С. 45]. Прескот Е. відзначає, що 

з ймовірністю 75% на технологічні шоки припадає понад 50% коливань у ІІ пол. 

ХХ ст. Щоб виміряти екзогенні технологічні шоки, в 1986 р. він підрахував 

сукупну продуктивність факторів виробництва (total factor productіvіty) [267]. 

Відповідно до теорії бізнес-циклу, технологічний шок, наприклад 

викликаний переходом більшості фірм на випуск з використанням нових 

технологій, повинен збільшити одночасно продуктивність праці та зайнятість, 

оскільки нові технології: а) є більш продуктивними за визначенням, і б) запускають 

новий бізнес-цикл, що починає розвиватися з мінімальної точки («від дна»). 

Так шоком, що викликав глибокі зміни в економічній і технологічній 

парадигмі практично всіх промислово розвинених країн, стала нафтова криза 1970-

х рр., коли ціна нафти на світовому ринку збільшилася з 2,51 дол. за барель в 1972 

р. до 10,79 дол. в 1974 р. Друга нафтова криза, що почалася в 1979 р., призвела до 

підвищення цін на нафту в 1981 р. до 37,29 дол. за барель. Ця ситуація викликала 

необхідність проведення системних змін в економіках країн – імпортерів нафти й 
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стала імпульсом для глибокої модернізації та радикальних прогресивних змін. 

Технологічний прогрес вже зараз змінює структуру економіки. В останні 

роки ми можемо спостерігати одночасно три паралельні та взаємопов’язані 

науково-технічні революції та нову четверту, розвиток яких і визначає 

екстремальний характер розвитку НТП:  

1. Революція в інформаційних технологіях почалася раніше інших, і 

нинішній її етап пов'язаний з розвитком і впровадженням в усі сфери 

телекомунікацій та інформаційних мереж. За офіційними даними, витрати на 

комп'ютерну техніку і програмне забезпечення зросли з 18,2% у загальній частці 

бізнес-витрат в 1987 р. до пікових 46,7% наприкінці 2000 р. Після чого почався 

довгий і неухильний спад. Наразі очевидно, що автономні ІТ для більшості 

компаній більше не є пріоритетним напрямком інвестицій, як в 1990-х рр.  

2. Революція в біомедицинських науках і технологіях розпочалася наприкінці 

ХХ ст. з розвитком клітинної та молекулярної біології; серед найважливіших 

досягнень – картирування генома людини та інших видів, клонування тощо. Зараз 

обсяг знань про біологію подвоюється кожні 3 роки. Перші практично значимі 

плоди цієї революції тільки починають входити в наше життя;  

3. Революція в нанотехнологіях пов'язана з можливістю маніпулювати 

речовиною на молекулярному та атомарному рівнях. В цій сфері розвиток 

перебуває на початковій стадії, але з кожним роком з’являються нові досягнення і у 

найближчі роки очікується поява значних результатів [2];  

4. Революція в когнітивних науках базується на тому, що знання про те як 

працює людський мозок досить обмежені. Однак з появою нових методів його 

дослідження, таких, як MEG, PET і fMRі, можливості значно зростають.  

Після 2000 р. багато економістів як джерела ділових циклів стали розглядати 

технологічні шоки, викликані інвестиційною активністю (іnvestment-specіfіc 

technіcal change). У звичайних RBC-моделях стандартний технологічний шок 

обумовлює зростання продуктивності праці і капіталу. За умов інвестиційно– 

технологічного шоку продуктивність наявного основного капіталу не змінюється, 

але росте віддача від інвестицій.  
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У монетарних RBC-моделях технологічні шоки часто виступають джерелом 

ділових циклів, але при цьому монетарні фактори беруть активну участь у 

формуванні реакції економіки на технологічні шоки. Щоб технологічний шок 

значно вплинув на економічний ріст у короткостроковому періоді, необхідна 

відповідна грошово-кредитна політика. 

Для більш детального аналізу співвідношення інноваційно-інвестиційних 

процесів та зайнятості населення в сучасних умовах доцільно проаналізувати 

основні підходи до пояснення поточної ситуації у світовій економіці: 

– циклічне пояснення, прихильником якого є П. Кругман, свідчить про те, що 

немає нічого нового в тому, що відбувається, а світова економіка переживає один із 

циклів розвитку. Економіка росте недостатньо швидкими темпами, тому, за такими 

спадами як рецесія 2007–2009 рр. буде тривале відновлення; 

– концепція стагнації економіки, відповідно до якої наприклад США вийшли 

на технологічне плато і більше не можуть запропонувати інновації, які б збільшили 

продуктивність і підтримали економіку. Нові ідеї реалізуються занадто повільно і 

США не витримують конкуренції на міжнародній арені; 

– теорія «кінця роботи» Дж. Ріфкіна передбачає, що технологічний прогрес 

розвивається занадто швидко, а не занадто повільно. Дослідник відзначає, що 

відбувається перехід на нову фазу в історії, у якій все менше ресурсів потрібно для 

виробництва товарів і послуг, необхідних глобальному населенню. 

Виходячи з квартальних даних Південної Кореї за 1985–2001 рр., було 

показано вплив технологічних шоків на зайнятість і продуктивність в економіці 

[6]: технологічний прогрес забезпечував довгостроковий економічний ріст цього 

«азійського тигра», проте негативно впливав на зайнятість в економіці в 

короткостроковій перспективі. Інакше кажучи, поява нових технологій спочатку 

приводила до підвищення рівня безробіття, і лише потім – до створення 

додаткових робочих місць. Ця залежність наразі справедлива для багатьох 

економік, що розвиваються. До цього західні економісти приходили до аналогічних 

висновків, вивчаючи на макрорівні реакцію розвинених ринків. 

Про наявність інвестиційно-технологічних шоків можна судити за різницею 
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цін інвестиційних і споживчих благ. За останні 40 років відносна вартість 

інвестиційних благ значно знизилася. На інвестиційно-технологічні шоки припадає 

понад 60% росту післявоєнного випуску у розрахунку на людино/годину. За 

іншими даними, інвестиційно-технологічний шок пояснює до 50% змін витрат часу 

і 40% змін випуску. Звичайні технологічні шоки пояснюють менше 10% зміни цих 

змінних [229]. 

Основні припущення моделі реального бізнес-циклу полягають в тому, що:  

– технічні зміни є важливим джерелом економічних потрясінь (шоків); 

– ринковою структурою, що служить середовищем поширення технічних 

шоків, є досконала конкуренція. 

Додатковим джерелом ділових циклів вважаються також шоки новин (news 

shocks) [202]. Виникає ситуація, коли агенти дізнаються про нову перспективну 

технологію, що обов'язково вплине на продуктивність факторів в майбутньому. 

Виникає питання, чи зросте від цього поточна продуктивність і чи виникне рецесія, 

якщо ефект від технології виявиться менше очікуваного [147, C. 64].  

В цьому контексті основне припущення моделі реального бізнес-циклу 

полягає в тому, що технологічні шоки можуть бути як позитивними, так і 

негативними, тобто існує можливість як технологічний прогресу, так і регресу. 

Згідно даної теорії саме негативні шоки викликають рецесії. Зазначену точку зору 

підтримує Полтерович В. [134], який відзначає, що світова криза 2008 р. спричинена 

переходом до нового укладу. 

У результаті узагальнення та розвитку моделі технологічного розриву 

з'явилася модель виробничого циклу Вернона В. [300]. Вчений також виділив 

причини того, чому інновації краще впроваджувати в розвинених країнах:  

1) розвинені країни мають кращі умови впровадження технологій, що 

забезпечує переваги часового характеру; 

2) розробка інновацій вимагає максимально наблизитися до ринку щоб 

використати вигоди комунікацій зі споживачами при розробці інновацій; 

3) дані країни можуть забезпечити післяпродажне обслуговування.  

В моделі технологічного розриву головним вважається винахід товару, в 
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моделі життєвого циклу – його стандартизація. 

Прикладом теорії виробничого циклу є виробництво радіоприймачів у 

Західній Німеччині та США в післявоєнний період. На міжнародному ринку 

радіоприймачів після ІІ Світової війни домінували фірми, які використовували 

розроблені у США вакуумні лампи. Однак через кілька років Японія, скопіювавши 

технологію і використавши дешеву працю, захопила більшу частину цього ринку. 

Технологічні шоки відіграють дуже важливу роль для економіки, що 

розвивається, тому що відносна технологічна відсталість країни вимагає більших 

змін у виробничому процесі. Це особливо характерно для наздоганяючих країн, що 

імпортують закордонні технології, які відіграють центральну роль для швидкого 

індустріального та економічного ривка. 

Зростаюча відкритість національних господарств створює передумови для 

прискореної міжнародної дифузії передових технологій, ноу-хау, навичок 

менеджменту і маркетингу, а в остаточному підсумку – для поширення по всій 

планеті тієї економічної цивілізації, що сформувалася в індустріальних країнах, що 

вирвалися вперед на початку ХХІ ст. Це вказує на те, що розрив у рівнях техніко-

економічного розвитку між індустріальним або постіндустріальним сегментом 

світового співтовариства та іншими країнами буде скорочуватися. Якщо судити за 

показником ВВП на душу населення, то тенденція до скорочення розриву вже 

позначилася на межі 60–70-х рр. ХХ ст. Однак, «підтягування» різних груп країн, 

що розвиваються, до рівня розвитку авангарду проходить нерівномірно [79, С. 41], 

оскільки існують як світові інтеграційні та коопераційні тенденції в науково-

виробничій сфері, так і політичні аспекти й тенденції суперництва, конкурентні 

аспекти науково-дослідних, трансферних і дифузійних процесів [22, C. 3].  

Незважаючи на це, високі споживчі технології мають значний потенціал 

трансферу. Доказом цього є явище так званого технологічного ліпфрогінгу 

(«technology leapfroggіng»), що наразі найяскравіше проявляється при трансфері 

ІКТ, коли країни, що розвиваються, що ніколи не мали функціональних 

інфраструктур, приймають технології мобільного зв’язку та Інтернету, що дозволяє 

даним країнам розвиватися набагато швидшими темпами, ніж тим, якими 
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розвинені країни створювали та освоювали ці технології вперше.  

Вихідні положення теорії інновацій були сформульовані Кондратьєвим Н.Д., 

що пов`язав хвилі винаходів та інновацій з переходом до нового циклу. Він 

встановив, що «перед початком хвилі великого циклу, а іноді на самому початку її 

спостерігаються значні зміни в економічній системі, що виражаються в глибоких 

змінах технології виробництва й обміну (яким, у свою чергу передують значні 

технологічні винаходи та відкриття)» [59, С. 320–321]. 

Зміни в області техніки виробництва (технологічні інновації) припускають 

дві необхідні умови [59, С. 282–283]:  

1) наявність відповідних науково-технічних відкриттів і винаходів; 

2) господарські можливості застосування цих відкриттів і винаходів. 

Результати інтелектуальної діяльності володіють значною науково-

технічною новизною та ринковою цінністю, що має враховуватися при управлінні 

процесами створення революційних інновацій (Додаток Б, табл. 1). 

В рамках аналізу технологій нового укладу у науковій літературі 

використовують термін «конвергенція технологій» чи «конвергентні технології» 

під якими розуміється широкий спектр процесів – конвергенція  

(взаємопроникнення) окремих наук чи конвергенція безпосередньо технологій. 

Відзначимо, що висловлюються дві точки зору на сутність процесу конвергенції: 

 – проста міждисциплінарна конвергенція, заснована на горизонтальному 

впливі технології на інші технології; 

– поява радикально нових напрямків науки і технологій, що будуть 

розвиватися в майбутньому за своїми власними траєкторіями [297]. 

В сучасних умовах відбуваються більші зміни у високотехнологічних галузях 

економіки багатьох країн. Підсилюється динаміка відновлення технологій, іде 

пошук і відпрацьовування конкурентоздатних макротехнологій XXІ ст. – створення 

засобів на основі нових принципів, матеріалів і комплектуючих і мініатюризації. У 

Додатку Б наведено види технологій майбутнього за версією провідних 

аналітичних центрів світу. 

Сучасні високі технології являють собою технології міжгалузевого 
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характеру, що мають потенціал формування передумов розвитку ряду 

технологічних областей й напрямків досліджень та розробок, що дають у 

сукупності вагомий внесок у вирішення ключових проблем реалізації пріоритетних 

напрямків розвитку науки і техніки. 

Глобальна економіка створюється взаємодією економічних агентів в 

глобальній мережі, а інформаційно-технологічна парадигма ХХІ ст. еволюціонує 

не до свого закриття, а до своєї відкритості у формі багатосторонньої мережі, яка, 

на думку Мунтіяна В. І. має наступні характеристики [87, С. 17–19]:  

1. Інформація стає сировиною: провідними є технології роботи з 

інформацією, а не лише інформація, призначена для впливу на технологію, що 

було характерно для попередніх технологічних революцій; 

2. Всеосяжність ефектів нових технологій: у зв’язку з тим, що інформація є 

інтегральною частиною людської діяльності, то й усі процеси безпосередньо 

формуються новим технологічним способом. В результаті сучасний глобальний 

науково-технологічний розвиток здійснюється через взаємовплив і конвергенцію 

найбільш передових напрямків наукових досліджень і технологічних розробок: 

нано-, біо-, інфо– та когнітивних наук і технологій (NBIC). 

У всіх цих технологій є ряд загальних рис [176, C. 25–26]: 

– безупинно зростаюче використання обчислювальних ресурсів для 

моделювання процесів різної природи; 

– всі вони спираються на мініатюризацію. Наприклад, в комп’ютерних 

технологіях мініатюризація проявляється у вигляді зменшення основних елементів 

комп'ютерів, а в нанотехнологіях мініатюризація є самою суттю; 

– постійний обмін результатами досягнень в одних областях для 

потенціювання досягнень інших, що приводить до рекурсивного самопосилення.  

Глобальна інноваційна система в рамках нового технологічного укладу буде 

характеризуватися високим рівнем конвергенції технологій у конструкціях NBІС та 

CCEIC [186]. Перша конструкція означає взаємопроникнення нано– (N), біо– (B), 

інфо– (І) і когно– (C) технологій з метою реалізації складних проектів, що 

стосуються перетворення ресурсів в інтелектуальні сили в різних сферах. Друга 
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конструкція означає перетворення ресурсів в інтелектуальні сили для хмарних 

обчислень (сloud сomputіng), посилених знаннями про економічну діяльність 

підприємства (E), моделюванні звітності (І) і когнітивних властивостей систем (С).  

Термін «NBIC-конвергенція» було запропоновано в 2002 р. М. Роко та 

В. Бейнбриджем, авторами звіту «Convergіng Technologіes for Іmprovіng Human 

Performance», підготовленого у Всесвітньому центрі оцінки технологій (WTEC).  

Візуально NBІC-конвергенцію можна представити за допомогою аналізу 

наявних публікацій, взаємного цитування з різних джерел та кластерного аналізу 

(Додаток Б, рис. 1, рис. 2, рис. 3). Серед найбільш характерних рис NBIC-

конвергенції виділяють інтенсивну міжгалузеву взаємодію; значний синергетичний 

ефект; широкий спектр охоплення розглянутих і предметних областей, на які 

здійснюється вплив – від атомарного рівня матерії до «розумних» систем; 

виявлення перспективи якісного росту технологічних можливостей 

індивідуального та суспільного розвитку людини [138]. 

Розвиток нового технологічного укладу відбувається за трьома основними 

напрямками, які формують відповідні механізми трансферу технологій [191]: 

– розвиток окремих галузей – локомотивів нового технологічного укладу, які 

утворять його ядро (NBIC-технології); 

– розвиток принципово нових конвергентних технологій, які забезпечують 

взаємопроникнення технологій, галузей, науки і техніки, технологій та економіки; 

– впровадження нових технологій у всій галузі діяльності людини. 

3. Мережева логіка будь-якої системи або сукупності відносин, що 

використовують нові інформаційні технології, необхідна для структурування 

неструктурованого при одночасному збереженні гнучкості, адже неструктуроване є 

рушійною силою інновацій – мережа завдяки інформаційним технологіям може 

бути забезпечена в усіх видах процесів та на всіх організаційних рівнях; 

4. Мережевий принцип, тобто здатність нової технологічної парадигми до 

реконфігурації – зміни правил без руйнації попередньої структури.. 

5. Зростаюча конвергенція технологій у високоінтегрованій системі, в якій 

попередні ізольовані технологічні траєкторії стають нерозрізнюваними та 
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втрачається виражений зв'язок між частинами. Наприклад, в сучасні інформаційні 

системи інтегровані мікроелектроніка, телекомунікація, оптична електроніка й 

комп’ютерна техніка. Аналогічно інформаційним системам зростає й організаційна 

інтеграція у стратегічні союзи та спільні проекти. В термінах технологічної 

системи ситуація глобалізації, в т.ч. глобалізація інновацій, є ситуацією, коли один 

елемент неможливо уявити без іншого. 

В контексті аналізу можливостей інноваційної системи брати участь в цих 

процесах можна відзначити, що розробка високих технологій включає стадії: 

– удосконалення традиційних технологій шляхом еволюційного 

нагромадження нового знання попереднього етапу;  

– принциповий революційний прорив, створення істинно нової технології, 

зміна парадигми, поява нового знання;  

– широке поширення нового знання в удосконаленні наявнх технологій.  

Таким чином, сучасний розвиток високих технологій характеризується двома 

тенденціями. З одного боку, це ідея автономізації та закритості, що обумовлена 

«низькими» технологіями й факторами національної безпеки. З іншого боку – ідея 

глобалізації та використання мережевих систем. Виходячи з цих особливостей ми 

пропонуємо використовувати аналіз інноваційних систем для оцінки можливості 

розвитку високих технологій та їх міжнародного трансферу.  

 

 

1.3 Систематизація ефектів міжнародного трансферу високих технологій 

 

Розуміння технології як сукупності знань, що можна передати й використати 

для виробництва товарів і послуг з різних економічних ресурсів, або наукових 

методів досягнення практичних цілей господарської діяльності, дає можливість 

визначити нові критерії аналізу міжнародного трансферу високих технологій.  

Відповідно до базового науково-методичного підходу, знання – це «потік», а 

тому воно не може передаватися в якості об'єкта, бо в процесі формування знання 

істотну роль відіграє власне процес передачі, бо знання в цьому випадку виступає 
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результатом інтерпретації інформації в певному контексті. Тому при оптимізації 

складних технологічних систем на основі трансферу варто використати еволюційні 

моделі з дотриманням принципів діалектики та системного підходу. 

За аналогією з принципом екологічної компліментарності в інноваційній 

системі всі компоненти, що входять до неї, взаємозалежні і функціонально 

відповідають один одному. Виключення однієї з частин системи призводить до 

виключення ряду тісно пов'язаних з нею елементів і функціональної зміни системи 

в цілому. Внесення до системи нового елементу змінює стан пов’язаних елементів і 

призводить до скорочення чисельності та зникненню менш конкурентоздатних 

елементів. Використання зазначеного підходу до аналізу трансферу високих 

технологій базується на тому, що будь-яка висока технологія являє собою цілісну 

динамічну систему, що включає:  

1) засоби, операції та процедури, правила, стандарти та норми технологічної 

діяльності та управління технологічним процесом й необхідні для цього:  

2) інформацію та знання; 

3) енергетичні, сировинні, кадрові та інші ресурси;  

4) сукупність економічних, соціальних, екологічних та інших результатів 

(ефектів), що впливають і певним чином змінюють середовище функціонування 

цієї системи. 

Міжнародний трансфер високих технологій характеризується різноманіттям 

видів технологій й значним числом мотивів і каналів їх переміщення. Тому в 

результаті постає завдання визначення найбільш ефективних шляхів використання 

й трансферу технологій, а також їх складових. 

Одним з факторів, що визначають міжнародний аспект, є значний потенціал 

практичного використання високих технологій, який в першу чергу проявляється в 

міжгалузевому трансфері, що являє собою процес впровадження технології у 

зовсім іншій сфері стосовно тієї галузі, для якої чи в якій була створена дана 

технологія. Генеральна Асамблея ООН в резолюції 51/63 від 1996 р. «Досягнення 

науки і техніки та їх вплив на міжнародну безпеку» рекомендувала членам ООН 

проаналізувати шляхи розвитку міжнародно-правових норм передачі високих 
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технологій, що мають військове застосування. В результаті була створена база 

даних про науково-дослідні установи для міжнародного співробітництва.  

Відзначимо, що міжгалузевий аспект розвитку високих технологій як система 

ринкових відносин, які виконують ряд взаємозалежних та взаємодоповнюючих 

функцій, формує мережеву архітектуру, що потенційно дає змогу ефективно 

розвивати спеціалізацію і стратегічні партнерства на національному та 

міжнародному рівнях. В інноваційно успішних державах, відповідні кластерні 

галузі [214] активно взаємодіють між собою через обмін і впровадження 

технологічних рішень та спільні проекти. 

Однак, незважаючи на те, що міжнародні міжгалузеві зв'язки формують 

надзвичайно складну мережу взаємодій, сучасна економічна наука не має надійних 

теоретичних моделей і практичних методів, що дозволили б проаналізувати й (або) 

спрогнозувати вплив економічних і науково-технічних змін в одній галузі на 

економіку в цілому як у коротко-, так й у середньостроковому періоді [148]. 

Прикладом взаємопроникнення різних технологічних пакетів може стати 

зв'язок наукових журналів у базі Web of Scіence (рис. 1.4). 

 

 
Рис. 1.4. Взаємозв'язок наукових журналів у базі Web of Scіence  

Джерело: [105, С. 472] 
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Необхідність стратегічного та тактичного прогнозування розвитку в сфері 

високих технологій породжує велику кількість футуристичних прогнозів. З числа 

аналітичних матеріалів найбільшої уваги, на нашу думку, заслуговують Дорожня 

карта розвитку нанотехнологій, розроблена RAND Corporation (Research And 

Development, США) та Дорожня карта Єврокомісії (Nano Road Map Medical and 

Health, ЄС, 2006 р.), створена в рамках підготовки і реалізації РП 7 [222].  

Зазначені документи не лише аналізують стан справ у певній сфері 

(наприклад, нанобіотехнологій) на теперішній час, але включають прогноз галузей 

на доступну перспективу (до 2020 р.). В таких дослідженнях увага приділяється в 

першу чергу аналізу галузей, результати яких в найближчій перспективі мають 

використовуватися у промисловості та стати комерційно доступними [63, С. 5]. 

Гордон Р. та Кенрой М. зі Стенфордского університету у дослідженні 

«Globalіzatіon of Іnnovatіon, Natіonalіst Competіtіon and the Іnternalіzatіon of 

Scіentіfіc Traіnіng» [206] відзначають, що глобалізація інновацій не означає 

змагання між державами: вона ускладнює вплив держави на прибуток від 

інновацій, однак не утримує країни від спроб регулювання. Вчені доводять, що 

країни можуть стати більш успішними у випадку кооперації, а не конкуренції, 

оскільки незалежно від політичних аспектів, держави все більше кооперуються 

навіть у тому випадку, якщо вони змагаються, щоб зайняти певну економічну нішу. 

Зазначений принцип успішно діє в контексті геополітики і тому закономірно може 

бути спроектований і на глобальну інноваційну політику. Підтвердженням цього є 

карта спеціалізації в інноваційних областях, зображена на рис. 1.5.  

Враховуючи, що основу інноваційної економіки формують «перетоки» знань 

(knowledge spillovers), причому не лише у формі технологій, а й у вигляді умінь і 

навичок учасників реалізації проектів та створення продуктів [67]. «Перетік» знань 

– це ситуації, в яких учасники можуть безкоштовно чи з мінімальними витратами 

отримати знання із зовнішніх джерел. Інакше кажучи, «перетоки» знань – це  

позитивні екстерналії, що в агрегованій виробничій функції часто стають джерелом 

позитивної віддачі від масштабу.  

В контексті управління розвитком та міжнародним трансфером технологій 
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досить часто не враховується фактор неявних знань, що включають навички 

(уміння) і культуру, властиві нам, але не усвідомлені нами. Один з відомих 

наукових афоризмів М. Полані, автора концепції неявних знань, – «Ми можемо 

знати більше, аніж здатні розповісти» (англ. – «We can know more than we can tell»). 

 

 

Рис. 1.5. Інноваційна карта світу  

Джерело: [20] 

 

Загалом можна виділити два основних підходи до аналізу «переливу» знань і 

технологій в міжнародному масштабі [61]: 

1) заснований на абсорбційних можливостях національної економіки, тобто 

здатності країн адаптувати іноземні технології. Даний підхід базується на основних 

положення неотехнологічних теорії та ідеї, що існує загальний світовий фонд 

знань, який можуть використати всі країни, тому дифузія нових технологій 

обмежується лише можливостями країни сприйняти та використати ці знання; 

2) заснований на сукупності двосторонніх торгівельно-економічних і 

науково-технічних зв'язків. Країни володіють різними запасами знань у тих або 

інших сферах, і тому їх дифузія відбувається через різноманітні канали трансферу 

технологій, зокрема через взаємну торгівлю та прямі іноземні інвестиції. 

Варто відзначити, що в сучасних умовах ці підходи доповнюють один 

одного, оскільки на ефективність міжнародного співробітництва в сфері високих 
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технологій в значній мірі впливає потенціал національної інноваційної системи та 

наявний ресурс технологій. На рис. 1.6 наведено розроблену модель «переливів» 

знань. Процеси глобалізації інтенсифікували обмін матеріальних, фінансових та 

інтелектуальних ресурсів між країнами, що обумовлює необхідність розробки 

системи управління знаннями на різних рівнях. «Перелив» (spіllover) результатів 

досліджень, розробок та інновацій стає необхідною умовою формування нових 

міждисциплінарних напрямків. 

 

Рис. 1.6. Роль «переливів» знань в технологічному розвитку  

 Джерело: розроблено автором 

 

Наприклад, до найбільш значимих особливостей реалізації науково-

технологічних проектів у рамках програм ЄС можна віднести наступні: 

1) міжнародний характер науково-технологічних розробок з обов'язковою 

умовою участі в рамках одного проекту наукових груп з декількох країн; 

2) значна орієнтація в більшості програм на наукові дослідження 

прикладного характеру і подання в якості результату проекту реальної інноваційної 

розробки для впровадження та комерціалізації. 

Відповідно до теорії Нонака І. і Такеучі Г. [256], розрізняють два види 

знання: неявне і явне. Неявне знання представлене накопиченим досвідом, 

сукупністю певних навичок, носіями яких виступають люди, та отримується в 

результаті практичного використання явних знань. Відповідно до концепції 
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неявного знання, розробленої М. Полані в 50-х рр. ХХ ст., неявне знання – це набір 

особистісних, некодифікованих знань, втілених у мистецтві експериментування і 

теоретичних навичках вчених, що передаються винятково неформальними 

способами та у безпосередніх людських контактах.  

В контексті трансферу технологій неявне знання обумовлює наявність цілого 

комплексу супутньої інформації, при чому її значення зростає з підвищенням 

складності технології. Варто також врахувати, що об'єктами комерційного і 

некомерційного трансферу технологій є знання та інформація, що отримані в ході 

НДДКР, а не конкретні матеріалізовані нові технології [38]. Однією з основних 

теорій у цій області є Упсальска модель Юхансона і Валне, в якій 

інтернаціоналізація визначається як процес накопичення емпіричних знань. 

Міжнародний ринок високих технологій базується на торгівлі двома видами 

продукції: патентами та готовими високотехнологічними товарами. Вважаємо, що 

при міжнародному трансфері технологій відбувається перехід лише окремої 

технології або винаходу, а не власне інституційної основи створення нових 

технологій, що фактично перетворює міжнародну торгівлю в фактор 

наздоганяючого розвитку, що може подолати технологічний розрив між країнами. 

Натомість міжнародна конкурентна перевага формується не володінням високими 

технологіями, а технологічним лідерством через інноваційну систему, що виступає 

основою економічного зростання. Тому канали міжнародного трансферу необхідно 

проаналізувати на основі критеріїв передачі знань та їх адаптації до умов 

приймаючої системи (табл. 1.4).  

Таким чином, для міжнародного трансферу високих технологій найбільш 

ефективним каналом є міжнародне співробітництво. Підтвердженням цього є 

висновки експертів, відповідно яких міжнародна кооперація дозволяє досягти 

бльше 90% рівня якості продукції іноземного партнера, в той час як освоєння 

закордонної технології власними силами забезпечує лише 70-80% цього рівня. Це 

обумовлено тим, що міжнародна кооперація розширює можливості використання 

різних виробничих ресурсів та економії [169], а також ефекти навчання. 
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Таблиця 1.4  

Оцінка каналів міжнародного трансферу високих технологій  
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Критерій 

часу   

Критерій 

високих 

технологій 

Потенціал 

трансферу 

Внутрішньофірмові канали + + + + + висока висока висока 

Некомерційний трансфер технологій 

Надання науково-технічної інформації 

(поширення інформації про технології через 

літературу, патенти, інформаційні бюлетені, 

стандарти) 

+ - - + + низька низька низька 

Виставки, ярмарки, конференції, симпозіуми + - + + + низька низька низька 

Навчання + - + + + середня середня середня 

Спільні фундаментальні дослідження і 

розробки 

+ - + + + висока висока висока 

Комерційний трансфер технологій 

Фактичний трансфер технологій 

Виконання досліджень за замовленнями - + - - - середня середня середня 

Інвестиційні форми співпраці - + - - - висока висока середня 

Ліцензування - + - - - висока середня середня 

Інжиніринг  + + + - - середня середня середня 

Купівля обладнання для імітації - + - - - середня низька середня 

Купівля обладнання  - + - - - висока середня середня 

Лізинг обладнання - + - - - висока низька середня 

Спільна розробка і використання технологій 

Координація наукових досліджень і 

розробок та обмін результатами  

+ - + + + середня висока висока 

R&D співпраця на контрактній основі + + + + + середня висока висока 

Спільне управління R&D за рахунок 

залучення фахівців для роботи за кордоном 

або організація спільної команди 

розробників 

+ - + + + середня висока висока 

Промислове співробітництво та спільні підприємства 

Науково-технічна виробнича кооперація – 

спільна розробка і спільне виробництво в 

різних країнах 

+ + + + + висока висока висока 

Спільні підприємства + + + + + висока висока висока 

Міжнародна технічна допомога 

Технологічні гранти - - + + + середня середня низька 

Фінансування технічної допомоги - - + + + середня середня середня 

Джерело: розроблено автором 

 

Для аналізу ефектів співробітництва доцільно використати підхід, 
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запропонований Уілсоном Д.  і Джантраніа С.  [301], що припускає розгляд 

ефективності з погляду «цінності відносин» для кожного з суб'єктів інноваційної 

системи. Зазначені автори при цьому виділяють три складові цінності 

співробітництва: власне економічна (підвищення конкурентоздатності, скорочення 

виробничих витрат, підвищення якості вироблених продуктів і послуг, доступ до 

ресурсів, технологій та інформації), стратегічна (оптимальний розподіл ресурсів, 

розвиток ключових компетенцій, стратегічні цілі) і психологічна. 

В контексті розвитку високих технологій доцільно зазначити особливу роль 

міжнародних процесів (рис. 1.7), що дозволяє говорити про глобальний  характер 

високих технологій, що базується на чотирьох формах міжнародних відносин: 

ліцензування; прямі іноземні інвестиції; спільні підприємства; злиття і стратегічні 

альянси компаній з різних країн. Важливого значення набуває також міжнародне 

міжрегіональне співробітництво як умова координації діяльності економічних 

суб’єктів. 

 

 

Рис. 1.7. Співвідношення базових характеристик інноваційних процесів щодо 

групи високих технологій з огляду на міжнародний аспект  

Джерело: розроблено автором 

 

На основі проведеного аналізу пропонуємо класифікацію ефектів 

міжнародного трансферу високих технологій (рис. 1.8), що включає, по-перше, 

загальні фактори трансферу технологій, які є порівняно новітніми з існуючими 
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аналогами аналізованої інноваційної системи, та фактори, що базуються на 

розумінні власне специфіки високих технологій. 

 

 

Рис. 1.8. Класифікація ефектів міжнародного трансферу високих технологій 

Джерело: розроблено автором 
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технологій, які позитивно впливають на розвиток національної економіки: 

1) «синергетичний ефект» міжнародної взаємодії, який є поєднанням решти 

ефектів та підсилення вітчизняних розробок через міжнародне інноваційно-

технологічне співробітництво.  

У поєднанні вітчизняної науково-дослідної бази та  іноземних технологій 

виникає можливість реалізації синергетичного синтезу технологій, що базується на 

поєднанні місцевої науково-дослідної бази, наявного та потенційного попиту на 

інновації та потенціалу іноземних досягнень (рис. 1.9).  

 

 

Рис. 1.9. Схема синергетичного синтезу нових технологій в національній 

економіці  

Джерело: розроблено автором на основі теорії нейронних мереж 

 

2) ефект оптимізації інноваційних пріоритетів на основі світового досвіду, 

технологічних прогнозів (форсайту) та відповідних національних пріоритетів з 

урахуванням галузевої специфіки та стратегії соціально-економічного розвитку; 

3) ефект масштабу (ефект розширення мереж підтримки технології) – 

розвиток й трансфер фундаментальних технологій більш ефективно проходить в 

глобальних, національних та регіональних мережах. Наявність цих трьох рівнів 

мережевих структур передбачає й три різновиди синергетичних ефектів [189]; 

4) імпорт ефективності (ефект «наздоганяючого» розвитку) – впровадження 
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імпорт базових (критичних) 

технологій 

нові  

технології 

країна реципієнт країни-донори  

місцеві  

технології 



55 

 

розриву в окремих сферах національної економіки, запровадження міжнародних 

стандартів сфери НДДКР та виробництва, ефективних практик менеджменту; 

5) ефект інноваційного імпульсу для національної економіки: іноземна 

технологія (її принципи функціонування, ідеї), особливо висока технологія, може 

стати основою для подальшої розробки нових модифікацій на її основі та розвитку 

технологій суміжних галузей; 

6) ефект конкурентних стимулів – поява нових технологій стимулює 

механізми конкуренції, що сприяють зростанню економічного потенціалу країни; 

7) перевага технологічної капіталізації – технології  у випадку ефективного 

управління здатні стати фактором виробництва та можуть мати спільні властивості 

товару, виражену технологічною рентою при експорті технологій та залученні 

іноземних інвестицій в інновації; 

8) ефект стратегічної переваги, що полягає у закріпленні (підсиленні) 

конкурентних переваг країни в спеціалізації за рахунок трансферу в рамках 

стратегії лідерства на основі знань; 

9) ефект інноваційно-інвестиційного іміджу – уявлення про країну як 

надійного партнера при міжнародному співробітництві, що здатен реалізувати 

найбільш амбітні проекти. Роль іміджу важлива для ТНК, трансфер технологій 

через залучення яких може не тільки дати поштовх розвитку науково-технічного 

потенціалу окремих галузей, але й забезпечити в середньостроковій і 

довгостроковій перспективі ефективне функціонування суміжних галузей за 

рахунок росту інноваційного потенціалу національного господарства [298]; 

10)  ефект коопераційної готовності (аналог принципу, що покладений в 

основу методології розрахунку Networked Readiness Index) – накопичення досвіду 

та готовність (адаптованість) до функціонування в міжнародних об’єднаннях та 

партнерствах, що дають можливість нарощення кількості знань та синергії ідей, що 

базуються на різних соціально-економічних умовах. Наразі спеціалізація 

приводить до більшої взаємної залежності з іншими фірмами, організаціями, 

постачальниками, а тому ТНК частіше стали залучати до коопераційного 

співробітництва місцевих постачальників та представників наукової спільноти, а 
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характерною рисою сучасного етапу є дво– або багатосторонній характер 

міжнародного трансферу технологічних систем, а сама фірма може як передавати, 

так і виступати в ролі приймаючої сторони. Досвід показує, що спільні 

підприємства, створені для проведення НДДКР, позитивно впливають на динаміку 

інноваційного розвитку окремих галузей. Наприклад, аналіз торговельного балансу 

галузей США приводить до висновку, що в галузях, у яких поширені учасники, що 

проводять спільні НДДКР, торговельний баланс приблизно на 620 млн. доларів 

США вище торговельного балансу в галузях, де подібні учасники відсутні [213]; 

11)  ефект оптимізації ресурсів за рахунок відмови від окремих НДДКР та 

направлення вивільнених ресурсів в нові проекти, що характеризуються більшою 

пріоритетністю й потенціалом; 

12)  ефект підвищення експортної ефективності через експорт технологій як 

спосіб обійти проблеми експорту відповідного товару або встановлення контролю 

над закордонною фірмою через умови ліцензійної угоди (обсяг виробництва, 

участь у прибутках). Якщо раніше більша частина капіталовкладень направлялась 

у підприємство, що приймає технологію, і переміщення технологій в рамках фірми, 

у т.ч. через спільні підприємства, то зараз стали переважати комерційні операції, 

зокрема продаж ліцензій, а також перехресні ліцензійні ланцюжки; 

13)  ефект «імпорту навичок» через систему надання інжинірингових послуг 

та через неорганізований трансфер при участі наукових кадрів в міжнародних 

науково-дослідних проектах та програмах; 

14)  ефект інноваційно-інвестиційного іміджу як фактор залучення 

профільних технологічних інвестицій та людського капіталу в країну, маркетингу 

національного інноваційного потенціалу, що дозволяє спрощувати комунікації та 

процес налагодження міжнародного співробітництва; 

15)  ефект маркетингової орієнтації – орієнтація наукового процесу на 

реальні потреби національної та світової економіки та формування відповідної 

маркетингової стратегії з урахуванням специфіки ринку технологій та ринку 

високотехнологічної продукції; 

16)  ефект розвитку інформаційно-аналітичного середовища, який 
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передбачає, що учасники інноваційних відносин повинні здійснювати оцінку 

зовнішнього та внутрішнього середовища, проводити інформаційну розвідку, 

виявляти майбутні потреби в інноваціях, порівнювати витрати у конкуруючих фірм 

максимально використовуючи всі доступні ресурси на ринку інтелектуальної 

власності, обираючи найбільш ефективні з них; 

17)  ефект формування інноваційної культури та культури інтелектуальної 

власності, реформування освітньої системи. Згідно з Всесвітнім оглядом 

економічних злочинів серед порушень, що очікуються в майбутньому суб’єктами 

України, порушення прав інтелектуальної власності (36%) знаходиться на другому 

місці після корупційних дій (42%). Р. Макконнелл та С. Брю з провідними 

факторами сучасного розвитку економіки пов'язують не лише зміни у матеріальній 

базі, а серйозні зрушення у мисленні людей. Відповідно назріла необхідність 

формування нового типу економічно-інноваційної культури, що буде ставити на 

перше місце захист інтелектуальної власності як основного ресурсу розвитку 

країни. Через розуміння значимості цього факту ВОІВ ще в 2003 р. проголосила 

своєю головною метою формування культури інтелектуальної власності.  

18)  ефекти підвищення якості життя та HIGH-HUME-ефекти базуються на 

потенційному використанні технологій в повсякденному житті. Фреско Ж., автор 

терміна «ресурсо-орієнтована економіка», стверджує, що «всі принади науки і 

технологій, всі чудеса електроніки та механіки попросту марні гори сміття, якщо 

вони не спрямовані на поліпшення життя людини» [175]. 

19) ефекти міжнародної взаємодії  базуються на інтернаціоналізації 

інноваційних процесів; 

20) ефекти розвитку національної інноваційної системи, що полягають у її 

здатності генерувати власні технології та впроваджувати іноземні; 

21) ефекти соціально-економічного розвитку, що полягають у побічних 

результатах використання технологій в соціально-економічній сфері; 

22) специфічні ефекти високих технологій, що засновані на унікальних 

властивостях і потенціалі окремих видів високих технологій. 

Вважаємо, що повна реалізація зазначених ефектів потребує системних 
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взаємодій. Виходячи з аналізу національної інноваційної системи ми пропонуємо 

удосконалити схему інституційних факторів інноваційної діяльності для випадку 

міжнародного трансферу високих технологій (рис. 1.10). 

 

 

Рис. 1.10. Інституційне середовище міжнародного трансферу технологій  

Джерело: розроблено автором на основі [181] 

 

Експерти відзначають, що у відсталій економіці технологічний прорив за 

рахунок розвитку високих технологій ускладнено через наступні причини [134]: 

1) нові технології створюються за допомогою вже освоєних. Це обмежує 

можливості створення та впровадження інновацій; 

2) компліментарність технологій, тобто необхідність змін на різних рівнях 

при розвитку високих технологій; 

3) запозичення або навіть імітація є дешевшими та менш ризикованими, ніж 

створення принципово нового, тому відсутні стимули для нових розробок; 

4) внутрішній та зовнішній «відтік мізків», що є перешкодою для 

фундаментальних досліджень; 

5) «слабкі» інститути: проблеми з захистом контрактів, прав на 

інтелектуальну власність тощо, що призводить до короткострокового планування; 
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6) надмірний монополізм (або надлишкова конкуренція) в ряді внутрішніх 

ринків, що руйнує стимули впровадження інновацій; 

7) недоліки в інституційному забезпеченні впровадження інновацій. 

При цьому варто підкреслити провідну роль інститутів: формальне створення 

інститутів, націлених на підтримку інновацій і трансферу технологій, в умовах (1)–

(5) не може дати ефекту – такі інститути приречені на дисфункції. 

В останні 20 років дослідники і державні діячі все більше уваги приділяють 

проблемам формування саме національних інноваційних систем, що дозволяють 

отримати синергетичний ефект розвитку інститутів. Основоположник цієї 

концепції К. Фріман визначив національну інноваційну систему як мережу 

інститутів у державному та приватному секторі, які, взаємодіючи, ініціюють, 

імпортують, модифікують та поширюють нові технології [134].  

Тому вважаємо, що країнам, які прагнуть інтегруватися в світову систему 

трансферу, варто здійснювати модифікацію існуючого інституціонального базису 

технологічного обміну на основі послідовного врахування національних інтересів 

та власне інтересів суб’єктів обміну.  

Регулювання відносин та інститутів у сфері міжнародного трансферу 

технологій одержало свій розвиток відносно недавно. Ще в 50-ті рр. ХХ ст. 

діяльність з передачі технологій в основному розглядалася виключно як 

доповнення до поставки товарів. Однак за кілька десятиліть ситуація кардинально 

змінилася: інтелектуальна складова (вартість інтелектуальної власності і знань) у 

ціні товарів в середньому виросла з 20 до майже 70%. Підвищення значення 

технологій і знань обумовлює динамічний розвиток правового регулювання 

відносин у цій сфері та динаміку інститутів регулювання цих процесів.  

Інститути, необхідні для ефективного розвитку міжнародного трансферу 

технології, можна об’єднати в наступні групи: правові (захист прав  

інтелектуальної власності на території іноземних держав), фінансові (інвестиційне 

забезпечення, страхування, кредитування, підвищення ефективності фінансових 

розрахунків), міжнародні (міжнародні організації, що регулюють питання 

міжнародного обміну технологіями), інноваційні (система удосконалення існуючих 



60 

 

технологій та їх подальший трансфер), інформаційні (інформаційне забезпечення 

правових, інституціональних, інноваційних сфер). 

Інституціональний розвиток інноваційних структур відбувається під впливом 

взаємодії між інститутами та організаціями (учасниками): інститути визначають 

«правила гри»; а організації виступають в якості «гравців». Нові інститути 

виникають тоді, коли з'являються нові можливості одержання прибутку або інші 

можливості (соціальні, екологічні тощо), які не можуть бути отримані у вже 

існуючому інституційному середовищі (системі). 

В цьому контексті новим етапом концепції національних інноваційних 

систем є використання еволюційного підходу при аналізі економічних процесів. В 

рамках даного підходу сформулювало концепт «інноваційної екосистеми», що 

враховує експертні висновки про необхідність створення оригінальних 

інноваційних екосистем на різних рівнях й відхід від загальноприйнятого підходу, 

що полягає в відтворенні раніше реалізованих успішних ініціатив. 

Відзначимо, що особливістю прогнозу RAND Corporation щодо розвитку 16 

перспективних напрямів розвитку технологій є врахування взаємозв’язку 

ринкових, соціально-економічних і технічних факторів розробки та 

розповсюдження технологій на глобальних ринках [275]. 

Формування навколо виробництва системи економічних зв’язків як 

екосистеми формує умови ефективного розвитку й трансферу технологій, оскільки 

сьогодні  лише в цих умовах народжуються найбільш перспективні технологічні 

рішення. Наявність виробництва для перевірки і реалізації ідей – важливий фактор 

інноваційного розвитку, оскільки в динамічних умовах час, необхідний для 

трансформації ідеї в продукт, має бути мінімальним. 

Відтак високотехнологічний бізнес не буде існувати без відповідної 

інноваційної екосистеми, сформрованої всіма учасниками інноваційного процесу. 

У Додатку В, табл. 1 наведено рівні формування екосистеми інновацій. 

Інноваційні екосистеми є новим організаційним елементом економіки й 

універсальним способом виробництва суспільних благ, що можуть утворюватися 

як у локальному просторі (компанії, кластери тощо), так й у глобальних масштабах 
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(регіон, держава, міждержавне об'єднання), тобто де виникають стійкі 

взаємозв'язки між людьми, організаціями та їх рішеннями [48, C. 15]. 

Одна з найбільш успішних з існуючих моделей інноваційних екосистем була 

запропонована венчурними капіталістами з Каліфорнії Хоровіттом Г. і Хваном В.  

викладена в книзі «Тропічний ліс. Секрети створення наступної Силіконової 

долини» («The Raіnforest. The Secret to Buіldіng the Next Sіlіcon Valley») [179]. На 

думку авторів, економічна модель «тропічного лісу» найбільше відповідає 

сучасному процесу створення інновацій. 

В інноваційній сфері критерієм ефективності виступає не просто факт 

наявності певних складових інноваційної системи, а рівень якісної ефективності, 

кооперації й системності. Цей підхід потребує розробки критеріїв створення 

«проривного» продукту, оскільки за їх відсутності можливе непродуктивне 

використання ресурсів системи, якщо проект не буде  реалізовано.  

Для розуміння сутності екосистеми інновацій та обґрунтування завдань 

управління з врахуванням міжнародного аспекту необхідно враховувати, що: 

– інформація в екосистемі транслюється циклічно, утворюючи, таким чином, 

цілісний контур. Будь-яке інформаційне повідомлення, відправлене від адресата 

одержувачу, деякою мірою впливає як на адресата, так і на одержувача. У циклі 

інформаційного обміну між відправником та одержувачем встановлюються 

відносини зворотного зв'язку (позитивного чи негативного);  

– інформаційний обмін підтримує або трансформує цикл. У збалансованих 

екосистемах у ході інформаційного обміну відбувається підтримка та розвиток, у 

розбалансованих циклах з порушеним зворотним зв'язком –деградація; 

– будь-яка екосистема має певний ступінь закритості або відкритості, але не 

може мати повністю відкритий або закритий характер. Намагаючись створити 

умови, у якій всі необхідні «знання» вже перебувають в межах системи, ми 

знецінюємо саме знання; 

– в екосистемах знання не може бути формалізовано одним єдиним чином. У 

процесах інформаційного обміну воно здобуває найрізноманітніші форми;  

– в екосистемі «знання» – це не формулювання, а компоненти зони 
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актуального досвіду, на підставі яких можуть бути вирішені актуальні проблеми. А 

розвиток, як ми знаємо, відбувається в ході освоєння нових компонентів, що 

перебувають у зоні найближчого розвитку. 

Формування інноваційної екосистеми відбувається у три фази [68]: 

1) створення початкових умов (background condіtіons), коли висока 

концентрація освіти і талантів забезпечують розвиток інноваційних команд, які 

намагаються створити інноваційні продукти; 

2) pre-emergence-стадія, більш складна та передбачає створення першої 

критичної маси інноваційних фірм, що формують основу розвитку комплексу 

інноваційної інфраструктури; 

3) виникнення власне цілісної інноваційної екосистеми з критичною масою 

венчурного капіталу й спеціалізованих фірм. 

Міжнародний аспект важливий на третій фазі, коли спеціалізовані фірми 

мають стати конкурентоспроможними на глобальному рівні. За аналогією з 

природною екосистемою, що характеризується високою біологічною активністю та 

до якої входять представники значної кількості видів, між якими вибудовуються 

різноманітні типи відносин (суперництво, співробітництво та спільне існування), 

інноваційне співтовариство також є надскладною системою, що формується з 

керівників, інженерів, продавців, консультантів, венчурних капіталістів, бізнес-

ангелів, маркетологів, банкірів тощо, які діють в умовах конкурентних взаємодій.  

На нашу думку, однією з головних характеристик інноваціної екосистеми є 

відкритість, тобто здатність сприймати новий елемент (пов'язана з наявністю 

незайнятих ніш). Тому за аналогією з біологічним підходом базовою властивістю 

інноваційної екосистеми є її відкритість – інтернаціоналізація як економічний 

аналог, та отримання необхідних ресурсів ззовні, а каналом отримання цих 

ресурсів є міжнародний трансфер технологій у розширеному його розумінні – 

трансфер явних та неявних знань для усунення фрагментації інноваційної системи. 

Відкритість екосистеми, тобто її здатність приймати новий для неї вид 

(звичайно пов'язана з наявністю незайнятих екологічних ніш). Відкритість, згідно 

Уайскофу А. та Колекчі А. [304, С. 11], сприяє перетворенню до кращого 
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(збільшенню прозорості, конкуренції) або гіршого (потенційному вторгненню 

конкурентів) стану в економіці. Але саме завдяки відкритості система обмінюється 

з оточуючим середовищем енергією та інформацією. 

Щодо міжнародного трансферу технологій, то значення функції 

пристосованості має розраховуватися на основі величин цінових і нецінових 

характеристик технологій. У силу того, що суть одержання конкурентної переваги 

полягає у пропозиції товару з випереджальними параметрами, то для вирішення 

оптимізаційного завдання пропонується застосувати максимізацію функції. 

Еволюційне моделювання базується на тому, що аналіз складної соціально-

економічної системи відбувається на створенні моделі його еволюції або пошуку 

припустимих станів системи, до процедури відстеження множини припустимих 

траєкторій. В цьому процесі актуалізуються елементи біологічної еволюційної 

динаміки. На рис. 1.11 наведено схему еволюції інноваційної системи на прикладі 

процесів розвитку технологій. 

 

 

Рис. 1.11. Схема еволюції інноваційної системи в глобальному середовищі на 

основі концепції екосистеми інновацій  

Джерело: розроблено автором на основі [39] 
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конкурентоздатної у глобальному середовищі інноваційної екосистеми на основі 

розвитку високих технологій можна сформулювати у наступних положеннях: 

1. Оцінка умов розвитку інноваційних зв’язків, зокрема в кластерах. Розвиток 

інноваційного співтовариства визначається наявністю базових умов, серед яких 

варто виділити розвинену інфраструктуру; критичну масу економічних агентів у 

пов'язаних напрямках діяльності та конкуренцію. При виборі пріоритетних 

напрямків створення кластерів необхідно ретельно оцінювати базові умови або 

проводити системні заходи для цілеспрямованого їх розвитку у випадку наявності 

кластерних ініціатив та надання їм підтримки держави; 

2. Пріоритетний розвиток процесів взаємодії та комунікацій. Відповідно до 

концепції «тропічного лісу», інновації найбільш активно розвиваються у відкритих 

співтовариствах, що характеризуються низькою дистанцією влади; 

3. Існування організацій, що користуються довірою та авторитетом у 

професійному середовищі; 

4. Постійний приплив нових особистостей, команд і стартапів, пошук рішень, 

ідей та їх сполучень. Саме притік нових ідей – це обов'язкова умова успішного 

функціонування інноваційної екосистеми. Підприємницьке співтовариство 

орієнтоване не на минулі досягнення, а прагне до майбутніх, «у той час як рослини 

колосяться найбільше ефективно на фермах, бур'яни найкраще виростають у 

тропічних лісах». Стимул для розвитку інновацій задають ідеї створення нових 

Google або Facebook, а не спроби успішних компаній зміцнити своє лідерство, 

найчастіше за рахунок одержання державної підтримки; 

5. Гарантія прав власності, встановлення чітких правил гри та верховенство 

закону. Державі необхідно не лише створювати середовище та інфраструктуру, 

допомагати встановлювати зв'язки, але й також відстоювати конкуренцію та 

відкритість, захищати інноваційну сферу від позаекономічного тиску. 

Таким чином, важливим аспектом формування інноваційних екосистем є 

стратегія інтеграції в глобальний інноваційний контекст. У результаті формуються 

мережеві екосистеми, що забезпечують динамічне сполучення локальних і 

глобальних ресурсних потоків (глокалізація ресурсообороту).   
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Висновки до розділу 1 

1. Використання принципів системного підходу дає змогу розглядати 

розвиток та міжнародний трансфер високих технологій як канал взаємодії 

національної та глобальної інноваційних систем, що в рамках нового укладу 

характеризується високим рівнем глобалізації інноваційних процесів та 

конвергенції високих технологій.  

2. Виходячи з критеріїв генерації й дифузії знань, а також критеріїв 

потенціалу трансферу, найбільш ефективним каналом міжнародного трансферу 

технологій є міжнародне інноваційно-технологічне співробітництво, що у випадку 

високих технологій має супроводжувати й інші канали.  

3. Розвиток високих технологій в умовах глобалізації інновацій являє собою 

системний процес, що має міжгалузевий характер та супроводжується значними 

витратами та змінами в інноваційній системі на різних рівнях. На основі цього 

класифікація ефектів міжнародного трансферу високих технологій включає ефекти 

міжнародної взаємодії, що характеризують процеси інтернаціоналізації та 

глобалізації інновацій, ефекти розвитку національної інноваційної системи, ефекти 

соціально-економічного розвитку та специфічні ефекти високих технологій, що 

ґрунтуються на розумінні високої технології як цілісної динамічної системи.  

4. Розвиток високих технологій вимагає формування системи економічних 

зв’язків в вигляді інноваційної екосистеми, що є новим організаційним елементом 

економіки та може утворюватися як у локальному просторі, так й у глобальних 

масштабах, й формує умови розвитку найбільш перспективних технологічних 

рішень та їх ефективного трансферу.  

5. Для високотехнологічних галузей інтернаціоналізація та глобалізація 

інновацій через співробітництво і трансферу технологій забезпечують формування 

додаткових конкурентних переваг за рахунок уникнення ефекту «блокування» 

через розширення обміну явними та неявними знаннями. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях: [94; 96; 97; 104; 

108; 116; 121; 123; 124; 143; 145; 146; 180; 181; 182; 252; 257; 258; 261; 271]. 
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РОЗДІЛ 2 

МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ 

СЕКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

2.1 Світові тенденції розвитку економіки високих технологій 

 

Для аналізу міжнародного виміру розвитку технологій пропонуємо 

використати як міжнародні аспекти створення технологій, так і показники 

міжнародного трансферу, що виступає фактором створення нових технологій.  

Відзначимо, що під егідою різних міжнародних організацій розробляються 

різні системи показників, що характеризують розвиток національних інноваційних 

систем й їх міжнародні співставлення. Аналіз зазначених методик показав, що 

питання міжнародного трансферу технологій практично не розглядається в якості 

критерію оцінки. Також вважаємо, що при аналізі варто враховувати той факт, що 

прогрес у розвитку високих технологій з однієї сторони залежить від досліджень та 

розробок технологій на рівні підприємств, а з іншої – від особливостей 

інституційного розвитку, тобто загального клімату створення нових інноваційних 

компаній, скорочення бар'єрів, сприяння динамічному розширенню існуючих 

інноваційних підприємств і можливостей для реалізації інноваційного потенціалу. 

При аналізі глобалізації інновацій та міжнародного трансферу високих 

технологій як специфічного виду міжнародних економічних відносини необхідно 

враховувати загальні чинники розвитку світової економіки, а саме [172, C. 7]: 

– кількість країн та спрямованість їх національних інтересів в рамках 

міжнародного поділу праці; 

– добровільне узгодження позицій, що стає більш складним і менш 

ймовірним при зростанні числа країн, що приймають участь у обговоренні і тим 

меншим є очікуваний вклад кожної країни в результати міжнародного об’єднання; 

– наявність світогосподарських ініціатив окремих держав, якщо 

передбачуваний політично мотивований економічний виграш участі в 

міжнародному поділі праці очікувано вище за витрати на їх реалізацію; 
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– прагнення окремих держав отримати переваги над іншими через 

порушення існуючих правил (торгівельні та організаційні обмеження, валютні 

маніпулювання тощо); 

– можливості використання окремими провідними державами власних 

правових норм з метою забезпечення додаткових переваг; 

– подальше існування системи завдяки правовій дисципліні і наявності 

домінуючих держав та їх готовності самостійно чи через кооперацію з іншими 

країнами формувати стимули функціонування світового господарського порядку і 

таким чином досягти консенсусу для отримання переваг кожним суб’єктом. 

Аналізуючи тенденції розвитку глобальної інноваційної системи, виділяють 

такі основні ознаки її сучасної моделі [140, С. 33–34]: 

– формування єдиного світового науково-технічного простору й ринку 

високотехнологічних товарів і послуг; 

– закріплення за окремими країнами певної спеціалізації в ринку 

високотехнологічної продукції; 

– формування в рамках глобалізації механізмів одержання технологічної 

ренти, що формує спеціалізацію окремих країн; 

– формування національних інноваційних систем, що інтегровані на 

міжнародному рівні, охоплюють повний комплекс інститутів, забезпечуючи 

відтворення інновацій, розвиток і трансфер технологій, що виступає провідним 

елементом закріплення спеціалізації країни на світових ринках 

високотехнологічної продукції і підтримки технологічної взаємозалежності галузей 

національної економіки. 

Зазначені висновки підтверджені доповіддю RAND [275], в якій були 

виділені 16 прикладних напрямків майбутньої технологічної революції, що 

відповідають підйому шостої довгої хвилі технологічного розвитку (The Global 

Technology, 2006 р.). Аналіз показав, що найбільші шанси досягти успіху за всіма 

16 напрямкам мають лише 7 з 29 розглянутих країн (США, Канада, Німеччина, 

Південна Корея, Японія, Австралія та Ізраїль). Відтак, саме на прикладі високих 

технологій явно простежується необхідність міжнародного трансферу і кооперації. 



68 

 

Фактор інноваційного розриву більш детально розглянемо на прикладі США 

та ЄС. У другій пол. 1990-х рр. середньорічне зростання продуктивності становило 

0,7% у Європі та 1,4% у США, й наразі цей розрив зберігається. Але якщо 

наприклад розділити галузі промисловості на виробників та споживачів ІКТ, то 

бачимо, що розрив у зростанні продуктивності між Європою та США майже 

повністю обумовлений слабкістю ІТ-сектора у Європі. Це підтверджує факт, що 

Європа відстає від США в сфері досліджень нових технологій і методів 

виробництва, що відбувається або тому, що ЄС менше фінансує ці дослідження, 

ніж США, або тому, що виділені ресурси використовуються менш ефективно, або 

через обидві вищеназвані причини [195]. 

В рамках аналізу «технологічного розриву» рівень інтеграції науково-

технічної сфери країни до глобальної інноваційної системи пропонуємо розглядати 

залежно від взаємозв’язку переваг глобалізації та національних особливостей. 

Відповідно можемо видіти такі можливі ситуації: 

1. Високотехнологічні розробки орієнтовані виключно на внутрішній ринок, 

а компанії використовують іноземні технології в межах спеціалізації; 

2. Технологічний сектор надає окремі послуги, наприклад, аутсорсинг, 

контактне програмування чи виробництво. Такий шлях обрали Індія, КНР, інші 

країни Східної Азії, а також Бразилія та Мексика; 

3. Країна експортує технології (Ізраїль, Скандинавські країни, Канада). 

Реалізація даної стратегії потребує більше часу й ресурсів, однак в результаті 

отримуємо продукт з більшою доданою вартістю та значні надходження від його 

комерціалізації (ліцензування, експорт тощо). 

Порівняння значень Індексу інновацій 2013–2014 рр. і рівня ВВП на душу 

населення в звіті Міжнародної бізнес-школи ІNSEAD і Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (WІPO) «Global Іnnovatіon Іndex» 2012–2014 рр. [52; 211; 

290; 291; 292; 293] дає змогу проаналізувати співвідношення витрат й ефекту та 

дозволяє об’єктивно оцінити ефективність політики розвитку інновацій у тій або 

іншій країні.  

Експерти вважають, що ефективність економіки обумовлена як наявністю 
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інноваційного потенціалу, так й умовами його втілення. Відповідно до цього 

виділимо такі три групи країн: 

1. Інноваційні лідери – країни з високим рівнем доходу (Скандинавські 

країни, Швейцарія, Великобританія, Сінгапур, Гонконг, Нідерланди, Люксембург, 

Канада, Ірландія, Нова Зеландія, Німеччина, США, Естонія, Бельгія, Ізраїль, 

Південна Корея, Франція, Японія, Словенія, Чехія й Угорщина). Ці  країни змогли 

успішно побудувати цілісні інноваційні екосистеми, де інвестиції в людський 

капітал реалізуються в умовах сприятливої інноваційної інфраструктури з 

необхідними умовами підвищення рівня знань та удосконалення технологій; 

Наприклад, в США розвинені механізми внутрішньогалузевого та 

міжгалузевого трансферу технологій за рахунок бюджетних засобів, що 

забезпечують завершені цикли створення високотехнологічної продукції та 

створення міжгалузевих кластерів. За типами виконавців урядові асигнування на 

НДДКР і трансфер технологій розподіляються між державними лабораторіями 

(30%), університетами (20%), малим, середнім та великим бізнесом (40%). Практика 

розвинених країн показує, що найбільший внесок у трансфер технологій робить 

приватний сектор прикладних НДДКР, а не керовані державою фонди [277]. 

Домінуюче положення на світовому ринку наукомісткої продукції займають 

країни колишньої так званої «Великої сімки», які контролюють приблизно 2/3 

виробництва і торгівлі наукомісткої продукції, з них США – понад 20%, Японія – 

порядку 12–14%, Німеччина – більше 10% [182].  

2. Новатори-учні – країни з середнім рівнем доходу (Латвія, КНР, Сербія, 

Молдова, Чорногорія, Індія, Вірменія, Україна, В’єтнам, Грузія й ін.). Ця група 

країн демонструє інноваційне зростання в результаті удосконалення інституційної 

структури та інноваційної інфраструктури, підвищення кваліфікації, інтеграції з 

глобальними технологічними, фінансовими й іншими ринками а, навіть якщо 

прогрес у даних вимірах не рівномірний у всіх зазначених сегментах.  

Міжнародний трансфер технологій серед країн, що розвиваються, сприяє 

доступу до іноземних технологій. За останні 15 років рівень прямих іноземних 

інвестицій та імпорт високотехнологічних й інвестиційних товарів подвоївся у 
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відсотковому відношенні до ВВП, зокрема завдяки розширенню співробітництва та 

контактам з високоосвіченими мігрантами, що проживають за кордоном; 

3. Країни, що відстають, – країни, що характеризуються нерозвиненістю 

інноваційних систем (в цю групу входять країни як з високим, так і з середнім 

рівнем доходу). Ці країни є споживачами результатів інноваційної діяльності. 

Результати аналізу Global Innovation Index (GІІ) у 2013 та 2014 рр. [21] 

підтверджують висновок щодо глобалізації інноваційних процесів. Так, відповідно 

до GІІ в число 25 країн з найкращими інноваційними показниками входять 

держави з всіх регіонів світу. Також, незважаючи на те, що домінуючі позиції в 

списку займають країни з високим рівнем доходу, декільком новачкам вдалося 

суттєво поліпшити показники інноваційного потенціалу. 

Однак у середньому група країн з високим рівнем доходів сильно випереджає 

країни, що розвиваються, абсолютно за всіма показниками й у такий спосіб 

глобальний інноваційний розрив зберігається. Аналіз GІІ [211; 293] показує, що 

радикальних зрушень не відбувається, і в результаті лідерство країн з найкращими 

показниками розвитку інновацій демонструє стабільність. Якщо ж проаналізувати 

провідні країни за рівнем розвитку інноваційних систем, то опубліковані рейтинги 

GІІ показують, що держави лише періодично змінюють свої місця в межах 

сформованих груп, проте жодна країна не залишила свою групу. 

Цей факт можна пояснити тим, що ефективна інноваційна діяльність 

приводить до появи замкнутого кола: з досягненням певного критичного рівня 

інвестиції починають залучати нові інвестиції, таланти залучають таланти, а 

інновації породжують інновації. Ця тенденція особливо характерна для високих 

технологій, що засновані на фундаментальних дослідженнях, мають значний 

потенціал і здатні порівняно тривалий термін зберігати монополію (Додаток Д). 

Таким чином, найважливішими інноваційними регіонами світу залишаються 

США, ЄС і Японія. В останні роки до лідерів наближаються деякі країни, що 

розвиваються, зокрема КНР, в основі інноваційних успіхів яких лежить динамічний 

розвиток «національних чемпіонів» – великих глобальних компаній. 

Глобальний інноваційний розрив також підтверджується висновками 
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McKinsey Global Institute, що містяться у дослідженні «Проривні технології: 

досягнення, що змінять життя, бізнес і світову економіку» (Dіsruptіve Technologіes: 

Advances that wіll Transform Lіfe, Busіness, and the Global Economy) [217], де 

представлено список технологій, що здатні призвести до значних економічних та 

соціальних перетворень в майбутньому. Як відзначається в доповіді, загальні прямі 

вигоди людства в результаті впровадження 12 проривних технологій до 2025 р. 

оцінюються в межах $14 – $33 трлн., але більшу частину цього приросту одержать 

саме економічно розвинені країни, що близькі до рівня сучасного сумарного ВВП 

США та ЄС [53]. 

Крім того, відповідно до теорії технологічної розриву у міжнародних 

відносинах дедалі сильніше проявляється тенденція хайтеграції – переважаючий 

при міжнародному трансфері обмін високих технологій на високі технології 

порівняно з комерційними формами з валютним обміном. У результаті цього 

формується група країн-лідерів, що розвиваються більш швидкими темпами, 

займають стійке положення на ринках і завдяки існуючому потенціалу та 

потенціалу трансферу зміцнюють свої позиції через взаємопосилення. Наприклад, 

США кожні 5 років намагаються практично повністю змінити термінологію в 

інформатиці. Формуючи мову галузі, вони управляють ринком цих знань, задають 

стандарти і намагаються не впускати інших. В результаті країни, що не ввійшли в 

групу партнерів або не володіють достатнім адаптаційним потенціалом та 

можливостями міжнародного трансферу все більше відстають від країн-лідерів.  

В результаті головна проблема, на думку Ф. Фукуями, полягає в 

нерівномірному розподілі високотехнологічних ресурсів серед країн [230, C. 526]. 

Також варто відзначити, що технологічний розрив є модифікацією 

культурного розриву [193]. У якості основного є висновок про те, що сучасна 

культура носить техногенний характер. Це означає, що цінності сучасної людини 

та суспільства мають технологічну підоснову, відтак провідними є суспільства та 

системи їх цінностей, що задаються не традиційними, а високими технологіями.  

Конкретизацією функції держав є їх участь у формуванні механізмів 

науково-технологічного й інноваційного розвитку, що здійснюються в рамках 
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міжнародних організацій, що сприяють забезпеченню доступу до іноземних 

ресурсів і технологій з метою вирівнювання науково-технологічного рівня. Країни, 

що приймають активну участь у міжнародному технологічному обміні ефективно 

використовують наявний інтелектуальний ресурс, володіють більш високим 

потенціалом для розвитку та здатні отримати будь-які ресурси відповідної якості, 

що надалі продовжить підсилювати нерівномірність розвитку. 

У результаті цього трансфер високих технологій (макротехнологій) в 

більшості випадків може бути здійснений лише в рамках міжрегіональних або 

міжнародних проектів, оскільки власником цих технологій переважно виступають 

ТНК або окремі країни. На думку експертів, у сучасному світі успіх інноваційного 

прориву можуть забезпечити тільки стратегічні союзи [69]. Провідні країни світу 

не в змозі цілком монополізувати високі технології, але зони вільної торгівлі 

створюють простір країн, всередині якого міжнародне співробітництво та 

міжнародний трансфер технологій буде здійснюватися інтенсивніше, ніж поза ним. 

В МЕВ спостерігається явище, коли необхідність співробітництва 

поєднується з посиленням конкурентної боротьби між країнами за глобальне 

лідерство (принцип «конкуренція з усіма, співробітництво з обраними» 

замінюється на «конкуренція з обраними, співробітництво з усіма іншими» [169]). 

Дана тенденція проявляється по різному на різних рівнях міжнародного 

співробітництва залежно від галузі (високоприбуткові галузі або сфери вирішення 

глобальних проблем) – табл. 2.1.  

За даними Європейської Економічної Комісії, міждержавні угоди в сфері 

технологічного співробітництва та обміну вузлами й деталями на базі кооперації в 

середньому приблизно на 14–20 місяців зменшують термін підготовки 

виробництва нової продукції порівняно з організацією його власними силами, а 

також знижують витрати освоєння виробництва на 50–70%. Кооперація дозволяє 

досягти понад 90% рівня якості продукції як у іноземного партнера, в той час як 

освоєння іноземної технології власними силами дає змогу отримати лише 

приблизно 70–80% цього показника, що обумовлено тим, що міжнародна 

кооперація розширює можливості комплексного використання ресурсів [169]. 
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Таблиця 2.1 

Міжнародна кооперація в сфері високих технологій  

Компанії, які задіяні в науково-

виробничій кооперації 

Сфера науково-виробничої кооперації 

Sіemens (Німеччина) – Іntel (США) Розробка і виробництво мікропроцесорів 

Sіemens (Німеччина) –  

Toshіba (Японія) 

Створення компонентів напівзамінних типів 

Toshіba (Японія) – 

LSІ Logіc (США) 

Створення електронних компонентів нового 

покоління 

Toshіba (Японія) – Motorolla (США) Розробка прецизійної технології 

General Electrіc (США) –  

Phіlіps (Нідерланди) 

Виробництво електронних медичних приладів 

Toshіba (Японія) – Kamіngs Engіne Розробка дизельного двигуна з тонкої кераміки 

Erіcsson (Швеція) – Matra (Франція) Виробництво телекомунікаційної техніки 

SGS (Італія) – Thompson (Франція) Виробництво електронних компонентів 

Fujіtsu (Японія) –  

Vector General (США) 

Розробка систем побудови графіків 

Mіtsubіshі (Японія) –  

Westernhouse (США) 

Розробка ядерних реакторів 

Mіtsubіshі (Японія) – Boeіng (США) Розробка авіалайнера 

Джерело: [169] 

 

Наприклад, про співробітництво Mіcrosoft зі сторонніми організаціями 

свідчить той факт, що за оцінками експертів ІDC, на 1 дол., зароблений корпорацією 

Mіcrosoft, припадає 7–11 дол., зароблених її партнерами. Основними елементами 

стратегії міжнародного співробітництва Microsoft виступають співробітництво з 

університетами в глобальному масштабі, інноваційний розвиток партнерських 

компаній, у тому числі на принципах spіn-off та підтримка старт-апів [8]. 

Враховуючи, що високі технології включають цілий ряд категорій: програмне 

забезпечення; матеріалознавство; електроніка, датчики і оптика; автоматизація і 

робототехніка; комунікації; енергетичні установки тощо, для теоретичних та 

практичних цілей використати паралельну інженерну розробку (concurrent 

engineering) – системний підхід, що забезпечує узгоджену розробку продукції і 

супутніх процесів. Паралельна інженерна розробка ґрунтується на структуруванні 

функції якості й дозволяє здійснювати проектування продукції, її підсистем та 

деталей одночасно по всьому ланцюзі поставок, що значно заощаджує час і ресурси. 

Принцип комейкершипа «разом реалізуємо, разом виграємо» 

характеризується встановленням партнерських зв'язків між виробником та 
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споживачем, що розраховані на тривалий час в усіх сферах спільних інтересів. 

Крім того, з'являється можливість ротації фахівців між підприємствами. 

Відзначимо також, що комейкершип є складовою довгострокової стратегії, 

спрямованої на оптимізацію й розподіл ресурсів в ході проектування та розробки 

продукції для забезпечення ефективності та раціональності. 

За оцінками експертів, паралельна розробка виробів, підготовка ланцюжка 

поставок і технологічних аспектів виробництва в єдиній системі дозволяє 

скоротити строк розробки документації на 70%, прискорити внесення змін на 65–

90% і забезпечити запуск у виробництво нових видів або модифікацій продукції 

практично одночасно з її проектуванням. Систему паралельного інжинірингу 

використовують такі іноземні компанії, як Європейське космічне агентство [223], 

NASA Іntegrated Desіgn Center [254], French Space Agency, Boeіng та інші. 

На наш погляд, потенціал міжнародного трансферу технологій в умовах 

методу паралельної інженерної розробки базується на значному спектрі потенціалу 

використання технологій, що розробляються (transferable), а також можливості 

формування міжнародних мереж трансферу технологій. 

Так значним фактором трансферу технологій в найближчий час стане 

створення трансатлантичної зони вільної торгівлі, внаслідок чого варто очікувати 

зміцнення лідерських позицій США і ЄС в сфері високих технологій. Вже зараз ці 

країни займають в даній сфері провідні позиції. Зокрема, з 20 топ-компаній за 

критерієм витрат на інновації за національною приналежністю 9 належать США та 

7 належать ЄС, 18 з 20 найбільших технопарків світу розміщені в розвинених 

країнах. Але частка кожної зі сторін у світових продажах наукоємної продукції 

поступово зменшується та становить 14–15% для кожної, тоді як частка КНР в 

2010 р. становила 22%. Відповідно до розрахунків ВОІВ КНР ще в 2011 р. вперше 

випередила США за кількістю поданих патентних заявок [69]. 

В сучасних умовах високі технології, особливо NBIC-технології, знаходяться 

під впливом політичного фактору, тому потенціал традиційних комерційних 

каналів дещо обмежений. Відтак країни, що намагатимуться скоротити 

технологічний розрив, мають створювати умови для взаємодії з лідерами через 
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міжнародне інноваційно-технологічне співробітництво і механізми трансферу 

технологій. Зокрема, Україна має таку можливість оскільки наразі ще володіє 

досить перспективними технологіями нового технологічного укладу та володіє 

потенціалом, щоб приймати участь у програмах міжнародної взаємодії, зокрема з 

ЄС, США та КНР.  

Підтвердженням цього є той факт, що ключовий елемент адронного 

колайдера – спеціальний детектор – було успішно розроблено і створено завдяки 

відкриттю вченими Інституту монокристалів НАН України унікального 

сцинтилятора (PWO), що дав змогу реєструвати високоенергетичні частинки, 

зокрема й бозон Хіггса. Впродовж 17 років від моменту відкриття до практичного 

втілення проекту сотні вчених України брали участь у розробці, зокрема в команді 

ядерників, яка виявила бозон Хіггса, працюють понад 40 вітчизняних науковців. 

Базуючись на твердженні, що в сфері науки та інновацій робота поодинці 

неприпустима, дослідницькі програми ЄС є відкритими для учасників зі всіх країн. 

Наприклад, 6% учасників Сьомої рамкової програми науки та технологічного 

розвитку були громадянами держав, що не входять до складу ЄС. Представники 

понад 80 різних країн приймають участь у програмі «Marie Skłodowska-Curie», що 

фінансує мобільність та навчання вчених. При цьому ЄC є світовим лідером в 

області досліджень та інновацій – на нього припадає 24% світового обсягу 

фінансування дослідження, 32% найбільш цитованих публікацій та 32% патентних 

заявок, у той час як тут проживає лише близько 7% населення [37]. 

Серед найбільш відомих макропроектів варто назвати Міжнародну космічну 

станцію (МКС), Великий адронний коллайдер та Європейський центр ядерних 

досліджень (ЦЕРН), ІTER (міжнародний експериментальний термоядерний 

реактор), Прискорювач антипротонів та іонів FAІ, Рентгенівський лазер на вільних 

електронах XFEL й інші. Детальніше найбільш масштабні міжнародні 

високотехнологічні проекти розглянуті в табл. 1 Додатку Е, а на рис. 1 Додатку Е 

показано карту міжнародного співробітництва в сфері нанотехнологій. 

Також відзначимо, що в умовах глобалізації інновацій все більшого змісту 

набуває е-наука – термін, що з'явився близько 10 років тому та застосовується до тих 
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наук, у яких багато результатів неможливо одержати без значних обчислювальних 

ресурсів та інформаційних технологій (наприклад, GRID або суперкомп'ютери), 

зокрема розподілених, що формують міжнародний рівень їх розвитку.  

На основі проведених досліджень нами систематизовано основні тенденції 

розвитку сучасних інноваційних систем та процесів міжнародного трансферу 

високих технологій (рис. 2.1).  

 

 
Рис. 2.1. Множина факторів розвитку високих технологій в умовах 

глобалізації інновацій  

Джерело: розроблено автором 
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розвитку глобальної економіки є наявність так званих інфрасистем, які пов’язують 

всі сфери економіки в єдиний технологічний ланцюг (інфраіндустрія) [139, С. 50-

51], виділяючи ряд його особливостей: виникнення безпосереднього 

технологічного зв’язку між окремими виробництвами, автономність та гнучкість 

виробничо-господарської системи, підвищення ролі сервісу через встановлення 

інтерактивних відносин зі споживачами з метою максимізації ступеня їх 

задоволеності. На нашу думку, яскравим прикладом інфраіндустрії може служити 

космічна галузь, машинобудування, технології NBIC-групи. 

Наприкінці ХХ ст. відбувся стрибок у системному взаємозв'язку як у 

регіональному, національному, так й у світовому вимірах, причому по лініях 

системно-технологічного, системно-екологічного та системно-інформаційного 

взаємозв'язку. Ріст системної зв'язаності соціального та економічного просторів 

(технологічні, інформаційно-комп'ютерні, транспортні інфрасистеми, системно-

екологічні взаємозалежності) протистоїть ринковій формі атомізації та 

фрагментації економічної реальності [160]. 

Сучасна техносфера розвивається як інфраіндустрія, що технологічно 

об'єднує не лише різні галузі діяльності, науку та виробництво товарів і послуг, але 

також і сферу побуту, складні технологічні системи людської діяльності та 

соціально-культурного життя [31]. Інфраіндустрія як матеріально-технічна основа 

постіндустріального суспільства являє собою комплекс індустріальних виробництв 

різних країн, пов'язаних у єдиний технологічний ланцюг інфрасистемами, тобто 

новими утвореннями, що характерні для більш високого рівня розвитку 

суспільного виробництва та характеризуються наступними ознаками [137]: 

– розширюється склад виробничих факторів, які впливають на ефективність 

результатів функціонування інфрасистем; 

– зростають доходи та прибуток внаслідок появи нових видів утилітарних та 

інфраструктурних послуг, що формують споживчу корисність; 

– зростає залежність власне матеріального виробництва від послуг, без яких 

воно найчастіше стає неможливим або малоефективним. 

В сучасних умовах розвиток виробництва відбувається головним чином саме 
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через ріст інфрасистем, що підтверджується концентрацією та деконцентрацією 

виробництва. Завдяки інфрасистемам зникає перешкода, що розділяла в 

технологічному відношенні виробничу та невиробничу сфери.  

Пропонуємо виділити наступні рівні прояву інфрасистем:  

1) пов'язаність виробничих процесів (інфраструктурне поєднання); 

2) поєднання всіх проміжних виробництв так, щоб «вихід» продукту одного 

виробництва одночасно був «входом» іншого виробництва при оптимальному часі 

транспортування;  

3) орієнтація кінцевого продукту на конкретного споживача (виробництво на 

замовлення). 

Глобальна карта досліджень й інновації стрімко змінюється (Додаток Д, рис. 

1, табл. 1). Зростання ролі в науці та інноваціях країн БРІКС кидає виклик США, 

ЄС та Японії. Відносне місце ЄС залишається стабільним впродовж останніх 10 

років, за винятком R&D-витрат та патентів РСТ. Зміна чисельності патентних 

заявок за РСТ показує, що США і ЄС втрачають позиції перед динамічним 

розвитком країн Азії. У цілому зниження більш виражене у США і Японії, ніж ЄС. 

На рис. 2.2. показано розрив у процедура подачі заявок на патенти за 

процедурою РСТ між різними групами країн. 

 

Рис. 2.2. Подача заявок за процедурою PCT  

Джерело: [265] 
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У Додатку Д, рис. 2 представлено короткий огляд науково-технічного 

співробітництва й показано, що як і раніше більша частина світового науково-

технічного співробітництва зберігається між ЄС і США. Проте США активно 

розвиває науково-технічне співробітництво, ніж ЄС, з усіма основними країнами в 

Азії. ЄС поступово наздоганяє за рівнем співробітництва з Японією і Південною 

Кореєю, але втрачає позиції у співпраці з КНР. 

Відзначимо, що інтернаціоналізація інновацій в першу чергу охоплює 

ланцюжки створення цінності основних технологій й виступає результатом 

співробітництва між обмеженим числом країн. Проведений аналіз ілюструє ці 

процеси на прикладі обробної галузі ЄС, США, Японії, КНР і Швейцарії (рис. 2.3).  

 

 

Рис. 2.3. Витрати іноземного бізнесу на дослідження й розробки у 

виробництві ЄС, США, Японії, КНР і Швейцарії 

Джерело: [180, С. 315] 

 

У дослідженні [85] експерти акцентують, що відновлення активних контактів 

з новими лідерами світової економіки мало б спиратись на технологічний аспект їх 

інтересу до України – наявність науково-технологічного і промислового 
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потенціалу в ряді високотехнологічних секторів, доступ до яких цікавить ці країни 

(КНР, Індія, Бразилія), зокрема, в плані заміни Російської Федерації як імпортера в 

рамках ряду військово-технічних проектів. 

В умовах зростання наукоємності все більше продукції потребує консолідації 

на міжнародному рівні для виробництва т.зв. міжнародно-спеціалізованої 

продукції, що є предметом дво– та багатостронніх угод про міжнародну 

спеціалізацію та кооперацію виробництва, а також товари, вироблені в даній або 

декількох країнах і покривають потреби світового ринку. Зозулєв А. В. [47] до 

основних характеристик конкуренції в таких галузях порівняно відносить такі: 

– конкуренти перебувають у різних країнах, що мають різну вартість 

факторів виробництва, законодавство, технологічну культуру і традиції; 

– аналіз конкуренції неможливий без аналізу відносин компанії-уряд, а на 

закупівельну політику суттєво впливає політичний фактор; 

– розробка політики має базуватися на врахуванні різниці стану та динаміки 

світового і національного ринків; 

– глобальна конкуренція руйнує національні монополії; 

– глобалізація призводить до формування більш високого техніко-

економічного рівня виробництва й чергового стрибку росту продуктивності праці, 

виводить конкуренцію на якісно новий рівень. 

Відтак різні галузі по різному залежать від глобалізації (рис. 2.4). 

Проблема інформаційно-технологічної безпеки гостро стоїть перед всіма 

країнами, включаючи США [90, С. 148]. У воєнній промисловості США 

використовується всього кілька відсотків надвеликих інтегральних схем (НВІС) від 

їх загального споживання всіма галузями індустрії. Однак приблизно їх 10% 

визначає рівень національної безпеки, тому переклад за кордон їх виробництва, а 

тим більше розробки, украй небезпечний. Е. Гроув, один з засновників корпорації 

Іntel, відзначає наявність потенційної серйозної небезпеки не лише втрати 

лідируючих позицій США у світі, але й підриву національної безпеки. Він закликає 

не просто зберегти, але й розширити обсяг розробок і виробництва функціонально 

складних НВІС на території США відзначаючи, що у закордонні НВІС, а також у 
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вироблені за кордоном НВІС на основі розробок США, можуть включатися не 

задокументовані програмні та апаратні модулі («трояни», «закладки» тощо), що 

можуть призводити до зміни характеристик і параметрів апаратури. 

 

 

Рис. 2.4. Диференціація галузей залежно від глобалізації/локалізації  

Джерело: [47] 

 

Світова технологічна еліта не бажає відкривати свої можливості іншим 

країнам, всіляко обмежуючи доступ до найбільш сучасних розробок і використовує 

механізми міжнародного контролю за трансфером технологій. Індустріально 

розвинені країни намагаються обмежити експорт технологій подвійного 

призначення через контроль з боку державних органів та ліцензування [224]. 

Наприклад, країни ЄС, США і Японія встановлюють ліцензування експорту таких 

технологій, де визначають заборону на несанкціоноване використання та 

переміщення наукомісткого механообробного устаткування. Для цього вони навіть 

вимагають оснащення устаткування датчиками контролю розташування за 

допомогою GPS чи обов'язкове підключення обладнання до Інтернету [192]. 

США взагалі обмежує трансфер критичних технологій, зокрема в таких 

сферах нового технологічного укладу як біотехнологія, аерокосмічні технології і 

наземний транспорт, енергетика, космічні системи та інші [74]. 
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В результаті заходів такого роду ряд країн свого часу вже зіштовхнулися з 

обмеженнями, коли їм відмовлялися продавати, наприклад, системи ЧПУ для 

обробки деталей. Сьогодні також спостерігається ситуація, коли верстатобудівні  

заводи випускають устаткування, що приблизно на 70% складається з імпортних 

вузлів й деталей, що підпадають під критерії віднесення до технологій подвійного 

призначення. В результаті виникає ситуація потенційного «усунення» від 

стратегічних технологій. Україна має уникати подібних ситуацій в сфері 

інформаційних технологій стратегічного призначення. 

Таким чином, головними тенденціями, що впливають на міжнародний 

трансфер високих технологій, є формування інфраіндустрії як міжгалузевого 

технологічного комплексу на основі конвергентних технологій, хайтеграція та 

міжнародне співробітництво. 

 

 

2.2 Дослідження розвитку національних інноваційних систем на основі 

використання потенціалу високих технологій 

 

Аналіз розвитку високих технологій та їх міжнародного трансферу 

пропонуємо розглядати як частину більш широкого поля – інтерпретативного 

аналізу державної політики (іnterpretіve polіcy analysіs) та досліджень науки і 

техніки [227], а також оцінки технологій [243].  

Потенційні переваги високих технологій є значними, проте вони вимагають 

уваги держави та значних інвестицій, що разом формують умови їх впровадження 

та розвитку. Якщо держава буде чекати реалізації потенціалу технологій щодо 

впливу на економіку технології, буде пізно скористатися перспективами, і 

перевагами або належним чином реагувати на наслідки. Таким чином, країни 

можуть підніматись на новий  рівень, а також втрачати позиції [3]. 

Експерти OECD визначають основні тенденції формування умов успішного 

трансферу технологій [190, C. 37]: 

– інновації дедалі більше залежать від взаємодії науки та бізнесу; 
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– конкурентні ринки й прискорення темпів наукових і технологічних змін 

змушують використовувати більш інноваційні технології; 

– співробітництво між компаніями сьогодні відіграє більш важливу роль та 

все частіше включає наукоємні послуги; 

– малі та середні підприємства, особливо нові технологічні фірми, відіграють 

значну роль у розробці і трансфері технологій; 

– в умовах глобалізації зростає взаємозалежність інноваційних систем. 

Останнім часом на перший план виходить підхід, відповідно до якого 

необхідно не стільки орієнтуватися на абсолютних лідерів, у яких вже вибудуваний 

власний ланцюжок створення інновації від фундаментальних досліджень до 

конкурентоздатних компаній, а більше розвивати власні унікальні компетенції.  

Зазначений висновок також міститься і у звіті Global Innovation Index за 

2013 р. [21], що акцентує на умовах розвитку інновацій на місцевому рівні, що 

залишаються недооціненими в глобальному масштабі, та відзначає появу 

оригінальних інноваційних екосистем й необхідність відходу від тенденції 

відтворення вже реалізованих раніше іншими успішних ініціатив. Виходячи з 

цього, вважаємо, що дослідження екосистем інновацій варто продовжувати. 

Інноваційна екосистема, відповідно до моделі «тропічного лісу» («rainforest») 

[165; 179] складається з двох частин – «заліза» і «софту», де під «залізом» 

розуміють створену на території фізичну інфраструктуру інновацій, під «софтом» – 

культуру інновацій, в якій формуються нові типи поведінки та соціальної взаємодії 

людей, що сприяють інноваційному розвитку. Одним з ключових процесів у 

створенні екосистеми «тропічного лісу», є перехід від «ЕГОсистеми», де 

вирішальну роль відіграє індивідуальний рівень, до «ЕКОсистеми», коли всі рівні і 

діють в рамках довірчих відносин. 

Згідно з цим, завдання міжнародного трансферу полягає в інтеграції до 

глобального інноваційного ландшафту, а ключовим завданням управління є 

створення унікального інноваційного середовища як результату поєднання 

технологічного процесу, інноваційної економіки та соціально-культурної системи. 

Вплив цих елементів варто розглядати виходячи з того, що інноваційна 
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система реалізується на трьох основних рівнях: національний, регіональний й 

місцевий (локальний), системна і скоординована взаємодія яких в умовах 

економіки знань впливає на економічний ріст [173, С. 9; 187]. На рис. 2.5 

схематично показані факторні групи, що впливають на інноваційні процеси. 

 

 

Рис. 2.5. Схема сфер міжнародного співробітництва в інноваційній сфері  

Джерело: розроблено автором 

 

При цьому політика щодо міжнародного трансферу технологій, на наш погляд,  

має враховувати глобальні та національні тенденції за принципом селекції 

відповідно до обраної стратегії (рис. 2.6).  

Стійкість національних інноваційних ландшафтів є найважливішою перевагою 

у формуванні інноваційних систем і соціально-економічному розвитку. У зв'язку із 

цим інноваційні ландшафти знаходяться у фокусі уваги дослідників і практиків. 

Інноваційний ландшафт являє собою територію з різним рівнем і характером 

взаємодії та взаємообумовленості результатів інноваційного процесу на різних його 

стадіях. Інноваційний ландшафт має бути спрямований на сталий розвиток і 

відбивати особливості соціально-економічного розвитку території [78, С. 100]. 

Виходячи з цього, певна країна (регіон) може вибрати розвиток технологій 
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загального користування (наприклад, нанотехнології). В інших регіонах може 

здійснюватися їх доопрацювання та застосування у виробництві конкретних 

продуктів. У третіх акцент варто робити на розвитку креативних індустрій. 

 

 

Рис. 2.6. Схема визначення інноваційної політики  

Джерело: розроблено автором 

 

Виходячи з цього, виділено три типи інноваційного ландшафту [6]: 

– креативний ландшафт, наприклад, «силіконові «ландшафти» (Силіконова 

долина, Силіконова прерія, Силіконовий ліс і т.п.);  

– виробничий ландшафт – країни інноваційних систем першої хвилі;  

– ландшафт з різко вираженим споживанням результатів інноваційної 

діяльності – високорозвинені економічні центри та регіони. 

Аналіз тенденцій розвитку національних науково-технічних систем в 

контексті глобальної дозволяє виділити три основні моделі інноваційного розвитку 

і трансферу технологій [65, С. 15]: 

1) розвиток фундаментальної науки: розвиток ключових технологій 

(матеріалознавство, нанотехнології, біотехнології); 

2) експансія високих технологій з розвинених країн або технологічна 

інтервенція: експансія іноземного капіталу у вигляді високих технологій; 

3) трансфер технологій шляхом придбання патентів або ліцензій. 

В рамках OECD [250] для оцінки ефективності інноваційного розвитку 
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використовують наступні провідні аспекти організаційно-економічних форм 

управління формуванням технологічних переваг: 

1. Інноваційні підприємства (Канада, Франція, США) – визначення 

характеристик інноваційних фірм з метою визначення впливу державної політики 

на їх число й ефективність. У країнах-лідерах, наприклад у США, приватний 

сектор забезпечує до 75% витрат на дослідження і розробки, а на частку 100 

найбільших міжнародних корпорацій в цій країні припадає 90% цієї суми [29]; 

2. Інноваційні мережі (Данія) – мережі міжнародних зв'язків як на 

індивідуальному, так і на організаційному рівнях, що відіграють вирішальну роль 

для міжнародного розвитку інноваційних фірм.  

Наприклад, Європейська мережа центрів переваги в сфері нанобіотехнології 

«Nano2Lіfe», створена в рамках VI Рамкової програми для перетворення надалі у 

віртуальний європейський нанотехнологічний інститут, об'єднує понад 200 

дослідників 23 наукових центрів з 12 країн, включаючи 5 центрів у Канаді, США, 

Південній Кореї та Австралії, а також близько 30 асоційованих партнерів – 

представників промисловості та університетів. В її рамках було організовано більш 

ніж 40 консорціумів для реалізації спільних проектів, учасниками яких є компанії 

зі сфери біотехнологій (35%), приладобудування (32%), мікро– і нанотехнологій 

(по 14% відповідно) та комп'ютерної техніки (5%) [221]. 

3. Кластерні структури (Нідерланди) – дослідження інноваційної діяльності і 

трансферу технологій в рамках кластерів; 

4. Мобільність людських ресурсів (Норвегія, Швеція та ЄС) – особливості 

впливу мобільності людських ресурсів на трансфер знань в інноваційних системах; 

5. Організаційне відображення (Бельгія) – аналіз й порівняння інституційних 

наборів (профілів) національних інноваційних систем, а також кількісне 

порівняння міжнародних мереж науково-дослідної співпраці; 

6. Інструментарій наздоганяючого розвитку (Південна Корея, КНР) – аналіз 

національних інноваційних систем в економіках «наздоганяючого» типу 

(створення базового науково-технічного рівня та інноваційної інфраструктури). 

Детальний аналіз досвіду ряду країн ЄС в сфері формування інфраструктури 
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комерціалізації й трансферу технологій дозволяє виділити перелік заходів 

стимулювання інноваційних процесів (Додаток Ж, табл. 1 і табл. 2).  

В 1990-ті рр. були запропоновані інноваційні теорії сприяння 

високотехнологічним галузям і модель соціокультурного сприяння науково-

технічному розвитку, що сформувалися на базі теорій економічного циклу та 

соціально-економічних концепцій розвитку та орієнтовані на практику. В останніх 

теоріях роль інновацій як провідного фактора економічної динаміки розглядається 

в наступних аспектах [13, С. 46–47]:  

1) в основі економічних циклів лежить технологічна динаміка (інновації в 

реальному секторі економіки);  

2) існує залежність динаміки зайнятості від динаміки розвитку нових 

високотехнологічних галузей, що залежить від розвитку малого бізнесу;  

3) відсутній автоматичний зв'язок між технологічною модернізацією та 

економічним зростанням;  

4) у розвитку інновацій значна роль інститутів; вони трактуються і як 

«гальмо» для нововведень, і як спосіб вибору між технологічними альтернативами;  

5) у цілому визнається об'єктивна необхідність посилення ролі держави в 

управлінні інноваційною діяльністю (моніторинг, планування і прогнозування);  

6) в інноваційній економіці «провали» відбуваються внаслідок відставання в 

розвитку нової структури прав власності, власник перестає бути головною діючою 

особою (у моделях західної економіки), а для менш розвинених країн проблема 

власності на доходи ТНК – одна із ключових проблем розвитку;  

7) організаційні форми та розміри фірм багато в чому визначаються 

використовуваною технологією;  

8) першопричина економічного росту – автономні інвестиції, викликані НТП;  

9) в центрі економіки залишається промисловість і промислові інновації;  

10) наявність практичних проблем інноваційної мотивації різних груп 

власників при зниженні значення власника при відкритих інноваціях.  

Для прикладу у Додатку Ж, рис. 1. наведено технологічну карту розвитку 

технологій, використаної при розвитку фотогальванічної промисловості у КНР. 
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Більш детально зупинимося на аспекті фінансуванні, оскільки відсутність 

державного фінансування трансферу розробок з державного науково-дослідного 

сектору займає друге місце за негативним впливом на національну інноваційну 

систему після власне недофінансування самих досліджень і розробок, а з огляду на 

необхідність інтеграції вітчизняної науки до глобальної інноваційної системи 

особливого значення набуває створення системи фінансування міжнародного 

трансферу технологій за участю держави. Варто зазначити, що тип пасивних 

технологічних запозичень, досить популярний в країнах з перехідною економікою, 

в економічно розвинених країнах наразі перебуває на межі зникнення (5–8%). 

Наразі на передній план виходять високі технології та відповідні їм більш складні 

організаційні форми забезпечення їх освоєння.  

В участі держави в міжнародному співробітництві сформувалися наступні 

форми: координація науково-технічних досліджень; спільні науково-дослідні 

роботи; науково-технічна кооперація; замовлення науково-дослідних робіт; обмін 

дослідними зразками та матеріалами; обмін технічною документацією; 

консультації та експертиза; оренда науково-технічного устаткування; 

випробування зразків промислового виробництва; закупівля і продаж ліцензій; 

координація купівлі-продажу ліцензій на ринках третіх країн; сприяння науково-

технічним програмам міжнародних організацій. 

У розвинених країнах світу державний сектор підтримує дослідження в 

різних напрямках [199] (Додаток Ж, табл. 3), однак найбільш вагомим залишається 

пряме фінансування наукових досліджень в університетах й національних 

лабораторіях, однак з активним використанням механізму державно-приватного 

партнерства [302], що підвищує ефективність фінансування.  

Використання нових інструментів фінансування та залучення приватних 

інвесторів до міжнародного трансферу технологій є необхідним і в той же час 

складним через ризиковість та обмеженість інформації на перехідному етапі, що 

вимагає капіталу для розвитку в умовах невизначеності перспектив ринку, що 

може призвести до невдач. Даний аспект підкреслював Шумпетер, зазначаючи, що 

«економічне лідерство слід відрізняти від винахідницького – поки винаходи не 
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впроваджуються, вони не мають економічного значення» [241]. 

При розгляді напрямів отримання фінансування вважаємо доцільним 

переходити від фінансування наукових організацій до фінансування конкретних 

НДДКР, які чітко орієнтовані на підприємства та конкретні потреби. Від 

фінансування НДДКР згодом необхідно перейти до їх підтримки (субсидії, 

податкові стимули, пільгові кредити, гарантії) на основі принципу пріоритетності. 

Вибір конкретних сфер та форм підтримки має здійснюватися на основі оцінки 

прямих (комерційних) та непрямих (соціальних) вигід у вигляді поширення знань. 

Важливу роль відіграє організація виробництва на основі використання 

кращих закордонних зразків через імпорт ліцензій. Для реалізації такої політики 

вважаємо за доцільне:  

– укладання з розвиненими країнами та технологічними лідерами 

міжнародних угод про співробітництво в сфері технологічного обміну;  

– створення при міністерствах і державних підприємствах спеціальних 

фондів повного або часткового фінансування імпорту технологій в основних 

напрямках структурної перебудови або пріоритетах відповідних міністерств. 

Відзначимо приклад використання при здійсненні ризикових 

зовнішньоторговельних операцій з інноваційними проектами механізму 

експортних кредитних агентств – структур, що страхують ризиків експортерів, та 

існують у формі спеціальних державних агентств або у вигляді банків – державних 

або державно-приватних чи страхових компаній. Експортні кредитні агентства 

створюються з метою стимулювання експорту товарів й послуг урядами багатьох 

країн, та для організації допомоги країнам, що розвиваються, у сфері фінансування 

поставки товарів і послуг, експортованих у ці країни.  

Доступ до глобальних інноваційних ресурсів та ринків інноваційної 

продукції спрощується при активній участі країн в роботі міжнародних 

організацій з інноваційним профілем, таких як ЮНЕСКО, OECD, ЮНКТАД, 

ЮНІДО, МАГАТЕ тощо. В цьому контексті прикладом інструменту регулювання 

державою науково-технічної інтеграції в Західній Європі, що реалізується на 

національному та наднаціональному рівнях в сфері наукових досліджень і 
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технологічного розвитку, можуть бути масштабні проекти «ESPRІ», «COST», 

«COPERNІCUS», а також програми «Еврика» «TACIS», «TEMPUS», що в значній 

мірі орієнтовані на ріст інноваційної активності бізнесу та надання допомоги 

країнам СНД та Східної Європи [24]. 

Одним зі способів глобальної підтримки НДДКР і трансферу високих 

технологій може бути заохочення угод про науково-дослідницьке співробітництво 

(інноваційно-технологічне), спрямоване на виконання конкретних цілей. Це шлях 

фінансування Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) та 

міжнародної космічної станції (МКС). Очевидно, що ці зусилля не такі прості, 

оскільки вони досить часто пов'язані зі значною невизначеністю того, що кожна 

країна буде забезпечувати її частку у фінансуванні, а також з проблемами 

зайнятості та розподілу наукових вигод у відповідному фінансуванню витрат 

співвідношенні. Відтак найбільш доцільним є зосередження зусиль на технологіях 

зі значними соціальними вигодами для країн, що розвиваються, щодо яких є 

підтримка як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються. 

Пропозиції Еймара Р., колишнього керівника CERN, щодо управління 

інноваціями в країнах, що розвиваються, ґрунтуються на тому, що ефективність 

завжди базується на спільних зусиллях й інтеграції. Виходячи з цього в ЄС 

переважно використовуються рекомендації, а не адміністративні важелі [219]. 

Вкрай необхідним також вважається об'єднання національних програм з метою 

забезпечення їх інтегрованості, а також додатково до цього об'єднання фінансових 

ресурсів країн-учасниць ERA [209]. Друге, що дуже важливо, – це відсутність 

простого прагнення розподіляти ці гроші, а фокусування на найбільш значимих 

напрямках, наприклад, охорона здоров'я, енергозбереження, екологія, та 

забезпечити їх оптимальне фінансування. 

Узагальнено для процесів співробітництва в наукомістких галузях у світовій 

практиці використовується термін «міжнародне інноваційно-технологічне 

співробітництво» (МІНТС), який, на нашу думку, можна визначити як особливу 

форму міжнародних економічних відносин, що представляє собою міжнародну 

науково-технічну, інноваційну, виробничу, маркетингову діяльність засновану на 
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дво– та багатосторонній основі й спрямовану на випуск та комерціалізацію 

продукту або послуги чи одержання іншого корисного економічного або 

соціального ефекту шляхом взаємодії з провідними міжнародними 

високотехнологічними компаніями, ТНК, міжнародними фінансовими 

інституціями, малим і середнім інноваційним бізнесом, окремими особами, 

зайнятими в науковій, інноваційній і діловій діяльності, науковими колективами, 

діаспорами та громадськими організаціями. 

Донедавна виробництво інформації та інноваційні технології 

концентрувалися винятково в рамках «тріади» (ЄС, Японія і США), а доведення та 

дешеве масове виробництво було спеціалізацією країн Південно-східної Азії та 

Латинської Америки. Однак варто враховувати, що в цих регіонах згодом 

наукоємність та інноваційність виробництва значно зросла, і відбувся перерозподіл 

«інноваційних» ролей у світовій економіці [9, C. 24]. 

Відзначимо, що одним з найважливіших аспектів МІНТС є фінансовий, який 

полягає у залученні іноземних інвестицій для розвитку високих технологій, що 

можливо на основі глибокої кооперації із закордонними партнерами, тобто 

співробітництва на всіх етапах життєвого циклу технології: від зародження ідеї до 

збуту вже готової технології та її подальшого обслуговування. Одним із прикладів 

міжнародної кооперації в області інформаційних високих технологій є проведення 

в Канаді комплексних досліджень територій з використанням супутникових даних 

приблизно з 80 держав світу. 

На нашу думку, однією з найбільш ефективних форм міжнародного 

співробітництва в сфері інновацій є міжнародні кластери. Україні, яка при 

реалізації інноваційних проектів переважно орієнтується на ЄС, доцільним буде 

використати online-ресурс European Cluster Observatory 

(http://www.clusterobservatory.eu) [220] (Додаток К, рис. 1, рис. 2 та рис. 3), що в 

інтерактивній формі надає інформацію про кластери і мережі кластерів, які 

функціонують в ЄС. Відтак в Україні вважаємо доцільним створення 

національного центру інноваційних пропозицій міжнародного науково-технічного 

співробітництва по аналогії з IRC (Innovation Relay Centers) ЄС, в рамках яких була 

http://www.clusterobservatory.eu/


92 

 

створена розгалужена мережа центрів (близько 70) для окремих регіонів країн ЄС. 

Проведений аналіз дозволяє говорити про зростання міжнародної кооперації 

в високотехнологічній сфері, що ставить нові завдання прискореної інтеграції в 

систему МІНТС.  

Узагальнено потенціал трансферу технології пропонуємо виразити 

наступною формулою: 
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,     (2.1) 

де П – величина потенціалу трансферу; pj – питома вага кожної оціночної 

групи; aij – значення i-го показника групи j; n, m – кількість показників у групі та 

кількість груп відповідно (показники визначаються за методикою UNIDO).  

У загальному вигляді потенціал міжнародного трансферу високої технології Р 

запропоновано виразити таким чином: 

P = Рt×Рd×Рa×Рe ,      (2.2) 

де Рt , Рd , Рa , Рe – потенціали трансферу, що характеризують технологію, 

особливості інноваційної системи-донора, особливості приймаючої інноваційної 

системи, ступінь адаптації технології в конкретному підприємстві відповідно.  

Для формалізації задачі оцінки ефективності міжнародного трансферу 

технологій на основі оцінки інформаційних ризиків була розроблена модель, яка 

ґрунтується на тому, що для покупця технології в формі патенту (патентного 

портфеля) її цінність може бути визначена як різниця між результатом рішень, 

прийнятих з використанням даної інформації, і результатами рішень, які були б 

отримані без її використання. 

Нехай N – число патентів на ринку, які задовольняють необхідним вимогам 

та забезпечують однаковий результат в технологічному плані для споживача. 

При цьому в N виділяють на дві групи патентів:  

1) K – патенти, що відповідають критеріям патентоспроможності; 

2) L – фіктивні патенти, що не відповідають очікуванням. 

Ситуація впливу ринку технологій в умовах конкурентної боротьби базується 

на наявності асиметрії інформації між новатором та потенційними покупцями, 
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інформація повинна бути розкрита в ході розробки винаходу, повинна бути наявна 

спеціалізація в інноваційному процесі. При цьому аналізується ефективність як з 

точки зору продавця, так і з точки зору покупця. 

Підприємство при купівлі патенту не може визначити його рівень якості до 

покупки, але, виходячи з існуючого досвіду, припускають, що ймовірності покупки 

патенту групи K на ринку становить λ, і, відповідно, імовірність покупки патенту L 

становить (1-λ). 

Варто зазначити, що можливими і найбільш розповсюдженими є комбінація 

власних НДДКР та залучення технологій ззовні (рис. 2.7), проте цей спосіб хоча та 

скорочує термін НДДКР, але й відрізняється високою невизначеністю виходу. 

Надаючи можливості спеціалізації на різних етапах досліджень і розробок, ринок 

технологій поліпшує ефективність інноваційного процесу. 

 

 

 Рис. 2.7.  Залежність формаційної складової від рівня технологій 

Джерело: розроблено автором 

 

Суму, яку певний суб’єкт готовий заплатити за патент i, позначимо як is : 

 

_____

...1),1( MiLKs
i

  ,     (2.3) 

де M – загальне число патентів в портфелі.  

У випадку відмови від купівлі патентів вартість власних НДДКР робіт 

становить CС та очікуваний результат при цьому – R. 

  – рівень ризику наявності аналогу та порушення судових позовів 
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конкурентами або іншими зацікавленими сторонами з метою довести недійсність 

патенту на винахід у зв'язку з ідентичністю, близькістю, або перекриттям 

прототипу. При цьому   залежить від рівня володіння ринковою інформацією та 

може зменшитися у випадку залучення посередників, вартість послуг яких 

позначимо як 
MС . Тоді 

is  має бути записано наступним чином: 

)1())1((   LKsi     (2.4) 

Ефективність купівлі технології можна визначити наступним чином: 
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де pA – ймовірність повноти використання потенціалу технології; EE_C – 

очікуваний ефект від використання технології; CT – вартість забезпечення 

міжнародного трансферу технології (у випадку відмови від послуг посередників 

складова включає витрати на пошук технології); CA – вартість адаптації технології 

до умов інноваційної системи та підготовки виробництва виходячи з її вимог. 

Врахування всіх факторів, що визначають напрямок розвитку суспільства, 

включаючи позаринкові впливи, дозволяє одержати переваги в боротьбі на ринку 

нововведень. При цьому фактор терміну впровадження прямо впливає на 

економічні показники реалізованого нововведення, внаслідок чого ефективність 

інноваційної технології має враховувати тривалість стадії підготовки інновації до 

виходу на ринок нового продукту. 

Ефективність власної розробки технології пропонуємо оціненими за 

критерієм: 

tCC SCRE  ,      (2.6) 

де St – витрати за рахунок більш пізнього виходу продукції на основі 

технології на ринок. 

Ефективність трансферу технологій можна визначити наступним чином: 

ТCМТТ EEЕ  ,     (2.7) 

де ЕС – ефект, отриманий в результаті використання технології, розробленої 

самостійно; ЕТ – ефект, отриманий в результаті використання залученої технології. 
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Використання даного алгоритму дозволить оцінити рівень ризику при участі 

в міжнародному трансфері та підтверджує провідне значення інформаційного 

забезпечення цього процесу. 

Для оцінки потенційної ефективності технологій та прийняття рішень про 

доцільність трансферу ми пропонуємо використовувати матрицю оцінки (рис. 2.8). 

Вісь y представляє характеристики технології порівняно з наявними в приймаючій 

країні, вісь х показує результати впровадження цієї технології. 

  

Рис. 2.8. Матриця оцінки міжнародного трансферу технологій  

Джерело: розроблено автором 

 

Проаналізуємо основні можливі ситуації: 

1) прогресивний трансфер технологій: передова технологія – висока 

ефективність: ситуація трансферу високих технологій, що призводить до 

соціальних і економічних вигод в країні-одержувачі (трансфер ефективності); 

2) нейтральний трансфер технологія: аналогічна технологія – аналогічний 

результат: ситуація трансферу іноземної технології, що має аналог в інноваційній 

системі держави (ситуація поганої комунікації і неефективного внутрішнього 

трансферу технології); 

3) регресивний трансфер технологій: застаріла технологія – поганий 

результат: ситуація, коли трансфер не виконує свою першочергову інноваційну 
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функцію і не призводить до якісного технологічного розвитку країн (ситуація, 

розглянута в гіпотезі «гавані забруднення», коли відбувається трансфер екологічно 

небезпечних технологій в країни, що розвиваються, багаті на природні ресурси). 

Варто зазначити, що досягнення ситуації (3) вимагає значних зусиль, 

оскільки використання іноземних технологій передбачає «технологічний розрив» у 

зв'язку з тим, що для успішного застосування технології необхідна наявність 

супутніх технологій того ж рівня. Це призводить до ситуації трансферу 

інноваційного ланцюжка (innovation chain transfer), коли разом з основною 

технологією відбувається оновлення наявного ланцюжка в країні-одержувачі. В 

іншому випадку технологія не може реалізувати свій потенціал. 

На нашу думку, важливо оцінювати імітаційну та інноваційну здатність 

країни (рис. 2.9).  

 

Рис. 2.9. Оцінка потенціалу інноваційної системи та варіанти його стану 

Джерело: розроблено автором 

 

Один з підходів можна запропонувати, використовуючи модель росту за 

рахунок імітації та інновацій, відповідно до якого оцінюються витрати на 

збільшення загальної факторної продуктивності народного господарства на 1% за 

рахунок імітації або інновації. Ми пропонуємо використовувати ситуаційний 

аналіз залежно від галузі та технології.  

Узагальнено модель функціонування національної інноваційної системи 

пропонуємо записати у вигляді: 

Витрати на 

імпорт та 

адаптацію 

технологій 

Витрати на розробку та впровадження 

власних технологій 

Відсутність пріоритетності джерел 

технології, оскільки інноваційна система 

здатна як генерувати технології, так і 

ефективно використовувати іноземні 

Інноваційна система здатна самостійно 

генерувати конкурентоздатні технології  

Інноваційна система характеризується 

високим адсорбційним потенціалом  
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ТTfВ

ТTfЕ
,    (2.8) 

де ЕНІС та ВНІС – ефективність та витрати функціонування інноваційної 

системи, ТВ і ТІ – власні та залучені технології відповідно. 

Відповідно до однієї з моделей, запропонованої китайськими дослідниками 

Цзінсі Дін і Яцзюн Сюе та ін. для аналізу технологічної імітації, можна виділити 

наступні послідовні етапи за порядком зростання технологічної ефективності 

приймаючої країни [74]: 

– проста (чиста) імітація; 

– інноваційна або «креативна» імітація; 

– «наслідувальна» інновація; 

– самостійна або незалежна інновація. 

На основі критерію «інноваційного імпульсу», тобто збільшення потенціалу 

інноваційної системи внаслідок використання іноземної технології, та масштабів 

подальшого використання отриманого результату, на основі рис. 2.8 пропонуємо 

додати до цього переліку такі види імітації (рис. 2.10): 

– звужена, яка характеризується тим, що інноваційна система не може освоїти 

в повній мірі весь потенціал технології; 

– креативна імітація з диференціацією входів залежно від подальшого 

використання результатів; 

– синергетична взаємодія та ін.  

Життєвий цикл технології має аналогічну з життєвим циклом галузі, 

організації, продукту модель S-кривої згідно з моделлю життєвого циклу 

Літла А.Д., відповідно до якої технологія по мірі зниження конкурентоздатності 

проходить чотири фази: становлення, росту, зрілості та занепаду (старіння).  

У кожній фазі запропоновано залежно від конкурентоздатності технологій 

виділити їх категорії: 

1) новаторські – технології, які очікувано вперше впроваджуються на ринок та 

гарантують високі конкурентні переваги; 

2) ключові – технології, що міцно закріпилися на певному ринку та 
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дозволяють отримати стійкі конкурентні переваги; 

 

ВП  – вхідний потенціал технології, РП  – результативний потенціал,  ∆ – інноваційна динаміка 

– межі національних економік 

   
1,  РПВП  1,  РПВП  1,  РПВП  

проста імітація звужена імітація 

 

креативна імітація з одним 

виходом 

   

1, РПВП  1,   інознац РПРПВП  1,  інозРПВП  

ускладнена креативна імітація креативна імітація з 

диференційованою орієнтацією 

креативна імітація з 

міжнародною орієнтацією 

   

1,  РПВП  1,  РПВП  1,  РПВП  

проста синергія проекту розширена синергія синергія міжнародного проекту 

Рис. 2.10. Результати міжнародного трансферу технологій залежно від 

ефективності використання залученої технології  

Джерело: розроблено автором 

 

3) базові – технології, які в минулому були добре представлені на ринку та не 
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дають своїм власникам певних істотних переваг; 

4) технології, що витісняються – технології, які вже повністю (або 

здебільшого) усунені з ринку технологіями-субститутами. 

Однак, відзначимо, що з даного переліку є винятки. Наприклад, найбільш 

очевидний приклад «закритих» технологій – створення ядерної зброї, знання про 

які, незважаючи на їх вік, є закритими, а зворотним прикладом є миттєве 

міжнародне поширення Інтернету.  

Незважаючи на неухильне нарощення витрат на науку, які досягли в ряді країн 

3% ВВП, навіть найбільш розвинені держави не можуть собі дозволити вести 

дослідження у всіх провідних сферах. Тому перед кожною економікою постає 

завдання вибору ключових технологій, розробка і використання яких забезпечує 

визначальний внесок у досягнення конкретних цілей національної безпеки, 

економічного і соціального розвитку країни та її регіонів, ефективного 

функціонування окремих галузей. 

Різниця етапів життєвого циклу обумовлює необхідність диференційованого 

аналізу (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11. Визначення технологічної структури міжнародного обміну  

Джерело: розроблено автором 

 

При аналізі міжнародного трансферу високих технологій використаємо 

підхід Бертош О. В. [11], в рамках якого як об'єкт міжнародного трансферу 

унікальні 

традиційні 

бажаний  стан 

застарілі прогресивні 

поточний стан 
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технологій розглядається технологічний пакет, що включає сукупність 

матеріальних й нематеріальних об'єктів, набір яких формується виходячи з рівня 

технологічного розвитку суб'єктів міжнародного трансферу технологій й дозволяє 

характеризувати способи формування довго-, середньо– і короткострокових 

взаємовигідних економічних відносин між цими суб'єктами. 

При формуванні й удосконаленні технологічного пакета через міжнародний 

трансфер технологій пропонуємо враховувати наступні закономірності 

технологічного розвитку, що полягають в наступному: 

– нова технологія розвивається разом з іншими; 

– набір технологій включає взаємодоповнюючі базові технології; 

– кожна базова технологія – це ядро для ряду прикладних технологій. 

Перспективи аналізу високих технологій на основі міжгалузевої взаємодії, на 

наш погляд, в першу чергу пов'язані з можливістю поліпшення технологій. 

Потенціал міжгалузевої взаємодії варто розглядати виходячи з того, що конкретний 

технологічний процес варто розглядати як частину більш складного процесу й як 

сукупність менш складних технологічних процесів, кожний з яких здатний як 

формувати унікальні конкурентні переваги, так й нівелювати переваги інших. 

Відтак виникає необхідність вибору технологій, які підлягатимуть 

заміщенню (удосконаленню) та забезпечать максимальну ефективність 

функціонування системи. Запропована автором схема розрахунку показників для 

вибору об’єкта удосконалення, представлена на рис. 2.12. 

Основною метою аналізу пакета технологій вважаємо класифікацію всіх 

використовуваних в організації технологій, виділення груп технологій виходячи з 

пріоритетності та перспектив подальшого використання. Результатом аналізу має 

стати чітке уявлення про те, які технології повинні одержати подальший розвиток і 

на які технології мають виділятися додаткові фінансові, науково-технічні й інші 

ресурси. Таким чином, аналіз технологічного пакета організації у першу чергу 

спрямований на виявлення найбільш ефективних технологій, що мають скласти 

основу технологічної стратегії на різних рівнях. 
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Рис. 2.12. Послідовність вибору складових інноваційної системи для 

удосконалення  

Джерело: розроблено автором 

 

Кожна з категорій міжнародних проектів розвитку пакета припускає 

застосування різних підходів до відбору проектів, що базуються, на нашу думку, на 

використанні трьох основних цілей управління портфелем технологій: 

1) підвищення цінності пакета технологій за рахунок успішного досягнення 

цілей окремих інноваційних проектів і портфеля технологій у цілому; 

2) баланс портфеля проектів комерціалізації технологій. Поширеним методом 

встановлення балансу в рамках портфеля проектів є: 

– баланс проектних ризиків і вигід, що отримують власники технологій при 

реалізації проектів комерціалізації технологій; 

– баланс простоти реалізації проекту та його привабливості виходячи з 

ринкового потенціалу та комерційної привабливості технології; 
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Попередній аудит інноваційної системи  
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Остаточний вибір варіанту технологічного розвитку системи 
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3) зв'язок проектів комерціалізації технологій зі стратегією діяльності 

(дослідницький, виробничий профіль або повний виробничий цикл). 

Для початку аналізу варто визначити склад технологічного пакету, що 

містить у собі наступні функціональні елементи: технології; зв'язки між 

технологіями (функціональні, структурні, логічні); базову наукову дисципліну або 

сукупність таких дисциплін; базову інфраструктуру; базову інституціональну 

форму; приєднаний семантичний простір.  

Підприємства галузі використовують одночасно велику кількість технологій, 

розподілених згідно з функціональною спеціалізацією, проте лише окремі з цих 

технологій є критичними з точки зору міжнародної спеціалізації. Тому для 

управління технології в пакеті поділяють на такі класи: 

– базові технології, що в даний момент відомі, виступають основою 

виробничих процесів й не є інструментами при конкурентній боротьбі; 

– ключові технології, що належать обмеженому колу підприємств (або лише 

одному) й гарантують можливість забезпечення ключових конкурентних переваг 

на ринку впродовж певного часу; 

– пробні технології, що знаходяться на початкових стадіях життєвого циклу,  

однак в силу недостатньої пропрацьованості не є інструментами конкуренції, але 

існує певна ймовірність того, що вони перейдуть в розряд ключових  та замінять їх 

в складі пакета. 

Крім того, відзначимо, що кожна галузь володіє специфічним набором 

складових портфеля. Зокрема, інвестиції в інфраструктуру складають в середньому 

54% витрат на ІТ-технології. Тому побудова архітектури високотехнологічного 

підприємства починаються саме з технологічної архітектури, оскільки в цій сфері 

наявні максимальні можливості одержання результатів у формі економії [27].  

Інвестиції в інноваційні прикладні системи спрямовані на одержання 

стратегічних конкурентних переваг. Це непросте завдання, і навіть використання 

для цих цілей інформаційних технологій наразі вже не є інновацією. Компанії, що 

переважно інвестували в інноваційні системи, в середньому мали більш високу 

вартість свого людського капіталу, і також їм був потрібен більш тривалий період 
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для одержання позитивного повернення витрат на основні фонди. Вони  

характеризувалися більш швидшим виходом на ринок, а їх продукти та послуги 

клієнти сприймали як більш якісні, компанії мали більший прибуток. 

При аналізі варто врахувати, що високі технології, які входять у пакет, 

взаємозалежні, розвиваються та у процесі розвитку взаємно модифікуються. Тобто 

технологічний пакет є системою, і лише у такий спосіб сукупне використання 

технологій володіє синергетичним ефектом у порівнянні з їх використанням 

ізольовано [162]. Тому у міжнародному вимірі трансфер мінімального 

технологічного пакета сприяє дифузії технології та високої ймовірності трансферу 

стандартизованих технологій на ринок приймаючої країни. В результаті трансфер 

унікальних технологій спостерігається саме у високотехнологічних галузях, а 

стандартизованих і морально застарілих – у переробні трудомісткі галузі. 

Також проблемою технологічного розвитку компанії є досягнення балансу 

між проривними та поліпшуючими проектами в інноваційному портфелі. За 

оцінками, збалансований портфель робіт закордонних НДДКР-центрів включає 

розробку проривних технологій (15%), підтримку поточного бізнесу (15%), 

розробку нових поколінь продуктів/процесів (35%) та перспективні дослідження 

(35%) [88, С. 118].  

Управління в високотехнологічній сфері в сучасних умовах потенційно 

передбачає зміну статусу технології, коли в різних проектах може відбуватися 

зміна з провідного (базового) стану на поліпшуючий (забезпечуючий). Наприклад, 

Lux Research в 2014 р. оцінила частку нанобіотехнологічної продукції в 4% 

загального обсягу ринку продукції обробних виробництв, причому нанотехнології 

застосовуються в 100% ПК, 85% побутової електроніки, 23% фармацевтичних 

продуктів та 21% автомобільній продукції.  

Технологічні пакети, що реалізують різними способами спільну значиму 

потребу, групуються в макропакети.  Рівень інтеграції окремих технологічних 

пакетів у макропакети характеризує ступінь технологічного розвитку. Рівень 

інтеграції інституціональних та інфраструктурних рішень у відповідні агреговані 

рішення характеризують ступінь розвитку економічних відносин у суспільстві та 
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інноваційній системі. 

Таким чином, розвиток та удосконалення високих технологій є результатом 

врахування та використання множини факторів і параметрів, що визначають рівень 

якості кінцевої продукції. Супутній ріст числа сполучень кількісних характеристик 

технологічних параметрів обумовлює перехід завдання визначення оптимальних 

технологічних пакетів у розряд завдань багатокритеріальної оптимізації. 

Розглянемо відомі способи формування оптимізації портфелів [62, С. 109]: 

1. Завдання про ранець (одне з NP-повних завдань комбінаторної 

оптимізації). Даний клас завдань полягає у формуванні портфеля незалежних 

проектів за умов ресурсних обмежень. Для вирішення завдання про ранець (модель 

«витрати – ефект») застосовують метод динамічного програмування. Відомі 

узагальнення цього завдання на випадки, коли кожен проект оцінюється за 

адитивними показниками; 

2. Завдання розподілу ресурсу у мережах. Ці завдання поєднує те, що в них 

проекти є залежними, а набір проектів (портфель) – фіксований. Для даного класу 

завдань у загальному випадку вже не існує ефективних алгоритмів рішення; 

3. Завдання вибору моментів часу початку операцій. Цей клас завдань у 

загальному випадку полягає у визначенні послідовності виконання (точніше – 

моментів часу початку виконання) фіксованої множини незалежних проектів. 

Найбільш досліджені завдання мінімізації упущеної вигоди та самофінансування. 

Одним з найбільш ефективних інструментів оптимізації є генетичний та 

еволюційний алгоритми. Класичний генетичний алгоритм включає наступні 

операції: ініціалізація вихідної популяції хромосом; оцінка пристосованості 

хромосом у популяції; перевірка умови припинення виконання алгоритму; відбір, 

селекція хромосом; схрещування та мутація; формування нової популяції; вибір 

найкращої хромосоми. 

В табл. 2.2 наведено основні складові технологічного портфеля, виділені за 

різними критеріями (технологічний, інституційний та функціональний), та 

встановлена відповідність між використанням операторів генетичного алгоритму 

залежно від об’єкта оптимізації.  
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Таблиця 2.2 

Основні складові технологічного портфеля та відповідні оптимізаційні процедури  

Складова 

пакета 

Характеристика 

складової пакета 

Об’єкт 

оптимізації 

Оператор 

алгоритму 

Технологічний критерій 

Ядро  

пакета 

Набір ключових технологій і продуктів, що розвивається 

системно та є основою виробничої діяльності Технологія 

Селекція 

Елітарна 

стратегія 

Периферія  

пакета 

Технології та продукти, що забезпечують застосування пакета 

до різних областей діяльності 
Прибуток  Мутації 

Нові  

розробки 

Рішення створені при поєднанні технологій ядра та 

периферійних технологій, які в перспективі можуть стати 

ядром чи периферією 

Технологія Схрещування 

Інституційний критерій 

Базові  

інститути 

Інституціональні рішення, що лежать в основі технологічного 

пакету. Наприклад, для нанотехнологій – це інституціональна 

ініціатива масової підтримки досліджень та венчурне 

фінансування. 

Технологія Селекція 

Забезпечуючі 

інститути 

Інституціональні рішення, що забезпечують подальший 

розвиток і розгортання технологічного пакета. Такими 

інститутами є відповідні елементи освітньої системи, соціальні 

інститути тощо. 

Витрати  Мутації 

Функціональний критерій 

Ключова 

технологія  

Технологія, що належить обмеженому колу підприємств галузі 

(або лише одному з них) і в силу своїх відмінних рис забезпечує 

можливість одержання конкурентних переваг операційної 

ефективності або позиціонування. 

Технологія 

Селекція 

Елітарна 

стратегія 

Базова  

технологія 

Технологія, що робить пакет технологічно можливим та лежить 

в його основі, або технологія, розвиток якої привів до 

формування пакета. Наприклад, для сучасного пакета ІТ 

базовою технологією є виробництво напівпровідників; для 

нанотехнологій базовою технологією має стати "атомарний 

конструктор". 

Технологія Селекція 

Базова  

онтологема 

Теоретична ідея або ідеологема, що лежить в основі пакета. 

Інакше: ідея, що лежить в основі в основі уявлення про мету 

створення пакета. 

Технологія 

Селекція 

Елітарна 

стратегія 

Замикаюча 

технологія 

Фізична або гуманітарна технологія, що добудовує набір слабко 

зв'язаних між собою технологій до системно організованого 

пакета. Наприклад, для сучасного ІТ це була ідея і технологічне 

втілення персонального комп'ютера, підключеного до мережі. 

Витрати Мутації 

Інфраструктура 

Інфраструктура, що критично важлива для розвитку суспільства 

на даній фазі розвитку та є граничною формою реалізації 

технологічного пакета. ІТ у кінці ХХ ст. стали базовою 

інфраструктурою світової економіки, системи виробництва, 

логістики, а також розвитку інших пакетів мейнстриму – нано– і 

біотехнологій та природокористування. У перспективі, новою 

базовими складовими інфраструктури стануть нано– і 

біотехнологічна. 

Витрати 
Селекція 

Мутація 

Джерело: розроблено автором 

 

У дослідженні [64] наведено приклад використання генетичного алгоритму 

для вибору інноваційного проекту, що запропоновано реалізувати з урахуванням 

фактору інноваційного ризику. Завдання оптимізації в цьому випадку полягає в 

локалізації і/або нейтралізації потенційних ризиків, для чого необхідно передбачати 
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збільшення інвестиційних витрат та зіставлення їх з величиною потенційних втрат. 

Раціональний розподіл обмежених ресурсів між основними та допоміжними 

процесами портфеля дозволяє успішно реалізувати інноваційні проекти. Для 

вирішення цього завдання роботу генетичного алгоритму пропонуємо визначити 

наступною послідовністю дій: 

1. Створення першої популяції за допомогою заповнення випадковими 

числами елементів вектора ІNNOVі (ІNNOVі = {1…K, 1…L, 1…M, 1…N, 1…Q, 

1…K}, де K – кількість інноваційних проектів, L – кількість інноваційних ризиків, 

M – кількість резервів ефективності, N – кількість інвестиційних витрат, Q – 

кількість інвестиційних втрат) з урахуванням їх можливих значень. Необхідно 

також враховувати, що ваговий коефіцієнт інноваційного проекту повинен бути 

більше або дорівнювати ваговому коефіцієнту інноваційних ризиків; 

2. Перевірка умови припинення роботи генетичного алгоритму, якщо 

критерій виконаний. Здійснюється вибір особини, значення цільової функції 

F(ІNNOV) якої максимальна, інакше переходимо до наступного кроку; 

3. Виконання відбору в популяції з метою вибору пари особин для їх 

наступного схрещування або мутації; 

4. Застосування оператора схрещування або оператора мутації для пар 

батьків, обраних оператором відбору; 

5. Застосування оператора редукції для вибору найкращих особин з пар 

батьків і нащадків (особин та особин-мутантів); 

6. Перевірка умови припинення роботи генетичного алгоритму. Якщо 

критерій не виконаний, то повертаємося до кроку 3, в іншому випадку до кроку 7; 

7. Вибір особини кандидата, значення цільової функції F(ІNNOV) у якої буде 

максимальним.  

Завдання управління портфелем можна розглядати з трьох точок зору: 

– оптимізація за ресурсами; 

– оптимізація за технологічним рівнем; 

– оптимізація за ресурсами та технологічним рівнем портфеля. 

Перший підхід передбачає завдання оптимізації з обмеженнями. У 
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загальному виді її можна представити в такий спосіб: 
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де 
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nxxx ),,( 1   – вектор рішень, F – область допустимих рішень, S – 

вся область пошуку. В якості обмежень виступають q нерівностей та m-q рівнянь. 

Функція  xf  називається функцією відповідності. Функція відповідності та 

обмеження можуть бути як лінійною, так і нелінійною. Вектор x , що відповідає 

всім обмеженням, називається допустимим рішенням. Множина всіх допустимих 

рішень формує область допустимих рішень. Задачу оптимізації можна 

сформулювати наступним чином: знайти Fx * , такий що     Fxxfxf * . 

Найпоширеніша математична модель завдання пошуку оптимального пакета 

припускає наявність фінансових ресурсів в обсязі U , що можуть бути використані 

для розробки або придбання n видів технологій вартістю nVV ,...,1 . Відомі початкова 

вартість 
i  технології виду i, а також результати її використання в дисконтованому 

вигляді
i   до моменту часу t. Причому 

ii    (i = 1,…,n). 

Головне завдання передбачає, що необхідно визначити такий набір 

технологій, щоб отриманий прибуток у момент часу t була максимальний. Дане 

завдання є завданням цілочисленного програмування з логічними змінними. 

Рішенням описаного завдання оптимізації є бінарний вектор X розміром n та який 

містить одиницю в номерах позицій, що збігаються з номером технології, що 

включена в пакет. 

Для оптимізації за технологічним рівнем пропонуємо використати аналіз 

окремих характеристик технологій. Серед критеріїв бінарного представлення 

характеристик можна відзначити наступні можливі варіанти: 

– істотне (більше 10%) зменшення собівартості випускаємої продукції 

(виконаних робіт, наданих послуг) без погіршення основних споживчих 

характеристик і зниження екологічності;  
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– істотна економія енергетичних ресурсів у процесі виробництва – не менше 

5% щорічно, до досягнення середньогалузевих значень, характерних для 

закордонних компаній;  

– істотне поліпшення споживчих характеристик виробленої продукції 

(підвищення її якості та зниження експлуатаційних витрат, підвищення 

енергоефективності, збільшення гарантійного строку експлуатації);  

– значне підвищення продуктивності праці (не менше 5% щорічно) до 

досягнення середньогалузевих значень, характерних для закордонних компаній;  

– підвищення екологічності процесу виробництва та утилізації відходів.  

Використання бінарного способу представлення є реалізацією переходу від 

фенотипу, тобто від сукупності реальних ознак об'єкта до генотипу як уніфікованої 

форми інформації про технології. Таке перетворення доцільно при незначній 

довжині хромосоми. В умовах оцінки високих технологій маємо справу з великою 

кількістю параметрів, окремі рішення можуть мати досить малі відмінності, а тому 

для їх фіксації може знадобитися знано більше число характеристик.  

У випадку акценту саме на якісних характеристиках кожна змінна кодується 

у двійковому виді та утворює один ген. Ланцюжок з генів утворить хромосому. 

Такий спосіб формального опису та оцінки рівня якості високих технологій 

дозволяє виділити 2
n
, де n – номер покоління технології, варіанта технологічних 

процесів, що відрізняються мінімально однією і максимально (2
n
 – 1) ознаками від 

традиційної технології, прийнятої за базу для порівняння [167]. Кожен набір 

значень логічних змінних у складі кодової комбінації (двійкового слова) має 

змістовне тлумачення.  

Приклади кодування рівня досконалості нових технологій для n =5: 

00000 – початковий рівень технології; 

00001 – змінені технологічні режими в базовій технології; 

00011 – реалізовані нові фізичні принципи і технологічні режими;  

00111 – висока ефективність нових технологій досягається в результаті 

використання нових матеріалів, фізичних принципів і технологічних режимів; 

01111 – переваги забезпечуються застосуванням нових матеріалів і 
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технологічних процесів, заснованих на нових фізичних принципах; 

11111 – вищий рівень досконалості високих технологій досягається 

розробкою нових теоретичних положень, адекватних математичних моделей, 

матеріалів, технологій і технологічних режимів. 

Також пропонуємо виділити змішані випадки, наприклад:  

00101 – технічна ефективність досягається в результаті застосування нових 

матеріалів і зміни технологічних параметрів. 

В цьому випадку для оптимізації пропонуємо використовувати схрещування 

за певними точками, що відповідають певним характеристикам технологій, для 

отримання нових технологічних рішень. 

На рис. 2.13 показана схема формування технологічного пакета на основі 

генетичного алгоритму. 

В контексті аналізу міжнародного трансферу ми пропонуємо використати 

такі базові характеристики технологічного пакета: 

– рівень фрагментації пакета, що показує готовність пакета до практичної  

реалізації, тобто рівень наявності всіх технологій (у розрізі базових і   технологій, 

що  забезпечують), що дозволяє реалізувати основну мету створення пакета й дає 

можливість оцінити доцільність подальшого існування пакета; 

– рівень перспективності пакета аналізується на основі технологічного та 

соціально-економічного форсайта виходячи з ідеї портфеля та характеризується  

стратегічним характером мети створення пакета; 

– рівень конкурентоздатності показує співвідношення новизни технологій у 

порівнянні з існуючими національними та світовими аналогами, а також 

результативну конкурентоздатність продукції та послуг; 

– рівень автономності пакета, що у свою чергу включає автономність у 

розрізі інноваційної системи в міждержавному аспекті, тобто можливість певної 

країни реалізувати мету пакета самостійно, або ж необхідність залучення 

іноземних учасників. Також варто враховувати технологічну автономність, тобто 

рівень міжгалузевої (або ж міжпакетної) кооперації;  

– рівень міжнародної інтеграції пакета, що тісно пов'язаний з попередньою 
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характеристикою, але показує фактичний розподіл учасників, а також їх роль у 

пакеті. Може найбільш успішно оцінюватися на основі кількості спільних патентів 

іноземних учасників, а також спільних патентів; 

 

Рис. 2.13. Схема управління технологічним пакетом на основі селективного 

міжнародного трансферу технологій  

Джерело: розроблено автором 
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використання результатів пакета через міжгалузевий трансфер технологій; 

– рівень соціально-економічної значимості пакета, що показує потенціал 

поліпшення якості життя в результаті використання пакета. 

Враховуючи, що галузевий технологічний пакет у високотехнологічних 

сферах запропоновано розглядати як сукупність технологій, що забезпечує повний 

цикл певного виробництва, то формування його відбувається шляхом об'єднання 

вхідного технологічного потоку, інтенсивність якого залежить від управління 

міжгалузевою та міжнародною взаємодією.  

 

 

2.3 Визначення впливу міжнародного аспекту на розвиток міжгалузевого 

високотехнологічного комплексу на прикладі космічної галузі  

 

В контексті аналізу міжнародного аспекту розвитку й трансферу високих 

технологій розроблення відповідних організаційно-економічних механізмів 

розглянемо на прикладі космічної галузі, яку пропонуємо охарактеризувати як 

міжнародний міжгалузевий високотехнологічний комплекс, що сполучає 

необхідність технологічної конвергенції, властивості глобальної галузі та 

необхідність міжнародного інноваційно-технологічного співробітництва. 

Розглянемо зазначені аспекти більш докладно. 

Варто відзначити, що космічна галузь є однією з існуючих та потенційних 

ніш України в глобальному інноваційному просторі, що володіє значним 

потенціалом міжнародного трансферу технологій та наразі є однією з найбільш 

динамічних у світовій економіці – за 5 років відбулося зростання ринку з $170 до 

понад $250 млрд., щорічний ріст становить понад 10% (включаючи й кризовий 

час), що змушує експертів відзначати, що цей сектор через 10–15 років буде одним 

з визначальних у світовій економіці [7]. 

Відзначимо, що космонавтика в сучасних умовах – це не лише імідж країни, 

й передусім інноваційний, але й високоефективний бізнес: наприклад, $1, 

вкладений у цю галузь у США, забезпечує в середньому $14 віддачі. Космічна 
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діяльність значною мірою впливає на майбутнє країн, оскільки забезпечує сталий 

розвиток, розвиток науково-технічного потенціалу та реалізацію довгострокових 

інтересів країни у сфері безпеки й оборони.  

Також відзначимо стратегічний характер галузі. Стівен Хокінг відзначає, що 

людство має колонізувати космос, щоб вижити в умовах обмеженості ресурсів. 

Оцінки фахівців Міжнародної академії астронавтики показують, що щорічні 

доходи від продажу космічної продукції та послуг протягом останніх 3-х років 

наближаються до $200 млрд. [80]. Незважаючи на глобальну фінансово-економічну 

кризу, світова космічна галузь порівняно з іншими секторами економіки 

продовжує розвиватися, що відбувається не лише через її стратегічне значення, але 

і зростаючу комерціалізацію космосу, що в останні роки стимулюються приватним 

компаніями, з якими пов'язаний очікуваний ріст фінансування космічних програм. 

За порівняно короткий термін (40–50 років) космічний ринок еволюціонував 

від стану монополії та олігополії до ринку практично досконалої конкуренції. Про 

це свідчить різке збільшення числа учасників ринку – якщо в 2001 р. лише 26 

країн мали національну космічну програму, а на США, Європу і Японію 

припадало понад 95% світових витрат на цивільні космічні програми, то вже в 

2012 р. число учасників космічної діяльності становило 57, а частка трьох лідерів 

скоротилася до 64% [203]. 

За даними аналітичного звіту Euroconsult у космічній діяльності брали участь 

79 країн. При цьому серед них особливо виділяються 30 держав (або 15 згідно зі 

Space Competitiveness Index 2014 [231]), що активно розвивають свої національні 

космічні (цивільні та військові) програми, мають власні космічні апарати, надають 

послуги на комерційній основі, беруть активну участь у міжнародних проектах та 

мають монополію на найбільш проривні технології. В результаті міжнародне 

співробітництво все частіше стає погодженою стратегією підтримки 

конкурентоздатності, особливо серед малих, але амбітних гравців. 

Сучасна космічна індустрія фактично стала частиною світової економіки, а її 

еволюція нагадує розвиток авіаційної галузі 100 років тому. Частка приватного 

сектору в загальному обсязі фінансування перевищила засоби державних бюджетів 
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та становить приблизно 75%, а цілі підгалузі (зокрема телекомунікаційна) взагалі 

розвиваються виключно за кошти приватного сектору [168, C. 4]. 

Важливим аспектом аналізу трансферу високих технологій є рівень 

інноваційного розвитку та інтернаціоналізації галузі протягом її розвитку. Умовно 

історію світової космонавтики можемо розділити на три періоди.  

Перший період тривав до 1969 р. та був найбільш інноваційним, оскільки за 

12 років був пройдений шлях від запуску першого супутника до висадки людини 

на Місяць. Аналогічних темпів розвитку галузі за всю історію людства не було. 

Міжнародне співробітництво на даному етапі було практично відсутнє. 

Другий період тривав з 1970 по 1991 рр. і був порівняно з першим значною 

мірою інерційним. У цей час було реалізовано значні технічні проекти, але вони 

здійснювалися колишніми командами та на основі вже існуючих можливостей.  

З 1992 р. і донині космонавтика практично не може показати досягнень 

порівняних з тими, що були зроблені в перші два періоди. Багато вчених вважають, 

що наразі людство досягло межі освоєння космічного простору на найближчі 50 

років. В 2003 р. відбулося дві важливих події в області дослідження та 

використання космічного простору: успішний запуск індійського супутника на 

геостаціонарну орбіту, а також перший політ космонавта з КНР у відкритий 

космос. Таким чином, 2003 р. може розглядатися не тільки як рік, що ознаменував 

кінець епохи біполярного космічного порядку, але і як символізує тенденцію 

космічної глобалізації [202]. 

Дослідження НАСА та Bіgelow Aerospace, у ході якого було опитано 

20 великих компаній з інтересами в аерокосмічній сфері, показало, що основною 

сферою інтересів для компаній з різних країн є створення постійнодіючої бази на 

Місяці [130; 240]. Дане завдання є найбільш масштабним для галузі за всю її 

історію й здатне дати їй потужний імпульс розвитку.  

Враховуючи, що космічна техніка функціонує в екстремальних умовах, для 

забезпечення безвідмовної роботи потрібне створення унікальних технологій, але в 

результаті обмеженості ресурсів, а також розуміння, що для створення космічної 

техніки необхідні особливі унікальні технології, що мають бути економічно 
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ефективними, виникає необхідність пошуку нових інституційних форм організації 

галузі, які в тому числі мають враховувати й міжнародний аспект. 

Різні дослідники по-різному трактують інституціональну динаміку космічної 

діяльності провідних країн світу. У літературі використовуються такі позначення, 

як New Space, Space 2.0, Ah.Space, Space Exploratіon 2.0/3.0. Однак, незважаючи на 

наявність різних моделей, проведений нами аналіз показав, що міжнародний аспект 

підвищення ефективності галузі на основі міжнародного трансферу високих 

технологій є актуальним науково-методичним і практичним завданням, у рамках 

якого відзначимо необхідність розгляду наступних аспектів: 

– система інститутів розвитку космічної діяльності в країні з урахуванням 

міжнародної спеціалізації (макроекономіка космічної діяльності); 

– програми та алгоритми техніко-економічного моделювання розвитку галузі 

(мезоекономіка космічної діяльності); 

– аналіз економічних особливостей планування та реалізації діяльності зі 

створення та експлуатації об'єктів міжнародних проектів, наприклад, МКС 

(економіка міжнародних космічних проектів); 

– аналіз особливостей економіки та організації космічної діяльності в рамках 

різних стратегій (провідна космічна держава, спеціалізований лідер, споживач); 

– розробка механізмів розвитку міжнародних державно-приватних 

партнерств в галузі; 

– розробка механізмів розвитку економіки окремих підгалузей і 

технологічних напрямків (економіка міжсекторного співробітництва). 

Підкреслимо, що космонавтика з її екстремальними вимогами до якості та 

характеристик виробничих систем є полігоном для апробації, налагодження та 

використання високих технологій. Таким чином, галузь з точки зору технологій є 

«вінцем розвитку», оскільки поєднує всі новітні технологічні досягнення та 

виступає каталізатором їх розвитку. Використання цих досягнень дозволяє 

формувати через трансфер технологій нові ринки (не існуючі або незначні за 

обсягом, але які в довгостроковій перспективі стануть основою для нової 

промисловості, наприклад, промислова біотехнологія, ринок композиційних або 
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рідкоземельних матеріалів, металургія тощо). 

Космічна галузь розвивається залежно від розвитку ряду підтримуючих 

галузей, зокрема ІТ, машинобудування та приладобудування. У загальному виді 

розвиток космічного комплексу пропонуємо розглядати на його розумінні як 

взаємозалежної мережі підприємств та інфраструктурних об'єктів, що виробляють 

продукцію і надають послуги для дослідження й використання космосу в науковій 

та прикладній діяльності людства. 

У тематичній доповіді Комітету з використання космічного простору в 

мирних цілях (КОПУОС) відзначено, що «побічні вигоди космічних технологій є 

потужним стимулом технічного прогресу та зростання як в промисловості, так і у 

секторі послуг і можуть з успіхом застосовуватися для вирішення соціальних і 

гуманітарних завдань та розвитку національної інфраструктури зв'язку, а також у 

проектах забезпечення сталого розвитку». 

У своєму дослідженні ми аналізуємо космічну галузь загалом та космічне 

приладобудування зокрема як одну з найбільш наукоємних підгалузей, що володіє 

значним потенціалом в контексті глобалізації інновацій, в т.ч. й для України. 

Аналізуючи потенціал міжнародного трансферу варто відзначити, що 

космічна галузь загалом та космічне приладобудування зокрема володіє високим 

мультиплікативним ефектом й сприяє розвитку багатьох пов'язаних галузей 

(хімічної, металургії, машинобудування, телекомунікацій і т.д.) як у технічному, так 

й у фундаментальному плані, виступаючи джерелом технологічних розробок, що 

істотно впливають на ефективність ряду сфер економіки. За розрахунками 

експертів, використання космічної техніки та інформації здатне в 1,5–2 рази 

підвищити ефективність різних видів діяльності (управління 

природокористуванням, планування і контроль розвитку території, транспорт, ПЕК, 

моніторинг водного, лісового та сільського господарства, будівництво, створення 

електронних карт, земельних кадастрів та об'єктів нерухомості тощо) [51] . 

Зазначені аспекти враховує «трьохзіркова модель» [127, С. 5], відповідно до 

якої космічна діяльність розглядається за трьома напрямками: 

1. Космічна діяльність для цілей соціально-економічного розвитку; 
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2. Космічна діяльність в інтересах забезпечення умов безперешкодного 

сталого розвитку (включаючи військового спрямування); 

3. Космічна діяльність в інтересах вивчення та освоєння космосу. 

Базуючись на аналізі основних вимог до космічного виробництва та 

галузевого технологічного пакета в Додатку Л., рис. 1 наведено розроблену нами 

схему технологічного пакета космічної галузі.  

Розширення спектру завдань галузі обумовили реконфігурацію космічного 

ринку. Якщо раніше космічна діяльність концентрувалася в 4–5 країнах, то наразі 

до них додалися КНР та Індія, що за залученням в освітні процеси молоді, вже 

навіть випереджають США і Російську Федерацію. Країни, що не мають власних 

космічних програм (Румунія, Болгарія, Чехія, Польща й інші), намагаються брати 

участь в космічних проектах ЄС. Аналогічна ситуація спостерігається і Південно-

східній Азії. Лише Україна – єдина країна, що зменшує фінансування цієї галузі. 

Жорстка конкуренція на світовому ринку космічних товарів і послуг змушує 

його учасників надавати свої можливості в найкоротший термін, якісно та за 

низькими цінами без зниження цільової ефективності космічних систем. Основною 

перешкодою при просуванні на ринку є висока вартість і тривалість створення 

космічних апаратів та засобів виведення, а також висока вартість запусків й 

тривалий час підготовки виробництва. Тому країнам досить складно утримати 

самостійне лідерство в космічній сфері без міжнародної міжгалузевої кооперації, 

тому одним з варіантів підвищення ефективності є інтенсифікація міжнародного 

співробітництва.  

Країни, що розвивають національні космічні програми або роблять перші 

кроки в їх формуванні, прагнуть активно використовувати міжнародне космічне 

співробітництво з метою залучення необхідних технологій, знань та додаткового 

фінансування. Наразі лише 19 країн мають виробничу і наукову базу, що дозволяє 

їм розробляти та виробляти власні космічні апарати. Але більшість із них здатні 

створювати тільки невеликі космічні апарати експериментального призначення. 

Так, з 23 країн, що мають власні космічні засоби зв'язку, 17 використовують 

космічні апарати, розроблені іноземними фірмами [15]. 
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Для забезпечення розвитку галузі важливі як загальні інституціональні 

умови, так і специфічний інструментарій. За роки дослідження проблем 

конкурентоздатності країн у системі світового господарства та її визначальних 

факторів бізнес-школою ІMD були сформульовані «золоті правила» 

конкурентоздатності. Ці інструменти є універсальними, однак у випадку космічної 

діяльності до них додаються необхідність обліку унікальних особливостей галузі й 

випереджального інноваційного розвитку. Тому при розробці та розгляді моделей 

розвитку галузі пропонуємо враховувати наступні фактори: 

– тісна взаємозалежність фундаментальних космічних досліджень, дослідно-

конструкторських робіт, виробництва космічної, техніки та її експлуатації; 

– вузькість внутрішнього ринку для наукоємної продукції галузі та 

результатів космічних досліджень; 

– дуже висока вартість робіт, пов'язаних зі здійсненням космічної діяльності, 

і відповідних матеріальних фондів; 

– посилення конвергенції наук та розвиток конвергентних технологій, ріст 

значимості мультидисциплінарного підходу в наукових дослідженнях і 

впровадженні наукових розробок; 

– посилення дифузії сучасних високих технологій у середньотехнологічні 

сектори виробничої сфери (промисловість, транспорт, сільське господарство тощо); 

– посилення впливу нових технологій на управління та організаційні форми 

бізнесу, що стимулює розвиток гнучких мережевих структур та віртуальних 

інноваційних форм проектної взаємодії; 

– неможливість організації крупносерійного виробництва та постійної 

радикальної зміни зразків космічної техніки; 

– значний тиск політичних факторів при здійсненні космічної діяльності. 

Доступ у космос й створення космічних технологій перестали бути 

«ексклюзивним», що призводить до реконфігурації ринку й розширення кола 

країн-учасників космічної діяльності, що забезпечує нові «вікна можливостей», 

однак й породжує проблеми у забезпеченні конкурентоздатності національної 

космічної промисловості в умовах, коли ключовим фактором успіху космічних 
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проектів є не лише досвід й наявний технологічний заділ, але і гнучкість й 

здатність ефективно інтегрувати нові та наявні технології в нові інноваційні 

проекти, зокрема міжнародні [91]. Таким чином, у формуванні та розвитку 

світового космічного ринку знаходять висвітлення процеси інтернаціоналізації 

космічної діяльності, постіндустріалізації і глобалізації [93].  

Аналіз розвитку космічної галузі як сегмента світового високотехнологічного 

ринку дозволив відзначити такі наступні процеси, що впливають на міжнародний 

трансфер технологій: 

– неухильно розширюється коло країн, що здійснюють дослідницькі або 

прикладні програми з використанням космічних засобів. Виходячи з економічних і 

(або) політичних інтересів ці країни розвивають і підтримують рівень технологій, 

що відповідає вимогам космічного ринку, потребам оборони та безпеки;  

– при реалізації проектів все частіше практикується концентрація ресурсів і 

кооперація різних країн. Показовим є приклад Європейського космічного агентства 

(ESA), в діяльності якого приймають участь понад 20 країн;  

– країни, що розвиваються, у космічній діяльності переважно вирішують 

завдання економічного характеру через використання прикладних космічних 

систем і технологій (телекомунікації) країн з розвиненим потенціалом; 

– зростання критеріїв ефективності вкладених у космічні дослідження і 

розробки засобів, зниження питомих витрат у практичному використанні космосу 

об'єктивно призводять до дифузії технологій цивільного та військового 

призначення (принцип «подвійного використання»);  

– на початкових стадіях освоєння та використання космічного простору 

космічні програми у всіх країнах фінансуються з державного бюджету, а по мірі 

виходу окремих напрямків діяльності на рівень рентабельності їх державне 

фінансування зменшується; 

– стрімко розвивається сфера комерційної космічної діяльності і частка 

приватних інвестицій у загальному обсязі її фінансування. Скорочення урядових 

витрат перекривається приватними інвестиціями в комерційні проекти;  

– комерційний сегмент космічної діяльності ускладнюється. Він наразі 
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охоплює як власне розробки та виробництво лише в масштабах космічних засобів, 

включаючи ряд створених на комерційних основах ракетоносіїв та універсальних 

багаторазових космічних платформ, так і складний комплекс наземної 

інфраструктури, у тому числі наземні станції управління космічними апаратами;  

– підсилюється конкуренція між країнами та корпораціями, що формує 

ринкові сили, які дають поштовх інтеграційним процесам в космічній індустрії 

шляхом об'єднання компаній у великі міжнародні корпорації та консорціуми;  

– інтегрованість у глобальні ланцюжки доданої вартості є одним з головних 

факторів, що стимулюють інноваційні процеси у космічній діяльності;  

– конкуренція між країнами в космічній галузі зміщується з товарної 

конкуренції на рівень національних інноваційних систем, що включають крім 

безпосередньо виробництва систему освіти, фундаментальну та прикладну науку та 

їх зв'язок з виробництвом; 

– великі космічні підприємства з метою більшої фінансової стійкості та 

ефективності створюють навколо себе мережі дочірніх компаній й партнерів, що 

освоюють і просувають не лише продукцію, але й розроблені технології;  

– зростаючий рівень складності космічної продукції та послуг і пов'язаних з 

їх створенням науково-технічних та екологічних проблем неухильно підвищує 

вимоги до нових космічних технологій. У сукупності з конкуренцією це стає 

можливо через «дорогі» інновації, що для їх окупності потім мають 

використовуватися в інших галузях економіки; 

– глобальний характер космічної діяльності призвів до появи та розвитку 

міжнародного космічного права, що регулює відносини в ході освоєння та 

використання космічного простору на національному та міжнародному рівнях. 

Зазначені тенденції враховуються в національних стратегіях провідних 

космічних держав. Наприклад, для досягнення конкурентних переваг у космосі, в 

2002 р. було розроблено План Космічного командування США на період до 2020 р. 

[299], у якому були названі наступні чотири ключові цілі:  

1. Контроль над космосом, для чого передбачається створення мережі, що дає 

можливість контролювати запуски, здійснювати попередження про атаки на 
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супутники, збирати інформацію наукового та розвідувального характеру; 

2. Глобальний захист – всеосяжне спостереження за космічним простором, 

створення системи протиракетної оборони, забезпечення підтримки наземних сил; 

3. Об'єднання всіх сил – система супутників і наземних станцій повинна 

забезпечувати в будь-який час доби при будь-яких погодних умовах тривимірну 

інформацію про позиціонування об'єктів для наземних сил, сил повітряного й 

морського базування, а також у цивільних і комерційних цілях; 

4. Глобальне партнерство, що передбачає обмін інформацією космічних 

служб союзних держав для забезпечення максимальної погодженості дій і 

досягнення найкращого результату з протидії тим або іншим загрозам. 

На думку Громико Ю.В. [25], якщо розглядати космічну галузь з точки зору 

двох базових сценаріїв інноваційного розвитку – наздоганяючого та 

випереджального, то зрозуміло, що розвиток сучасної космічної діяльності ніяк не 

може бути пов'язаний з першим сценарієм. Якщо вводити іншу типологію та 

розрізняти ресурсно-сировинну індустріалізацію, що відтворює 

неоіндустріалізацію, засновану на побудові лінійних виробництв, і 

метапромислову нелінійну індустріалізацію, то космічна галузь потребує 

використання саме випереджального метапромислового підходу. У цьому випадку 

створюється система виробництв більш високого рівня, що в свою чергу визначає 

перетворення виробництв нижчих рівнів та приносить додатковий дохід.  

Виходячи з цього вважаємо, що саме технологічний аспект обумовлює й те, 

що зворотною стороною конкуренції в космічній галузі є розвиток міжнародного 

співробітництва в вивченні та освоєнні ксмосу, оскільки абсолютно всі держави в 

певній мірі відчувають потребу в додаткових ресурсах і технологіях ззовні.  

Проведений аналіз світового досвіду дозволяє виділити дві базові моделі 

організації розвитку технологій на онові міжнародного співробітництва в космічній 

галузі [70, С. 58–60]: 

1) модель прив'язки, що використовувалася у США в І пол. 90-х рр. ХХ ст., 

що характеризується інтеграцією суб’єктів галузі інших країн у проекти США, 

завдяки чому з’являється можливість отримати наступні переваги: 

http://www.situation.ru/app/aut_s_383.htm
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– визначення порядку денного глобальної космічної діяльності, а отже і 

визначення цілей національних програм інших країн, промисловість яких починає 

орієнтуватися на технології і замовлення США («залежний розвиток»). 

– опосередковане одержання іноземних вливань в національну космічну 

програму, бо партнери працюють над окремими компонентами космічних систем, а 

загальну концепцію її втілення контролює США. У випадку наявності готових 

технологій США їх купують, а не розробляють власні аналоги (наприклад, угода 

1995 р. про купівлю ракетних двигунів РД–180 (Російська Федерація) для РН 

Атлас–5 (США)). 

– посилення впливу держави та національних корпорацій у міжнародній 

політиці. Наприклад, у програмі «Морський старт», де використовують технології 

Російської Федерації, України та Норвегії, а найбільший пакет акцій (приблизно 

40%) належить компанії Boeіng. 

Недоліком цієї моделі є залежність космічних проектів від виконання своїх 

зобов'язань партнерами та проблема доступу партнерів до технологій США. Також 

модель обмежується переважно фундаментальною наукою та напрямками 

космічної діяльності, де є необхідність залучення досвіду або технологій ззовні.  

На сучасному етапі США вже перейшли до хайтеграційного підходу, що 

базується на співвідношенні того, що потенційний партнер може дати і що являють 

собою його технологічні можливості в різних аспектах космічної діяльності, щоб 

міжнародне співробітництво приносило вигоду при мінімальних негативних 

наслідках для конкурентоздатності власної інноваційної системи. 

2) модель міжнародного співробітництва, що заснована на використанні 

космічних можливостей на міжнародному ринку з метою одержання відсутніх 

засобів для забезпечення діяльності країни за межами планети. Модель найбільш 

успішно була використана в проекті МКС та наданні послуг з виведення корисних 

навантажень на орбіту за допомогою ракетоносіїв різних класів.  

При аналізі особливостей міжнародного трансферу в рамках даної моделі 

постає питання щодо обмежувальних факторів цих процесів. Зокрема, значна 

частина космічних розробок є секретною та відноситься до дії державної політики 
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в сфері національної безпеки. Поряд з цим визначальними тенденціями розвитку 

сучасної космічної діяльності є посилення конверсії космічних технологій, їх 

демілітаризація та використання в комерційних цілях. Тому космічну діяльність 

прийнято диференціювати на закриту військову космічну сферу (mіlіtary space) і 

відкриті цивільну та комерційну космічні сфери (cіvіlіan and commercіal space) [93]. 

Відзначимо, що варто враховувати і обмежувальні фактори міжнародної 

космічної політики, що визначають рівень співвідношення «співробітництво-

суперництво» при освоєнні космічного простору. 

По-перше, це політичний фактор. Варто згадати політику США з обмеження 

на співробітництво з Російською Федерацією у програмах МКС (яка до речі є 

некомерційним міжнародним проектом) в космічній сфері як відповідь на 

співробітництво з Іраном в ракетобудуванні та ядерній енергетиці. 

По-друге, це фактор національних пріоритетів, що проявляється у поділі 

цивільної та комерційної космічних сфер з протекціонізмом останньої, яка володіє 

значним експортним потенціалом.  

В цьому контексті окрім власне міжнародного співробітництва та 

міжнародного трансферу технологій та розвитку національних інноваційних 

систем, важливо і те, що більшість країн, що розвиваються, претендують на 

одержання технологій і виробництв, що раніше відносилися до числа стратегічних 

наприклад, цивільних ядерних, авіаційних і космічних. Це відноситься не лише до 

«країн-переслідувачів», таких як КНР або Індія, але і до ряду інших держав, які вже 

є частиною конкурентного поля, оскільки одержання нових космічних технологій 

може відчутно змінити їх стратегічні економічні можливості та міжнародне 

значення [28]. 

На наш погляд, важливим фактором розвитку космічної галузі взагалі та 

космічного приладобудування зокрема є системність технологічних зв’язків (рис. 

2.14) та фактор технологічної конвергенції, що забезпечує інтенсивну взаємодію 

між науковими й технологічними областями, потужний синергетичний ефект, 

широту розгляду та впливу – від атомарного рівня матерії до різноманітних 

«розумних» систем та якісний ріст технологічних можливостей.  
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Рис. 2.14. Система галузевого розвитку космічного приладобудування  

Джерело: розроблено автором 
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технологій, так й технологічних пакетів, тобто комплексу технологій, спрямованих 

на досягнення певної мети (реалізацію певного проекту).  

Використання пакетного підходу до оцінки конкурентоздатності технологій 

космічної галузі базується розумінні того факту, що будь-яка висока технологія не 

може функціонувати без мережі підтримки технології (Technology Support Net 

(TSN)), де вона виступає ядром. Мережу підтримки доцільно розглядати в 

технологічному (сукупність технологій, що роблять можливим використання даної 

високої технології) та інституційному (сукупність інститутів, що забезпечують 

«адсорбування» технології [305]) вимірі.  

На наш погляд, конкурентоздатність технологічного пакета базується на 

тому, що будь-яку високу технологію, особливо в космічній галузі, не можна 

розглядати окремо хоча б від одного з комплексу елементів виробництва космічної 

продукції, що є мережею підтримки або інноваційною екосистемою міжнародного 

міжгалузевого комплексу. 

Потенціал міжнародного трансферу космічних технології виходячи з 

закономірності Хегерстранда «зародження – вплив на найближчого сусіда» і 

враховуючи фази життєвого циклу базових інновацій і темпи росту пропонуємо 

визначити як: 

21 ППоРТКТ ТТТТП  ,    (2.12) 

де ПТКТ – потенціал технологічної системи в космічній сфері, ТР – технології, 

що необхідні для розробки, ТО – базова космічна технологія, ТП1 – технології, що 

адаптовані для некосмічної сфери, ТП2 – технології 2-го рівня, створені на основі 

модифікації адаптованої технології. 

Також особливістю технологічного пакета космічної галузі є те, що ця галузь 

є однією зі сфер, де першочерговим є принцип паралельної (одночасної) розробки 

підсистем і блоків пакета для оптимізації складу й характеристик створюваних 

космічних систем. Зазначені вимоги найбільше характерні для розробки 

космічного апарату, що сьогодні є найбільш складним завданням глобальної 

інноваційної системи. Це пов'язано зі значною кількістю різноманітних аспектів та 

досить суттєвим впливом факторів ітераційного процесу розробки, які складно 
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формалізувати. На рис. 2.15 показана схема формування технологічного пакета в 

умовах паралельної інженерної розробки з урахуванням критерію трансферу 

технології з інших галузей та трансферу додатково отриманих результатів 

внаслідок взаємної модифікації технології в пакеті. 

 

Рис. 2.15. Схема формування технологічного пакету космічної галузі 

Джерело: розроблено автором 

 

Вважаємо, що на відміну від традиційних інноваційних мереж міжнародні 

мережі підтримки високих технологій засновані на необхідності системних 

комунікацій з самими розробниками, а не посередниками, які часто не мають 

повного уявлення про технології. На рис. 2.16 показана схема взаємодії при 

розвитку космічних технологій на міжгалузевому рівні. 

Міжнародні мережі підтримки технології можуть бути об’єднані в гіпер-

мережі, відкриваючи нові можливості завдяки розширенню конкуренції й співпраці. 

Цілями міжнародної науково-інноваційної мережі є наступні: 

– сприяння міжнародному стратегічному співробітництву в галузі науки та 

інновацій країн-учасників, а також вирішення широкого кола стратегічних завдань; 

– інформування урядів країн-учасників про політику в галузі науки та 

інновацій та існуючих механізмів фінансування науково-дослідної діяльності; 
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Рис. 2.16. Схема можливостей розвитку технологій на міжгалузевому рівні 

через інноваційні мережі  

Джерело: розроблено автором 

 

– удосконалення політики країн-учасників з урахуванням міжнародного 

досвіду, можливостей і проблем, що виникають у рамках міжнародного контексту; 

– налагодження партнерських відносин світового рівня в сфері глобальних 

викликів, до яких відносяться космічні дослідження; 

– використання партнерств, спрямованих на успішний розвиток інновацій та 

залучення інвестицій для нарощення інноваційного потенціалу країн-учасників. 

Виходячи з зазначених висновків на рис. 2.17 розвиток та міжнародний 

трансфер технологій космічної галузі визначено як рушійну силу розвитку світової 

економіки. 

В контексті аналізу використання технологій в космічній галузі варто 

проаналізувати досвід Європейського космічного агентства (ESA), діяльність якого 

побудована на принципі формування активних мереж, тобто для реалізації певного 

завдання об’єднуються зацікавлені учасники ESA. При цьому виробничі завдання 

вирішують промислові фірми під контролем вчених та інженерів ESA. Наземні 

засоби управління космічними апаратами та збору даних розробляються або 

закуповуються по контрактах ESA з фірмами різних країн, переважно членів ESA. 

У США трансфер технологій є обов'язком NASA як федерального агентства. 

Тут працює досить розгалужена система, особливістю якої можна назвати і те, що 

вона включає і зворотне завдання – пошук сторонніх компаній, здатних 

запропонувати інноваційне рішення для потреб NASA.  
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Рис. 2.17. Розвиток та міжнародний трансфер технологій космічної галузі як 

фактор економічного зростання 

Джерело: розроблено автором 

 

Механізмом, покликаним вирішити обидві завдання, є Програма 

інноваційного партнерства (Іnnovatіve Partnershіp Program або ІPP). У рамках цієї 

програми працює декілька «підпрограм» і систем, зокрема Small Busіness 

Іnnovatіon Research (SBІ) і Small Busіness Technology Transfer (STTR), що націлені 

на співробітництво з невеликими компаніями та університетськими лабораторіями 

у сфері високих технологій, а також фонд посівного фінансування [210]. В рамках 

програми ІPP відбувається постійний пошук можливих партнерів, з якими 

укладають ліцензійні договори на використання технологій NASA для 

комерційного й суспільного використання. В агентстві слідкують за тим, щоб 

результати цієї роботи, тобто списки виведених для загального користування 

технологій і продуктів (spіn-offs) були відомі цільовим аудиторіям. 

Таким чином, фактором успішного розвитку космічної галузі є наявність 

конкурентоздатних технологій здатних брати участь у світовій технологічній гонці 

на рівні з провідними економіками світу, що забезпечить системний вплив на 

конкурентоздатність промисловості на основу міжнародних стандартів і 

технологічних фаз.  
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Висновки до розділу 2 

1. В умовах глобалізації інновацій відбувається формування національних 

інноваційних систем, які інтегровані на міжнародному рівні, однак їх розвиток 

відбувається нерівномірно. 

2. В рамках глобального технологічної розриву дедалі сильніше проявляється 

тенденція хайтеграції – переважаючий обмін високих технологій на високі 

технології в рамках співробітництва порівняно з комерційними формами. У 

результаті цього формується група країн-лідерів, що розвиваються більш 

швидкими темпами та займають стійке положення на високотехнологічних ринках. 

3. Головною особливістю розвитку глобальної інноваційної системи є 

наявність інфрасистем, що пов'язують всі сфери господарства в єдиний 

технологічний ланцюг, заснований на міжгалузевих зв’язках.  

4. Результати міжнародного трансферу технологій необхідно оцінювати на 

основі характеристики технології порівняно з наявними в приймаючій країні та 

рівня реалізації потенціалу технології в рамках приймаючої інноваційної системи. 

Врахування міжнародного критерію разом з диференціацією пріоритетів в рамках 

стратегії інноваційної модернізації дозволяє ефективно використати наявні ресурси 

та конкурентні переваги у комбінації з використанням закордонних технологій.  

5. Фактором формування конкурентоздатних інноваційних систем є 

створення унікального інноваційного середовища на основі поєднання 

технологічного базису, інноваційної економіки та соціально-культурної системи. 

6. Аналіз ефективності розвитку та міжнародного трансферу високих 

технологій необхідно здійснювати на основі технологічного пакета, що інтегрує 

широкий спектр технологій та дає можливість реалізувати певний проект.  

7. Розвиток та міжнародний трансфер технологій космічної галузі є 

рушійною силою розвитку світової економіки через глобальний характер галузі, 

стимулювання розвитку широкого спектру технологічних сфер та значний 

потенціал міжгалузевого трансферу технологій. 

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях: [41; 94; 95; 96; 97; 

98; 99; 100; 101; 102; 105; 106; 108; 109; 110; 112; 113; 114; 115; 117; 257; 262; 269].  
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ 

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇЇ В 

ГЛОБАЛЬНУ ІННОВАЦІЙНУ СИСТЕМУ  

 

3.1 Визначення рівня інтеграції та можливостей участі України в глобальній 

інноваційні системі 

 

Аналіз розвитку та міжнародного трансферу високих технологій в Україні ми 

пропонуємо здійснити на основі матриці статистичного аналізу зазначеної 

предметної сфери, запропонованої Саліховою О.Б. [153] з урахування показників, 

що відображають розроблені автором критерії успішності міжнародного трансферу 

високих технологій (див. п. 1.3 та п. 2.2).  

Система статистичних показників дає змогу не лише оцінити стан 

міжнародного трансферу технологій, а й додатково проаналізувати динамічні і 

структурні зрушення в інноваційній системі в цілому, прогнозувати тенденції 

міжнародного трансферу технологій через використання системи 

показників. Зазначена система показників включає оцінку наступних аспектів: 

1) ліцензійна діяльність; 

2) патентна діяльність; 

3) інвестиційна діяльність; 

4) зовнішньоторговельна діяльність; 

5) міжнародне наукове співробітництво. 

Водночас відзначимо, що оцінка міжнародного трансферу високих 

технологій ускладнена відсутністю єдиної узгодженої методики їх обліку. 

Одним з основних джерел, що характеризує трансфер технологій та 

інноваційну активність держави, є технологічний платіжний баланс, підготовлений 

OECD у 1990 р. [272], що є першим офіційним документом для оцінки науково-

технічної діяльності. За методологією OECD, що використовується у більшості 

країн світу, визначено чотири типи операцій технологічного платіжного балансу: 
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1) дохід від технологічних активів під захистом законодавства про 

промислову власність, які в основному генеруються за рахунок угод, що пов'язані з 

патентами, винаходами, ноу-хау; 

2) дохід від нетехнологічних активів промислової власності (торгові марки та 

моделі), або активів, що знаходяться під дією законодавства про інтелектуальну 

власність (авторські матеріали та програмне забезпечення);  

3) послуги технологічного змісту: технічна допомога, технологічні 

дослідження та інжинірінгові послуги, технічне співробітництво тощо; 

4) інтелектуальні, проте не технологічні послуги (управління тощо). 

В більшості країн використовуються такі основні складові для аналізу: 

придбання і використання роялті і ліцензійних платежів; технічна допомога; 

наукові дослідження та розробки; інші технічні послуги [86]. 

В Україні наразі не існує окремого ведення технологічного платіжного 

балансу, що негативно впливає на інноваційний імідж держави та ефективність 

управління. З поточного рахунку платіжного балансу НБУ нами визначено основні 

складові технологічного платіжного балансу України  у 2000–2014 рр. (табл. 3.1).  

Беручи до уваги внесок кожного елемента і порівняння двох років, 2001 р. і 

2014 р, можна зробити висновок, що у 2001 р. наукові розробки і дослідження були 

головним елементом технологічного платіжного балансу, проте у 2014 р. його 

основною складовою є комп’ютерні та інформаційні послуги, що є дискусійним з 

точки зору ефективності національної інноваційної системи, однак становить 

собою значний потенціал для інтеграції України в глобальну інноваційну систему.  

Якщо говорити про витрати, то у 2001 р. найбільша питома вага була у 

наукових і конструкторських розробок, а у 2014 р. першість була за роялті та 

ліцензійними платежами. Всі показники за аналізований період зросли, але 

найбільше зростання щодо комп’ютерних та інформаційних послуг, а також 

придбання не фінансових активів. Таким чином, динаміка показує, що 

стратегічним напрямом розвитку інноваційної діяльності є покращення надання 

комп’ютерних та інформаційних послуг, а також збільшення імпорту роялті та 

ліцензійних послуг, що супроводжується розвитком промисловості. 
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Таблиця 3.1 

Технологічний платіжний баланс України, млн. дол. 

Стаття балансу 
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Наукові та  

конструкторські  

розробки 

-13 -484 -445 45 81 128 124 153 160 222 323 354 401 521 351 

кредит 47 39 47 92 128 202 228 303 421 402 490 526 567 581 440 

дебет -60 -523 -492 -47 -47 -74 -104 -150 -261 -180 -167 -172 -166 -60 -89 

Роялті та  

ліцензійні послуги 
-662 -178 -106 -278 -228 -399 -396 -524 -682 -532 -612 -639 -603 -905 -434 

кредит 1 5 4 14 40 22 32 53 72 112 132 107 124 167 118 

дебет -663 -183 -110 -292 -268 -421 -428 -577 -754 -644 -744 -746 -727 -1072 --552 

Послуги  в   

архiтектурних,  

 iнженерних·та 

 інших технічних  

галузях 

-10 -138 -208 -36 3 33 21 19 29 240 230 325 307 368 240 

кредит 35 28 37 88 111 177 189 215 310 452 451 592 540 640 478 

дебет -45 -166 -245 -124 -108 -144 -168 -196 -281 -212 -221 -267 -233 -272 -238 

Комп'ютерні та  

інформаційні  

послуги 

-45 -89 -65 -50 -49 -84 -40 31 44 124 182 402 621 949 1228 

кредит 6 7 10 17 30 44 97 191 316 344 429 698 992 1394 1598 

дебет -51 -96 -75 -67 -79 -128 -137 -160 -272 -220 -247 -296 -371 -445 -370 

Джерело: складено автором на основі даних НБУ [132] 

 

Аналіз потенціалу розвитку та міжнародного трансферу високих технологій 

пропонуємо розглянути на основі наявних технологій та їх використання. 

Вважаємо, що одним з головних інструментів аналізу динаміки 

інноваційного розвитку в просторовому вимірі є опис патентного ландшафту, що 

включає patent mappіng і поняття patent landscapіng. Patent mappіng визначається 

експертами Європейського патентного відомства як візуалізація результатів 

статистичного й інтелектуального аналізу патентних документів, що дає змогу 

ідентифікувати в яких технічних областях певні заявники проявляють активність, а 

також як з часом змінюються їх технологічний портфель й патерни патентування. 

Можливо також виявити країни-лідери в певних предметних областях. Patent 

landscapіng визначається як спосіб вивчення та опису патентної ситуації конкретної 

технології в певній країні, регіоні чи на глобальному рівні. 
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Аналіз розподілу патетних заявок України за галузями (табл. 3.2) дозволив 

зробити висновок про відповідність обраних пріоритетні інноваційної діяльності на 

2011–2021 рр. (Закон «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні») новому технологічному укладу, зокрема NBIC-технологіям.  

Таблиця 3.2  

Розподіл патентних заявок в Україні та світі 
Сфера  

технології 

Частка в загальному  

обсязі заявок України, % 

Загальносвітові  

тенденції, % 

Медична техніка  10,04 4,2 

Матеріали, металургія  7,31 1,9 

Інші спеціальні машини  7,02 2,98 

Засоби вимірювання  6,44 3,97 

Будівництво  6,40 3,46 

Фармацевтика  5,41 4,00 

Двигуни, насоси, турбіни  5,34 2,66 

Хімічна промисловість  4,93 2,11 

Верстати  4,75 2,37 

Електричні машини, 

апарати, енергія  

4,20 6,1 

Інші  38,17 - 

Джерело: складено на основі даних ВОІВ [283] 

 

Разом з цим відзначимо зменшення числа діючих патентів, що потребує 

додаткового аналізу причин цього явища та є негативним з точки зору потенціалу 

трансферу технологій. У 2014 р. кількість підприємств та організацій України, що 

займалися створенням і використанням передових технологій та об’єктів права 

інтелектуальної власності порівняно з 2013 р. зменшилась на 0,7% і становила 

16,1% підприємств зі стійкою тенденцією [157; 158; 159].  

Відзначимо, що новими технологіями в Україні вважають технології, що «не 

мають вітчизняних аналогів». В свою чергу принципово новими є технології, що 

«створені вперше і мають якісно нові характеристики, розроблені на основі 

новітніх наукових знань, за своїм технічним рівнем перевищують кращі вітчизняні 

та іноземні аналоги та спроможні забезпечити передові позиції на світовому ринку 

наукомісткої продукції». 

У 2014 р. підприємствами та організаціями України було створено 486 

передових технологій, з яких 13,6% були принципово нові та 16% було створено за 

державним контрактом. Інформація про динаміку створення передових (високих) 

http://zakon.rada.gov.ua/go/3715-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/3715-17
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технологій наведено в таблиці 3.3.  

Таблиця 3.3 

Кількість створених передових технологій, одиниць  

Показник 2010 2011 2012 2013 

Кількість створених 

 високих технологій 
376 447 516 486 

– нові для України 330 380 438 420 

– принципово нові 46 67 78 66 

Джерело: складено на основі [157; 158; 159] 

 

Щодо фінансування міжнародного трансферу технологій, то цей аспект 

пропонуємо розглядати у розрізі джерел інвестування інноваційної діяльності на 

різних стадіях життєвого циклу інновацій та фінансування власне процесу 

трансферу технологій, зокрема міжнародного.  

Обсяг фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні за 

рахунок іноземних інвесторів у 2013 р. (21,6%) перемістився на друге місце після 

невеликого зниження у 2012 р., однак вже 2014 р. (19,8%) знову знизився та 

опинилось на третьому місці (рис. 3.1). Порівняно з 25,7% у 2010 р. це свідчить про 

зниження рівня інтернаціоналізації наукових проектів.  

 

 

Рис. 3.1. Динаміка структури фінансування наукової і науково-технічної 

діяльності за джерелами, %   

Джерело: [157; 158; 159] 
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Відзначимо також стійку тенденцію зростання власних коштів як джерела 

фінансування наукової і науково-технічної діяльності з 8,8 % у 2011 р. до 18,7 % у 

2014 р. Варто відзначити, що за умов недофінансування науки, цей факт є 

позитивним, оскільки є можливість фінансувати дослідження, які або 

фінансуються в останню чергу, або не фінансуються взагалі. 

Аналізуючи тенденції фінансування за секторами наукової і науково-

технічної діяльності можна зробити наступні висновки:  

– академічний сектор традиційно фінансується за рахунок державного 

бюджету – 88,4 % (2013 р. – 87,6 %, 2012 р. – 86,8 %), що свідчить про низьку 

залученість академічного сектора до міжнародних грантових програм; 

– галузевий сектор фінансується вітчизняними замовниками – 30,9% 

(2013 р. – 32,3%, 2012 р. – 35,6%) та іноземних замовників – 33% (2013 р. – 30,5%, 

2012 р. – 31,6%), що, незважаючи на високий показник іноземного фінансування, 

має бути скоригований на низьку інноваційну активність підприємств; 

– сектор вищої освіти – за рахунок державного бюджету – 67,3% (2012 р. – 

70%, 2013 р. – 68,1%) і коштів замовників України – 22 % (2012 р. – 20,9%, 

2013 р. – 22,5%); 

– заводський – за рахунок коштів іноземних замовників – 10,1% (2012 р. – 

13,8%, 2013 р. – 46,7%) та власних коштів – 66,3% (2012 р. – 54,5%,  2013 р. – 

38,6%), що свідчить про зниження інтересу іноземних суб’єктів до фінансування 

інноваційного розвитку виробництва в Україні.  

Таким чином, враховуючи розподіл видів досліджень за секторами та наявні 

тенденції, можна зробити висновок свідчить про переважно прикладний характер 

іноземного фінансування, що не спрямований на високі технології та суттєво 

знижується. 

Аналіз джерел фінансування інноваційної діяльності [157; 158; 159] показав, 

що найбільшим джерелом інноваційної діяльності в Україні є власні джерела. При 

цьому частка іноземних джерел практично завжди перевищувала державні обсяги 

коштів, що виділялися на інноваційну діяльність (рис. 3.2). Однак їх частка також 

досить низька порівняно з власними джерелами, крім підйомів у 2009 та 2010 рр. 
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Відзначимо, що у 2014 р. обсяг фінансування знизився за всіма джерелами. 

Якщо у 2013 р. частка коштів іноземних інвесторів порівняно збільшилася на 

26,0% і становила 13,11% загальної суми коштів виділених на інноваційну 

діяльність порівняно з 8,67% у 2012 р., то у 2014 р. їх частка склала лише 1,8%. 

Обсяги інвестиції в інноваційну діяльність промислових підприємств за рахунок 

коштів іноземних інвесторів у докризовий період протягом 2011–2013 рр. зростали, 

однак становили менше рівня 2009–2010 рр. Зниження у 2014 р. ілюструє вплив 

макроекономічної ситуації на настрої іноземних інвесторів, тобто стратегічних, що 

готові інвестувати інновації. 

 

 

Рис. 3.2. Частка коштів іноземних інвесторів в фінансуванні інноваційної 

діяльності в Україні, %  

Джерело: [157; 158; 159] 

 

Щодо коштів іноземних інвесторів, то за галузевим розподілом у 2014 р. 

основна їх частина була направлена у виробництво комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції (46,1%) – високотехнологічний сектор та виробництво машин і 

устаткування (38,8%) – високо– і середньовисокотехнологічний сектор, 

виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування (10,2%) – 

середньонизькотехнологічний сектор 

Також порівняно з 2012 та 2013 рр. відбулося значне зменшення частки 
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іноземних інвестицій у низькотехнологічний сектор, що сприяло збільшенню 

інвестицій у високо– (виробництво повітряних і космічних літальних апаратів та 

супутнього устаткування) та середньовисокотехнологічний сектор (виробництво 

машин і устаткування, не віднесених до інших груп, ремонт і монтаж машин та 

устаткування) (рис. 3.3).  

 
1 – високотехнологічне виробництво 

2 – середньовисокотехнологічне виробництво 

3 – середньонизькотехнологічне виробництво 

4 – низькотехнологічне виробництво 

Рис. 3.3. Розподіл фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів 

іноземних інвесторів за технологічними секторами у 2013 (а) і 2014 (б) рр., %  

Джерело: [157; 158; 159] 

 

В Україні також існують проблемні моменти у спрямуванні прямих 

іноземних інвестицій в розвиток технологічних укладів. Зокрема маємо такі 

середні тенденції: 80% отримує третій технологічний уклад, 10% припадає на 

четвертий; 6% – на п’ятий; лише 1% – на шостий [133, С. 81]. Це свідчить про те, 

що країна поки не використовує можливості глобалізації, що може призвести до 

консервації поточного рівня технологічних укладів. Детальніше основні підходи 

щодо стимулювання залучення інвестицій в високотехнологічні сектори буде 

розглянуто в пункті 3.2. 

Щодо результатів функціонування інноваційної сфери України, то з загальної 

кількості робіт 10,8% було спрямовано на створення нових видів виробів, зокрема 

36,8% – нових видів техніки; 10,5% – нових технологій, з них 44,6% – 

ресурсозберігаючі; 2,4% – нових видів матеріалів; 1,6% – нових сортів рослин, 
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порід тварин; близько 15,8% – нових методів і теорій.  

При цьому найбільшим рівнем впровадження результатів (рис. 3.4) 

характеризуються роботи зі створення нових сортів (85,4% від загальної кількості 

виконаних робіт за цим напрямом) і нові теорії (56,4%). 

 

Рис. 3.4. Розподіл наукових і науково-технічних робіт за спрямованістю 

результатів у 2014 р.  

Джерело: [157; 158; 159] 

 

Таким чином, в Україні наявний значний потенціал як внутрішнього, так і 

міжнародного трансферу, що наразі не використаний. Зокрема, рівень 

впровадження технологій, що розроблені за бюджетні кошти, у 2014 р. становив 

близько 64,8% (2013 р. – 57%), при чому рівень впровадження технологій 

найнижчий серед видів науково-технічної продукції і становить лише 45%. 

У табл. 3.4 наведено дані про надходження від трансферу технологій, що 

були створені за бюджетні кошти у 2012–2013 рр. 

У 2014 р. на зовнішньому ринку було передано лише 9 технології (2012 р. – 3 

шт., 2013 р. – 5 шт.) з обсягом надходжень 1244,98 тис. грн. або 3,5% загального 

обсягу надходжень від передання нових технологій. Однак порівняно з 



138 

 

попередніми періодами не всі ці технології були принципово новими. Враховуючи 

значний потенціал системи наукових установ бюджетної сфери, зазначена 

статистика свідчить про закритий характер трансферу технологій вітчизняної 

науки в умовах глобалізації інновацій. 

Таблиця 3.4 

Надходження від передачі технологій, створених за бюджетні кошти, на 

внутрішньому та зовнішньому ринках у 2012–2014 рр.  

Показники 
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Передано технологій всього,  у 

тому числі:  

1018 26237,21 100 905 23351,05 100 1137 35584,71 100 

на внутрішньому ринку  1015 25873,61 98,6 900 22900,17 98,1 1128 34339,73 96,5 

– нових для України 1003 25498,11 97,2 886 19342,86 82,8 928 25737,00 72,3 

на зовнішньому ринку  3 363,60 1,4 5 450,88 1,9 9 1244,98 3,5 

– принципово нових 3 363,60 1,4 5 450,88 1,9 3 353,60 1 

Джерело: складено автором на основі [157; 158; 159] 

 

Аналіз у розрізі приватного сектору показав, що у 2014 р. 154 підприємства 

придбали нові технології (у 2013 р. – 193), з них 54 (у 2013 р. – 73) підприємства 

придбали технології за кордоном. Це зниження також обумовлене загальним 

економічним спадом, однак загальна ця кількість є невтішним фактом.  

При цьому у 2014 р. кількість придбаних іноземних технологій 

промисловими підприємствами України скоротилась до 117 технологій проти 534 у 

2009 р. і була найменшою за 2005–2014 рр. (рис. 3.5).  

Причиною цього є галузева динаміка економіки, низька інноваційна 

активність підприємств через високі ризики та невизначеність поточного 

економічного стану, а також низька технологічна культура, а також складність 

процедур імпорту технології й їх обліку. Також підприємства не мають інформації 

про іноземні аналоги, зокрема від підприємств України лише декілька 

технологічних запитів в міжнародній мережі Europe Enterprise Network.  
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Рис. 3.5. Кількість придбаних за кордоном технологій у 2005–2014 рр., од.  

Джерело: [157; 158; 159] 

 

З загальної кількості придбаних технологій найбільша частка – 297 

технологій (54,7%) були у формі придбання устаткування, з них 85 – за межами 

країни (рис. 3.6).  

 

 

 

Рис. 3.6. Розподіл придбаних в Україні та за її межами технологій за формами 

придбання у 2014 р., %  

Джерело: [157; 158; 159] 
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Аналіз форм придбання технологій свідчить, що використовувані форми 

міжнародного трансферу не відповідають критеріям відповідності високим 

технологіям (детальніше розглянуто у розділі 1.3). 

 

1 – високотехнологічне виробництво 

2 – середньовисокотехнологічне виробництво 

3 – середньонизькотехнологічне виробництво 

4 – низькотехнологічне виробництво 

Рис. 3.7. Розподіл придбаних за межами України технологій промисловими 

підприємствами в розрізі технологічних секторів у 2013–2014 рр., %  

Джерело: [157; 158; 159] 

 

У 2014 р. кількість переданих нових технологій склала 36 одиниці проти 33 у 

2013 р. За кордон було передано 8 технологій як і у 2013 р. і порівняно з 7 у 2012 р. 

(рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8. Динаміка переданих в Україні та за її межі технологій, од.  

Джерело: [157; 158; 159] 
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У придбанні іноземних технологій підприємства високотехнологічного 

сектору були найактивнішими – 37 од., тобто у 2,1 рази більше порівняно з 2013 р. 

Підприємства з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, 

супутнього устаткування придбали 25 технологій (2013 р. – 15 од.), виробники 

основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів придбали 11 

технологій (2013 р. – 0 од.), виробництва автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів почали використовувати 11 технологій (2013 р. – 0 од.). 

Передані за межі України технології розподілилися між підприємствами 

високотехнологічного (12,0% загальної кількості переданих технологій 

(виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – 1 технологія),) 

середньовисокотехнологічного – 12,5% (виробництво залізничних локомотивів і 

рухомого складу та виробництво транспортних засобів – 1 од.) і 

низькотехнологічного сектору – 75% (поліграфічна діяльність, тиражування 

записаної інформації – 4 од., виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових 

виробів – 2 од.). 

У порівнянні з 2013 р., число переданих технологій в межах України 

збільшилася у низькотехнологічному секторі, а трансфер технологій за межі 

України – у високотехнологічному. 

Отже, внутрішньодержавним трансфером технологій займалися, у 

переважній кількості, підприємства високотехнологічного і низькотехнологічного 

виробництв, а міжнародним трансфером – підприємства середньотехнологічного і 

низькотехнологічного виробництв. 

Зазначений висновок підтверджується тим, що найбільша частка коштів, 

спрямованих на інноваційну діяльність підприємств високотехнологічного сектору, 

направляється на статтю «Інші інноваційні витрати» (витрати на навчання 

персоналу, маркетинг, рекламу та інші організаційні витрати), в той час як 

потенційні інноваційні витрати на міжнародний трансфер (зовнішні НДР та 

витрати на придбання зовнішніх знань) займають останні місця серед пріоритетів. 

В Україні можемо відзначити також поступову тенденцію інтернаціоналізації 

наукової сфери, яка, на жаль, ще не відповідає рівню в розвинених країнах 
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незважаючи на значний науковий потенціал.  

Ще в 80-х рр. ХХ ст. при виконанні широкомасштабного міжнародного 

проекту (за участю 27 країн, в тому числі України) з оцінки ефективності 

діяльності тематичних груп вчених було виявлено, що вчені, які мали кращі 

інформаційні контакти зі своїми колегами з провідних зарубіжних наукових 

центрів, працювали в 2–3 рази продуктивніше тих, які не мали таких наукових 

контактів [151]. 

У 2013 році усі видатки державного бюджету на реалізацію 150 проектів у 

сфері міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва були 

спрямовані на прикладні дослідження.  

Загалом автори дослідження [84] акцентують увагу на недосконалості 

механізмів фінансування міжнародних проектів і приводять такі факти: на період 

2011–2015 рр. в Україні на міжнародне міжрегіональне співробітництво 

передбачене державне фінансування 10 проектів по загальним обсягом фінансової 

підтримки в 48,3 млн. грн. (на 2007–2010 рр. було передбачено 21 млн. грн. для 

реалізації 16 проектів). Варто також указати, що всі 10 проектів не є 

інноваційними, хоча відповідно до методичних рекомендацій техніко-економічні 

та інноваційно-інвестиційні критерії повинні враховуватися як домінуючі при 

відборі транскордонних проектів для надання цільової державної підтримки. 

За результатами досліджень, виконуваних під координацією 

Держінформнауки, створено 150 од. науково-технічної продукції, найбільшу 

частку (понад 51%) становили технології. 

Наступним рівнем аналізу є міжнародні співставлення. Аналіз інноваційної і 

технологічної складової рейтингу України (табл. 3.5) показав, що Україна 

продовжує перебувати на перехідному етапі розвитку, коли оцінки складових 

інноваційного потенціалу та способів його реалізації досить різняться, при цьому 

для більшості факторів визначальною є саме державна політика. 

Враховуючи, що міжнародний трансфер високих технологій можливий при 

наявності радикальних ідей та середовища їх реалізації, ми пропонуємо в якості 

показника розглядати також якість конкурентного середовища в країні.  
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Таблиця 3.5 

Індикатори складових рейтингу Глобальної конкурентоздатності для України  

Показники 2011 2012 2013 2014 

Бал  Місце  Бал Місце  Бал Місце Бал Місце 

Інновації 

Здатність до інновацій 3.4 42 3.3 58 3.2 100 3.6 82 

Якісь науково-дослідних інституцій 3.6 72 3.7 64 3.6 69 3.8 67 

Витрати компаній на дослідження і 

розробки 

3.0 75 2.7 104 2.7 112 3.1 66 

Співпраця університетів та 

промисловості 

3.6 70 3.6 69 3.4 76 3.5 74 

Урядові закупівлі передових 

технологічних продуктів 

3.1 112 3.2 97 3.0 118 2.9 123 

Наявність вчених та інженерів 4.3 51 4.8 25 4.5 46 4.3 48 

Патентні заявки  0.3 71 2.1 51 2.9 52 3.2 52 

Технологічна готовність 

Доступність передових технологій 4.6 96 4.8 80 4.3 106 4.1 113 

Освоєння технологій на рівні 

компаній 

4.6 82 4.8 69 4.3 100 4.2 100 

Прямі іноземні інвестиції і трансфер 

технологій   

3.8 124 4.0 109 3.6 131 3.7 127 

Користувачі Інтернету , % 23.0 92 30.6 88 33.7 93 41.8 82 

Широкосмуговий доступ до 

Інтернету 

8,1 59 7.0 69 8.1 71 8.8 68 

Джерело: складено автором на основі [108; 289] 

 

У Звіті Антимонопольного комітету України за 2014 рік [45] відзначається, 

на початок 2014 року, що на ринках з відсутністю структурних обмежень 

конкуренції, було реалізовано 47,4% (2013 р. – 45,7%) загального обсягу товарів, 

робіт та послуг.  

Позитивом є те, що з усіх галузей України машинобудування у 2013 р. 

характеризувалося відносно найбільш сприятливою для конкуренції структурою 

галузевих ринків – у галузі 58,2% товарів у вартісному виразі було реалізовано за 

умов конкурентної структури ринку. Частка товарів, що реалізовувалася за 

сприятливих для конкуренції передумов, перевищувала частку товарів, що 

реалізовувалися за умов, що обмежують або виключають конкуренцію, у 1,8 рази. 

Також про неефективність інституційного та конкурентного середовища 

України свідчить те, що у 2014 р. спостерігалося зменшення норми входження 

нових суб’єктів на товарні ринки України (відношення кількості економічних 
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суб’єктів господарювання, що припинили діяльність за період, до кількості 

економічних суб’єктів, що здійснювали діяльність на початок періоду) порівняно з 

попередніми періодами: він становив 4,1 та був найнижчим з 2009 р. (2009 р. – 

4,58; 2010 р. – 4,53; 2011 р. – 4,6; 2012 р. – 3,76, 2013 р. – 4.1). Також істотні 

відмінності норми входу спостерігаються у галузевому розрізі, що обумовлено 

технологічними та економічними чинниками, так і в регіональному [45, С. 9–10]. 

Згідно рейтингу Глобальної конкурентоздатності та Глобального 

інноваційного індексу Україна демонструє високу здатність генерації знань, проте 

низькі показники трансферу технологій, зокрема міжнародного. 

Таблиця 3.6 

Рейтинг України за Глобальним інноваційним індексом  

Глобальний інноваційний індекс GII та його 

складові 
2011 2012 2013 2014 Тренд 

Глобальний інноваційний індекс (GII)  35,0 36,1 35,8 36,3 ↑ 

Місце в рейтингу  60 (з 

125) 

63 (з 

141) 

71 (з 

142) 

63(з 

142) 
↑ 

1. Інститути  103 117 105 103 ↑ 

– політичне середовище  103 91 99 86 ↑ 

– нормативно-правове середовище  104 86 90 90 - 

– бізнес-середовище  81 137 127 122 ↑ 

2. Людський капітал та дослідження  40 48 44 45 ↓ 

– освіта  15 51 64  58 ↑ 

– вища освіта  39 34 42 34 ↑ 

– дослідження та розробки  59 57 46 48 ↓ 

3. Інфраструктура  101 98 91 107 ↓ 

– інформаційні та комунікаційні технології  62 77 79 84 ↓ 

– загальна інфраструктура  109 98 93 110 ↓ 

– екологічна стабільність  106 110 118 122 ↓ 

4. Рівень розвитку ринку  64 68 82 90 ↓ 

– кредит  57 59 75 67 ↑ 

– інвестиції  84 88 101 127 ↓ 

– торгівля та конкуренція  47 65 73 65 ↑ 

5. Рівень розвитку бізнесу  45 51 79 87 ↓ 

– працівники розумової праці  51 55 78 65 ↑ 

– інноваційні зв’язки  69 85 72 105 ↓ 

– поглинання знань  20 33 85 90 ↓ 

6. Результати у сфері знань і технологій  40 30 45 32 ↑ 

– створення знань  22 21 17 15 ↑ 

– застосування знань  84 66 73 85 ↓ 

– поширення знань  52 55 89 71 ↑ 

7. Результати в області творчості  70 83 81 77 ↓ 

– нематеріальні активи  82 100 97 112 ↓ 

– результати творчої діяльності  59 75 79 82 ↓ 

Джерело: складено автором на основі [291; 292; 293] 
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Таким чином, результати у рейтингу свідчать, що для успішності інноваційна 

система має включати не лише інститути, відповідальні за створення наукових 

розробок й інновацій (15 місце у 2014 р.), але й інститути, відповідальні за 

комерціалізацію та просування розробок на внутрішні і зовнішні ринки, тобто 

«матеріалізацію» ідей і розробок, трансфер результатів досліджень і розробок до 

безпосереднього впровадження в практику (застосування та поширення знань – 85 

та 71 місця у 2014 р.).  

Відзначимо також суттєве погіршення інвестиційної складової розвитку 

ринку (127 місце) незважаючи на незначне покращення інституційної складової. 

Недоліки інституційного середовища проявляються і у зменшенні числа іноземних 

підприємств, що виступають джерелами іноземних технологій (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10 Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовою формою 

господарювання «Іноземні підприємства» 

Джерело: [45] 

 

Аналіз зазначених позицій свідчить про значний технологічний потенціал 

України в контексті глобалізації інновацій, який практично не використовуються 

через низький рівень залучення національної інноваційної системи в глобальну та 

недосконалість інституційного середовища найбільш ефективних каналів 

міжнародного трансферу технологій.   
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3.2 Обґрунтування механізму державного регулювання розвитку 

високотехнологічних сфер   

 

Світовий досвід свідчить, що чим більшим є відставання країни у розвитку, 

тим більшою є роль держави в формуванні інфраструктури, виявленні пріоритетів 

розвитку, досягненні пропорцій і взаємозв'язків у національній економіці та 

глобальній інноваційній системі. Виходячи з цього комплекс заходів державної 

політики щодо розвитку високих технологій через інтеграцію в глобальну 

інноваційну систему запропоновано розглянути на трьох рівнях: 

1) удосконалення інституційної системи, яку визначають як сукупність 

базових факторів функціонування системи в стратегічній перспективі [92]; 

2) національної інноваційної системи як сукупності інститутів, діяльність 

яких спрямована на здійснення інноваційної діяльності; 

3) системи трансферу технологій як сукупності інститутів, діяльність яких 

спрямована на здійснення власне трансферу технологій. 

Реалізацію політики на всіх трьох рівнях також необхідно розглядати на 

національному та міжнародному рівні. 

Для оцінки ефективності участі країни в міжнародному інноваційному 

процесі пропонуємо розробити та забезпечити моніторинг системи індикаторів 

розвитку високих технологій, що має враховувати вихідні та вхідні факторні 

потоки, що дозволить, оцінити наявну ситуацію в цій сфері та здійснити розробку 

обґрунтованої стратегії з цільовими показниками та різними сценаріями розвитку 

(рис. 3.11).  

На нашу думку, формування міжнародної стратегії інноваційного розвитку 

має складатися з 3-х етапів: 

– визначення цільового стану системи (наприклад, значення показників, 

рейтингу регіону (країни), розвиток певних напрямів); 

– проекція бажаного стану всередину суб’єкта, регіону (країни) та 

декомпозиція мети на підцілі за видами економічних агентів; 

– моделювання впливу на цільові показники стану окремих груп агентів. 
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Рис. 3.11. Схема підвищення конкурентоздатності економіки на основі 

системи міжнародного трансферу високих технологій (система з агентами)  

Джерело: розроблено автором 
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технологій із запозиченими закордонних технологій; 

4. Визначення значимості технології для економічної безпеки; 

5. Аналіз автономності технологічного напряму; 

6. Аналіз існуючої науково-виробничої бази в даному напрямку та потреби в 

розширенні суміжного технологічного напрямку, можливості перепрофілювання; 

7. Вибір кінцевого варіанта: 

– віднесення до стратегічних пріоритетів та розробка системи організаційно-

економічного забезпечення; 

– уповільнення темпів розвитку з подальшим зниженням рівня фінансування 

або перепрофілювання, реалізація наявних розробок та використання аналогічних 

запозичених технологій. 

В контексті інноваційного розвитку форсайт-технології мають 

застосовуватися не лише на макрорівні, але й на рівні окремих секторів економіки, 

кластерів та підприємств. З точки зору соціально-технологічних систем форсайт у 

сфері міжнародного трансферу технологій запропоновано розглянути за 

допомогою SKW-матриці (Smart Key Word), яка являє собою структуру потоку 

знань. В оригіналі SKW-матриці забезпечують можливість кодування продуктів 

діяльності та передачі її іншим, які їх здійснюють їх оцінювання. На нашу думку, 

проектування стратегічної технологічної політики з даним інструментом дозволить 

найбільш ефективно реалізувати наявні конкурентні переваги та сформувати нові в 

контексті міжнародних аспектів інноваційного розвитку. Для технологічного 

форсайту алгоритм застосування SKW-матриці буде наступним: 

1. Дослідження зовнішнього середовища та ідентифікація глобальних 

проблем; 

2. Проекція проблем в середину країни та визначення ключової проблеми на 

національному рівні (фокусування), наприклад, відставання в сфері інновацій ; 

3. Вихід зі внутрішнього середовища та дослідження зовнішнього з метою 

пошуку аналогів (розширення). Аналоги – подібні рішення, що мають недоліки, 

прототип – це аналог, що за найбільшим числом ознак співпадає з очікуваннями; 

4. Спрямування у внутрішнє середовище і пошук рішення, що усуває 
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виявлені недоліки. Якщо рішення знайдено, то визначається ніша для подальшого 

розвитку технології, інакше приймається рішення про використання іноземного 

аналогу (за умови відсутності обмежень). 

Відповідно до вищенаведеного проаналізовано стратегічні пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності на 2011–2021 рр. з точки зору розвитку 

зазначених напрямів, а саме: розвитку на національному рівні, міжнародному 

співробітництві, трансферу іноземних технологій (рис. 3.12). Методика оцінки 

пріоритетів базується на застосуванні до даних перетворень (статистичних та 

експертних), що дозволяють перейти до уніфікованих 10-тибальних шкал виміру 

аналізованих показників таким чином, що нульове та десятибальне значення 

свідчать про найгірший та найкращий потенціал відповідно. 

Відповідно до проведеного аналізу Україна в повному циклі має можливість 

самостійно розвивати лише окремі ракетно-космічні технології та окремі напрями 

пов’язані з енергоефективністю. Для розвитку інших необхідними є імпорт 

іноземних технологій або міжнародне співробітництво. 

 

 

Рис. 3.12. Оцінка пріоритетних напрямів інноваційного розвитку України 

Джерело: розраховано автором 
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Також при розробці базових засад політики вважаємо доцільним 

враховувати, що провідної ролі у міжнародному вимірі набуває науково-

технологічна безпека, що забезпечується в ході реалізації наявних або нових знань 

і технологій у виробничій та іншій економічній діяльності, включаючи заходи і 

засоби, що забезпечують рівень розвитку науки та технологій у ключових 

напрямках для забезпечення соціально-економічного розвитку держави і його 

національної безпеки.  

В контексті глобалізації інноваційних систем та її ролі для розвитку високих 

технологій нами було розроблено алгоритм розробки стратегії міжнародної 

інноваційної інтеграції (рис. 3.13) з метою реалізації національних конкурентних 

переваг та стратегічних цілей. 

 

 

Рис. 3.13. Алгоритм розробки міжнародної стратегії на основі інноваційних 

контурів  

Джерело: розроблено автором 
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Вважаємо, що важливо використати висновки дослідження UNCTAD 

«Трансфер технологій для успішної інтеграції в глобальну економіку» [55], що має 

виняткове значення для України, оскільки було проаналізовано три приклади 

успішного становлення високотехнологічних галузей промисловості, що мають 

значне міжнародне значення: виробництво ліків в Індії, автомобілебудування у 

Південній Африці та літакобудування в Бразилії.  

На основі проведених досліджень в умовах України найбільш доцільно 

застосовувати стратегію «синергетичного ефекту» міжнародного трансферу 

технологій – підсилення вітчизняних розробок через міжнародне інноваційно-

технологічне співробітництво. Також при поєднанні іноземних технологій та 

вітчизняних розробок та науково-дослідної бази з’являється можливість 

синергетичного синтезу нових технологій, що базується на поєднанні попиту на 

інновації, локальної науково-дослідної бази та іноземних досягнень (рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.14. Механізм синергетичного синтезу нових технологій в національній 

економіці  

Джерело: розроблено автором 

 

У табл. 3.7 наведено узагальнений автором перелік заходів, що 

використовуються країнами-лідерами в рамках Європейського дослідницького 

простору та можуть бути впроваджені в Україні та дадуть змогу усунути проблемні 

моменти розвитку національної інноваційної системи, відзначені в міжнародних 

рейтингах (пункт 3.1). 
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Таблиця 3.7 

Порівняльний досвід інноваційного розвитку країн ЄС та України 

Критерій 

Топ-10 інноваційних 

країн ЄС за GII 

 

Україна 
Висновок для інноваційної політики 

України 

Структура 

національної 

інноваційної 

системи 

Національний та 

регіональний рівень з 

відповідними функціями. 

Узгодженість інноваційної 

та економічної політики  

Формування 

національного рівня, 

відсутність 

інноваційної політики 

на регіональному рівні 

Розвиток конкурентних переваг 

регіонів на основі інноваційних 

критеріїв, фінансове забезпечення 

наявних повноважень регіональної 

влади в інноваційній сфері 

Модель 

інноваційного 

процесу 

Модель відкритих 

інновацій, ефективний 

технологічний ринок 

Закрита модель 

інноваційного процесу 

Перехід до моделі відкритих інновацій 

на основі попиту економічної системи 

Цільова 

спрямованість 

інноваційного 

розвитку 

Державні пріоритети на 

основі максимальної 

конкурентоздатності 

технологій 

Численні державні 

пріоритети без 

відповідної структури 

Концентрація на обмеженій кількості 

пріоритетів з відповідним ресурсним 

забезпеченням і потенціалом розвитку 

Інструментарій 

розвитку за 

пріоритетами 

Програми інноваційної 

політики за 

функціональною 

спрямованістю 

Цільові програми 

розвитку окремих 

галузей  

Програми інноваційної політики за 

галузевими пріоритетами або за 

інноваційними напрямами (наприклад, 

космічна стратегія) 

Державні 

інноваційні 

структури 

Практика інноваційних 

агентств 

Розпорошеність 

інноваційної структури 

Системна модернізація та узгодженість 

функціонування складових 

інноваційної системи 

Компенсація 

витрат на 

патентування 

Згідно  

пріоритетів  

Відсутнє в системному 

вигляді 

Запровадження компенсаційних 

механізмів за обраними пріоритетами 

Трансфер 

технологій  

Розвинена співпраця науки 

та бізнесу (AplusB)  

Розрив між наукою та 

бізнесом 

Запровадження цільового характеру 

науки 

Комерціоналізація та маркетинг 

вузівської науки 

Стратегія 

інтернаціоналіза

ції інновацій 

Міжнародний розвиток 

кластерів  

Міжнародні проекти 

Ініціативна співпраця 

Запровадження стратегії 

інтернаціоналізації діючих кластерів та 

створення нових 

Кластерна  

стратегія 

інноваційного 

розвитку 

Кластерів як метод 

підтримки 

високотехнологічного 

експорту 

Кластери на місцевому 

або національному 

рівнях 

Державна підтримка розвитку на основі 

міжнародного співробітництва.  

Інноваційний розвиток єврорегіонів. 

Міжнародний маркетинг діючих та 

нових (потенційних) кластерів 

Фінансове 

забезпечення 

інновацій 

Державно-приватне 

партнерство зі значною 

роллю держави 

 

Державне 

фінансування 

досліджень в установах 

державної форми 

власності 

Перехід до практики підтримки 

венчурного бізнесу та надання 

державних гарантій, пільги на всьому 

циклі інноваційного процесу 

Інвестиційне 

забезпечення 

інновацій 

Стимулювання цільового 

інвестування  

Стимулювання 

іноземного 

інвестування без 

цільової спрямованості 

Запровадження мотиваційних 

механізмів за обраними пріоритетами, 

удосконалення законодавства про 

іноземне інвестування 

Правове 

регулювання 

«Еволюціонуюча» разом з 

інноваціями правова 

система 

Розрив між практикою 

та нормативним 

забезпеченням 

Створення системи «інноваційного» 

законодавства. Прийняття 

Інноваційного Кодексу 

Стратегія 

кадрового 

забезпечення 

Стратегія кадрового 

забезпечення пріоритетних 

сфер, центри компетенції у 

вищій технічній школі. 

Політика залучення кадрів 

ззовні 

Відсутність системного 

підходу до планування 

Запровадження критеріїв 

стимулювання та ефективності при 

оплаті праці, реалізація принципу 

узгодження навчального процесу та 

галузевого інноваційного розвитку 

Джерело: узагальнено автором 
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При цьому міжнародний трансфер технологій виступає механізмом реалізації 

еволюційної програми розвитку національної економіки – поступового переходу на 

якісно новий рівень, тобто підвищення конкурентоспроможності. Відобразити цей 

процес можна за допомогою коефіцієнту розвитку науки (SQ), що показує, яка 

ефективність новітньої технології та на якому етапі життєвого циклу перебуває 

НТП у даній галузі. Можливі такі комбінації значень SQ у міжнародному вимірі: 

стратегія запозичення – RQDQRQ SSS __*_   або DQRQRQ SSS __*_   – 

стратегія нарощення. 

Розрахунок SQ щодо міжнародного трансферу має базуватися на основі 

використання продуційних систем Ньюєла, зокрема моделі інтерпретатора, який 

реалізує процес прийняття рішень та реалізує наступні дії:  

1) процес вибору необхідних елементів з усієї множини можливих; 

2) процес зіставлення, що визначає множину пар: правило (pі) – дані (dі), де pі 

Є Рv, {dі}   Rv, причому кожне рi стосується до елементів множини {dі}. Операція 

зіставлення може вимагати багато часу, тому що в загальному випадку передбачає 

аналіз багатьох змінних; 

3) процес планування, що визначає, яка з дій буде виконуватися; 

4) процес, що здійснює виконання обраного зазначеного правила. 

На думку автора, ефективність участі в міжнародних процесах суттєво 

залежить від відповідного обліково-аналітичного забезпечення (рис. 3.15), що 

дозволяє обрати найбільш ефективні його форми та провести оцінку вже існуючих 

процесів для їх реінжинірингу.  

Основою обліково-аналітичного забезпечення інноваційних процесів 

вважаємо структуровані інформаційні ресурси та інформаційно-комунікаційні 

технології, що забезпечують ефективне використання учасниками інноваційних 

процесів інформації для ефективної організації співпраці. Інформаційне 

забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності являє собою елемент 

інфраструктури, науково-технічної та інноваційної діяльності, який забезпечує 

можливість доступу до складових її баз і банків даних на різних умовах для всіх 
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зацікавлених підприємств та організацій незалежно від місцезнаходження. 

 

Рис. 3.15. Система обліково-аналітичного забезпечення МІНТС  

Джерело: розроблено автором 

 

В першу чергу, для інтеграції в міжнародні економічні відносини 

інноваційного характеру економічний суб’єкт має оцінити їх з двох позицій:  

1) статистичної: статистика інновацій покликана відобразити процеси 

створення, впровадження та поширення на ринок нових або удосконалених 

продуктів і послуг, впровадження в практику нових способів маркетингу, 

організаційних або управлінських змін; 

2) бухгалтерської: підхід припускає створення інформаційної бази для 

аналізу ефективності інноваційної діяльності, що включає оцінку фінансового 

стану, аналіз ефективності, оцінку інноваційної складової в результатах діяльності. 

Узагальнено модель міжнародної взаємодії двох учасників можна зобразити 

у вигляді взаємодії між суб’єктами різних країн, що формується їх внутрішнім та 

зовнішнім середовищем (рис. 3.16).  

Запропонована схема базується на моделі діагностики Надлера-Ташмена, що 

включає чотири взаємозалежних компоненти (завдання, організаційні структури, 

організаційну культуру та кадри), а також їх взаємозв’язок з навколишнім 

середовищем. Дана структура найбільш характерна саме для інноваційних 

утворень, особливо інноваційних кластерів, які засновані на стратегічному 

співробітництві різних суб’єктів екосистеми інновацій (підприємств, 
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дослідницьких організацій, університетів, венчурних фондів, посередників), що 

забезпечує синергетичний ефект взаємної підтримки виробництва інноваційних 

продуктів та послуг. 

 

 

Рис. 3.16. Структура процесів міжнародного співробітництва 

Джерело: розроблено автором 

 

Структуру системи аналітичного забезпечення пропонуємо представити у 

вигляді множини елементів A={α1, α2, …., αn}, що за певних умов здатні утворити 

різного типу інноваційні об'єднання. Дана взаємодія здійснюється шляхом обміну 

власними продуктами та послугами в рамках прийнятих специфікацій середовища 

інтегрованої системи і використання на спільній основі ресурсів.  

Кожний елемент системи характеризується набором характеристик: 

структурою Pi; сукупністю різних категорій інформаційних ознак Ki, ступенем 

зміни їх набору при різних видах взаємодії елементів та інфраструктурою (Ii) 

внутрішнього середовища (Si) окремого елемента αi. Структуру Pi елемента αi 

пропонуємо представити в такому вигляді: 

Pi = {D, N, V, S, T, U , M, F},     (3.1) 
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де D – профіль діяльності організації (ділова область);  N – множина 

технологічних напрямів діяльності; V – множина видів діяльності; S – структура 

інформаційного забезпечення; T – множина тематичних напрямків; U – множина 

учасників – представників різних країн; M – множина цільових ринків; F – 

множина фінансового забезпечення (фінансова модель). 

Відповідно можна сформулювати критерії міжнародної участі при взаємодії 

зі своїми аналогами з інших регіонів чи країн (рис. 3.17).  

Сумарний ефект міжнародного ефекту можна розрахувати за формулою (3.2): 
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     , (3.2) 

де Sum E – сумарний ефект інтеграції інноваційної системи до глобального 

середовища; El – ефект участі в мережі (проекті) l; Trl – трансакційні витрати 

інституту адміністративних бар'єрів; Tl – трансформаційні витрати галузі (галузях), 

в якій функціонують IEkij. 

 

 
ISij – інноваційна система і-го регіону країни j, 

IEkij – елемент k інноваційної системи і-го регіону країни j 
 

Рис. 3.17. Мережева міжнародна взаємодія елементів інноваційної системи 

Джерело: розроблено автором 

 

При цьому виходячи з прагматичного підходу до оцінки кількості інформації 

сумарний ефект має відповідати наступній умові: 
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де P1 та P2 – ймовірність досягнення цілей інноваційного розвитку до та після 

реалізації стратегії (RS на рис. 3.18) відповідно. 

Ефективність міжнародної інтеграції пропонуємо оцінити за допомогою 

інноваційного мультиплікатора, вплив якого можна розкласти на такі складові: 

1) прямі ефекти, пов'язані зі зростанням виробництва в секторі; 

2) додаткові ефекти за рахунок розвитку міжгалузевих зв'язків; 

3) ефекти від розподілу доходів та витрат. 

Система міжнародного співробітництва має бути реалізована за відповідними 

пріоритетами. Нормативно закріплена пріоритетність окремих сфер («growth 

points») є характерною ознакою багатьох розвинених країн. Як уже було відзначено 

Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 

[141] визначено стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності на 2011–

2021 рр. Відзначимо, що разом з розробкою нових пріоритетів не було 

проаналізовано виконання попередніх програм та досягнень інноваційного 

розвитку (1999–2011 рр.), а втрата провідних позицій за окремими перспективними 

на міжнародному рівні напрямками (приладобудування, феросплави, авіаційна й 

космічна промисловість) взагалі ставить під сумнів їх ефективність.  

В результаті в Україні зберігається тенденція вибору значного спектру 

пріоритетних інноваційних напрямів, а світовий досвід свідчить про оптимальний 

склад пріоритетного пакету в максимум чотири-п’ять базових напрямів. 

Аналогічної думки додержуються і фахівці НІСД [4], які вважають, що на базі 

обраних пріоритетів в подальшому варто виділити список груп 

високотехнологічних товарів, що дало б змогу оптимізувати фінансування проектів 

за цільовими державними програмами. 

Можливість розвитку пріоритетів в Україні гальмується відсутністю переліку 

високотехнологічної продукції та відповідних стандартів, що унеможливлює 

статистичний облік та цільову підтримку відповідних галузей і підприємств. 

Ефективність розвитку високотехнологічних галузей з метою досягнення 

міжнародної конкурентоздатності можна також суттєво підвищити через 

використання технологічних коридорів, які представляють собою перелік 
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обов'язкових вимог та обмежень до технічних параметрів технологій, споживчої 

продукції і послуг, що встановлюється державою, з розбивкою за роками та з 

наростанням їх вимог.  

Варто відзначити, що при цьому має відбутися не проста заміна технічних 

регламентів і стандартів, а органічна інтеграція цих регламентів в ланцюжок 

взаємозалежних критеріїв, що спрямовані на зміну технологічного рівня 

міжгалузевого комплексу, яким є кожна високотехнологічна галузь. 

Впроваджуючи такі стандарти, держава не лише знижує енергоємність економіки 

та піклується про громадян, але й стимулює зв’язки «виробник – розробник 

технології», формує потужний довгостроковий попит на розробки та інноваційну 

продукцію та скорочує технологічних розрив з іншими країнами. 

Схема функціонування технологічного коридору щодо технологічного пакета 

високотехнологічної галузі наведено на рис. 3.18. 

 

Рис. 3.18. Схема технологічного коридору  

Джерело: розроблено автором 
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лише в галузі, до продукції якої встановлюються вимоги, але й у цілому ряді 

суміжних галузей, а також умови функціонування ринку. Щоб увійти в необхідні 

технічні рамки, виробники змушені змінити напрямок інвестиційних потоків, 

проводити реорганізацію і технічне переозброєння. Відповідно, змінюється й 

структура попиту та пропозиції на суміжних ринках технологічного устаткування, 

інжинірингу, змінюється пропозиція та механізми ціноутворення на ринках 

кінцевої продукції, що власне і є об'єктом регулювання. 

В контексті технологічного коридору особливо важливе застосування 

стандартів у космічній галузі як міжгалузевому комплексі. Міжнародне 

співробітництво у створенні та експлуатації космічної техніки визначає 

необхідність гармонізації технічних вимог до виробів, що розроблені різними 

країнами. Причому ці вироби (комплекси, агрегати, системи, апарати та ін.) можуть 

виготовлятися та експлуатуватися в інших країнах. Найбільш яскраві приклади 

уніфікації стандартів – це МКС; «Морський старт»; стартові комплекси в Кореї і 

Франції (Гвіанський космічний центр); апаратура космічних технологій; запуск 

космічних апаратів Японії, Німеччини з Байконуру та Плесецька тощо. 

В контексті МІТС особливого значення набуває особливий вид комунікацій – 

комунікація в сфері інновацій (InCo), що об’єднує в собі елементи маркетингу 

інновацій та маркетингу потенціалу, а також особливості науково-технічної сфери 

(Додаток Ж, табл. 5) та був сформований в 2009 році на основі журналістики 

інновацій (ІnJo). Центр InCo знаходиться в Стенфорді, а ініціаторами його 

створення стали ЄС і Держагентство з інновацій Швеції VІNNOVA. 

На нашу думку, даний аспект необхідно розглядати в контексті маркетингу 

взаємодії – концепції, яка вперше була запропонована у Швеції в 1980-х рр., 

сутність якої полягає у переході до розвитку сфери послуг як фактору якості життя. 

Для маркетингу технологій доцільно запропонувати концепцію 6–І: 

– information – важливість повноти інформаційного забезпечення; 

– internationalization – міжнародний характер інноваційних процесів; 

– idea – ступінь оригінальності та унікальності ідеї технології; 

– image – фактор іміджу розробника технології; 
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– incorporation – важливість співпраці між партнерами, особливо у випадку 

міжнародного інноваційно-технологічного співробітництва; 

– intricate – складність технології як предмету маркетингу. 

Завдання міжнародного маркетингу технології вимагає аналізу ринку та рівня 

технологічного розвитку двох країн – країни-розробника та цільової-країни (рис. 

3.19). Найбільш ефективним інструментом розвитку трансферу високих технологій 

на основі міжгалузевих зв’язків вважаємо кластери, що поєднують в собі 

сукупність локальних умов та є результатом функціонування місцевих 

інноваційних екосистем, що стають активними агентами глобальної екосистеми 

інновацій. Серед синергетичних ефектів функціонування кластерів Хмара М. П. 

[183, С. 385] виділяє ефекти перетікання знань, зниження трансакційних витрат, 

нарощення грошового потоку, інфраструктурний тощо.  

 

 

Рис. 3.19. Аналіз технології в контексті міжнародного маркетингу  

Джерело: [72] 
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інтернаціоналізації економіки відбувається не лише збільшення кількості 

зовнішніх інформаційних потоків, але і їх частота і тривалість [82]. 

У зв'язку зі зростанням кількості успішних прикладів міжнародних 

кластерних ініціатив кінця 90-х рр. XX ст. (міжнародні кластери «Ботнічна дуга 

знань», «Медіконова долина», «Біодолина» тощо) проблема вивчення штучного 

створення міжнародного кластера стала першочерговою. Враховуючи значний 

потенціал, проблеми створення як регіональних, так і міжнародних кластерів, у ЄС 

розглядаються на національному та загальноєвропейському рівнях. За даними [82] 

у середньому більше 23% проектів міжнародного співробітництва є саме 

міжнародними кластерними ініціативами. У країнах Балтійського регіону, за 

різними оцінками, налічується від 20 до 30 організованих міжнародних кластерів.  

Аналіз ефективності міжнародної стратегії інноваційного розвитку в умовах 

кластерної форми продемонструємо на прикладі двох умовних кластерів різних 

країн (рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20. Підвищення ефективності кластерів при міжнародному 

співробітництві 

Джерело: розроблено автором 
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можливою є спільність сфер діяльності, оскільки при цьому можливе об’єднання 

зусиль і досягнення синергетичного ефекту співпраці інноваційних суб’єктів 

різних інноваційних систем. 

Міжнародна взаємодія кластерів узгоджується з тенденцією хайтеграції. В 

результаті географічні кордони кластера відбивають економічні реалії та не 

обов'язково збігаються з адміністративними кордонами. У той же час його 

формальні географічні межі сприяють міжособистісним контактам і тісній 

взаємодії агентів внутрішнього ринку, стимулюють накопичення соціального 

капіталу, критична маса якого є фундаментом інноваційного розвитку. 

Аналіз етапів міжкластерної взаємодії повинен базуватися на еволюційній 

стратегії кластера (рис. 3.21), що враховує диференціацію кластерів, засновану на 

інтенсивності обміну знаннями, інноваціями й капіталом між учасниками кластера 

(розроблена стратегія інтернаціоналізації кластера наведена в Додатку М).  

Серед етапів формування кластера пропонуємо виділити: 

– «прихований» етап, коли існують певні поки не задіяні можливості, а їх 

потенційна синергія ще не реалізована; 

– етап функціонування, коли кластери здатні повніше реалізувати свій 

потенціал (готові виробляти продукції більше, ніж її разом виробляли окремо всі 

учасники кластера). 

Кластер є найбільш ефективним механізмом інноваційної модернізації 

виробництва та інструментом розвитку високотехнологічних сфер. Провідною 

умовою є те, що кластер може включати в себе велику кількість різних компаній з 

різних галузей, що поєднуються в гнучку систему, що оперативно реагує на 

динамічну кон'юнктуру світової економіки та її виробничо-технологічні цикли. 

Дослідження розвитку високотехнологічних сфер та мереж підтримки 

показали, що основним трендом розвитку сучасної інноваційної екосистеми є 

інфраструктура нового типу – віртуальна, що функціонує у віртуальному світі 

Інтернету, доповнює існуючу екосистему, долаючи її обмеження та надаючи 

радикально нові можливості [66]. Відтак віртуальний характер кластеру дозволяє: 

– надалі працювати і з відхиленими пропозиціями (понад 95% заявок), тобто 
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з тими, кому відмовлено в бізнес-інкубаторах і фондах; 

– можливість працювати на всіх фазах від пре-інкубації до акселерації;  

– працювати з необмеженим числом людей незалежно від місця проживання;  

– інтегрувати в рамках єдиної платформи всіх учасників індустрії, ВНЗ, 

наукові центри, фонди та фінансові організації, інноваторів і підприємців; 

– витрати на управління інноваційною екосистемою значно менші; 

– доповнити існуючу інфраструктуру та різко підвищити її ефективність. 

 

 
 

Рис. 3.21. Процес еволюції високотехнологічного кластера в рамках 

глобалізації інновацій  

Джерело: розроблено автором 
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одержання найбільшого наукового, технічного та комерційного ефекту шляхом 

об'єднання цих аспектів у єдину програму з єдиним інформаційно-технологічним 

забезпеченням [280]. 

Ряд проектів був розроблений для інформаційної підтримки такого 

підприємництва. В рамках проекту NІІІ у США була здійснена розробка відкритих 

протоколів програмного забезпечення для промисловості, що дозволяла 

виробникам та їх постачальникам ефективно взаємодіяти. В Європі було 

розроблено ряд проектів ESPRET для створення відповідної інфраструктури для 

віртуального підприємництва, зокрема для малих і середніх фірм [226]. 

У роботі [280] досліджено систему спільного проектування та виробництва 

для віртуальних організацій CDMS (Collaboratіve desіgn and manufacturіng system), 

описується архітектура агента для реалізації таких віртуальних організацій в 

CDMS, представлений приклад спільного планування декількох підприємств. 

Яскравим прикладом віртуальної наукової організації є програма Partnershіps 

for Advanced Computatіonal Іnfrastructure (РАСІ), заснована Національним 

науковим фондом США, що включає понад 50 інститутів й тисячі вчених. Це 

об'єднання спрямоване на розвиток технологій у сфері інформатики для загального 

використання ресурсів для проведення наукових досліджень.  

Відповідно віртуальну інноваційну структуру визначимо як об'єднання 

організацій, що беруть участь в інноваційному процесі, ключові компетенції яких 

формують цикл інноваційного процесу, а взаємодія здійснюється у віртуальному 

просторі на основі технічної та семантичної сумісності і діяльність яких виходить 

за рамки географічних кордонів та охоплює етапи розробки і просування 

інноваційних ідей. Віртуальна інтеграція націлена на відкритість й активний обмін 

з зовнішнім середовищем в рамках парадигми «відкритих» інновацій.  

Віртуальна інтеграція припускає відносини повної інформаційної прозорості 

між партнерами, і тому дозволяє скорочувати матеріальні потоки та зменшувати 

витрати. При віртуальній інтеграції взаємодія є максимально гнучкою, а інтеграція 

повністю будується на інформаційних потоках. Функціональне середовище 

формується по мірі необхідності – той самий суб’єкт може одночасно бути 
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учасником міжнародних інноваційних проектів або їх частин (рис. 3.22), через 

участь в активних мережах.  

Дана практика виявилася досить плідною для інституту ІC2 в м. Остін 

(США) під керівництвом провідного вченого-підприємця в наукоємній сфері 

бізнесу, проф. Дж. Козмецького, основоположника формування в технопарках та 

інкубаторах цільових міжгалузевих і міжнародних груп, що здатні реалізувати 

повний інноваційний цикл – від ідеї до комерціоналізації і впровадження в 

економіку.  

 

Рис. 3.22. Схема функціонування віртуального кластеру  

Джерело: розроблено автором 

 

До сер. 80-х рр. ХХ ст. комунікації між вченими здійснювалися переважно 

через особисті знайомства, конференції, публікації, переписки та обмін досвідом. 

Проте розвиток Інтернет-технологій привів до створення багатьох віртуальних 

об'єднань, що уможливило на більших відстанях користуватися базами даних, 

надпотужними комп'ютерами та навіть електронними мікроскопами, а також 

дозволило створити систему дистанційної освіти.  

За результатами досліджень [125] на експлуатацію та обслуговування ІТ-

інфраструктури йде 70% стандартного ІТ-бюджету – на розробку процесів, 

спрямованих на прискорення розвитку бізнесу, залишається занадто мало засобів. 

Віртуалізація допомагає робити більший обсяг робіт з меншими витратами. 
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Останні дослідження підтверджують, що віртуалізація звичайно скорочує 

трудозатрати на 33%, а витрати на технічне обслуговування устаткування – на 

50%.  

Результатом розуміння необхідності адаптації до нових умов можна 

відзначити такі тенденції [89]: 

– 45% найбільших міжнародних компаній використовують «хмарні» сервіси, 

в 2010 році їх частка становила 24%; 

– 63% найбільших компаній регіону Азії використовують технології 

віртуалізації даних у всіх сферах свого бізнесу; 

– 92% великих підприємств США, Великобританії, Франції та Німеччини 

використовують віртуалізацію, при цьому 40% серверів є віртуальними; 

– з 1500 технологічних компаній 85% збираються використовувати хмарні 

технології у найближчі 3 роки (Harvard Busіness Revіew, 2011). 

Одним з ефективних інструментів міжнародного співробітництва стали GRID-

технології (Додаток Е, рис. 2), що створили нові можливості для принципово нової 

організації наукових досліджень і міжнародної кооперації. Віртуальні наукові GRID-

організації – це міжнародні наукові інститути та лабораторії. Вони не мають 

юридичного статусу, але можуть і вже дуже ефективно вирішують наукові 

проблеми. Взаємодія між вченими відбувається не лише на індивідуальному рівні, 

але і різко підсилюються колективний компонент співробітництва та 

міждисциплінарні зв'язки. У Додатку Е в якості прикладу наведено географічну 

структуру обробки та зберігання даних Великого адронного колайдера. 

Віртуальні інноваційні структури створюються через відбір організаційно-

технологічних ресурсів різних організацій та їх інтеграцію за допомогою 

інформаційних технологій. На нашу думку, міжнародний аспект віртуалізації в 

високотехнологічних сферах забезпечує інтеграцію досвіду, виробничих 

можливостей та передових технологій різних інноваційних систем навколо деякого 

проекту, що не може бути виконаний окремими країнами. Віртуальне обєднання з 

різнорідних підприємств взаємно компенсує недоліки і посилює переваги.  

Таким чином, вищою формою розвитку міжгалузевих зв'язків можна вважати 
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інтегрованої систему кластерів як систему технологічно взаємозалежних 

підприємств, організацій, науково-дослідних, інвестиційних фірм, об'єктів 

інфраструктури, фінансових інститутів, що забезпечує оптимальне створення 

високих технологій. 

 

 

3.3 Міжнародний аспект стратегічних засад розвитку космічної галузі  

 

Проведений аналіз показав, що в Україні проблеми космічної галузі 

розглядаються переважно в контексті загального інноваційного розвитку. При 

цьому у меншій мірі розглядаються питання, пов’язані з особливостями 

міжнародним аспектом управління на всіх етапах життєвого циклу космічної 

техніки, що обумовлено як невизначеністю зовнішніх умов, так і специфікою 

організації галузевого виробництва. Вважаємо, що забезпечення 

конкурентоздатності галузі можливе у випадку ефективності та узгодженості 

технологічного, виробничого, інституціонального та кадрового забезпечення 

проектів, які необхідно розглядати як в рамках національної інноваційної системи, 

так і з точки зору міжнародного інноваційно-технологічного співробітництва. 

Проведений нами аналіз стратегічних орієнтирів України розвитку космічної 

сфери показав чітку орієнтацію на національні програми розвитку (overly domestіc 

programs) та появу значного числа різноманітних ініціатив, програм та стратегій 

підтримки розвитку різних галузей, що входять до технологічного пакету космічної 

галузі, зі слабкою координацією між ними. 

Щодо ролі України експерти «Futron» (США) [231] відзначили наявність 

розвиненої бази космічної промисловості, але разом з тим констатували обмежений 

внутрішній попит на її продукцію, країна активно шукає закордонних партнерів, 

однак поки не вийшла на ключові ринки. Відзначимо, що у Загальнодержавній 

цільовій науково-технічній космічній програмі України на 2013–2017 рр. разом з 

недостатнім фінансуванням не передбачається участь українських космонавтів у 

міжнародних орбітальних проектах та ряді інших потенційних міжнародних 
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«стратегічних вікон». Однак вважаємо, що з метою збереження наявного 

потенціалу максимально повного циклу відпрацьовування космічної діяльності 

Україна має обрати пріоритет інвестування в космічні інновації як конкурентну 

перевагу країни та набуття статусу активного міжнародного гравця. 

У випадку активізації міжнародної складової космічної діяльності, на нашу 

думку, необхідно формувати галузеву інноваційну екосистему, що забезпечить 

обмін енергією (ресурси та результати) та встановлення взаємовигідних зв'язків 

між її учасниками.  

Космічна галузь має займає особливе місце серед стратегічних наукоємних 

галузей України, оскільки вона формує імідж України на світовій арені як 

технологічно розвиненої держави, яка має в своєму арсеналі інтелектуальний 

потенціал, недоступний багатьом країнам. Роль галузі для України додатково 

підсилюється тим, що наша країна входить до клубу «космічних держав», що 

налічує за різними оцінками 10–15 країн.  

Окремі важливі елементи інноваційної екосистеми космічної галузі України 

вже створені: наразі до сфери управління Державного космічного агентства 

України входять 33 суб`єкта господарювання, серед яких 20 державних 

підприємств, 7 акціонерних товариств, 6 бюджетних установ, в яких працюють 

понад 28 000 працівників [149]. Однак для того, щоб сформувалося ефективне 

середовище, їх недостатньо і потрібно більше різноманіття, зокрема інноваційних 

форм взаємодії. Ефективні зв'язки між учасниками можуть розвиватися там, де 

вони вигідні. Інноваційна екосистема, виникнення якої відрізняє успішні проекти 

від неуспішних, являє собою множину особистих контактів і зв'язків між всіма 

учасниками процесу на національному та міжнародному рівні. 

З врахуванням значних проблем в економіці та того факту, що підприємці 

зацікавлені одержувати «швидкі» гроші, в космічну галузь йде дуже мало 

інвесторів, що бажають вкласти гроші, оскільки темін окупності складає приблизно 

4–5 років і лише на 6–7-му році інвестор може почати отримувати прибуток. 

Однак, незважаючи на це, за 22 роки незалежності ракетоносіями українського 

виробництва було зроблено 129 пусків та виведено 240 космічних апаратів в 



169 

 

інтересах 20 країн. Україна займає досить вагому нішу пускових послуг – за 20 

років від 7 до 10% світових пусків [49]. 

Виходячи з основних завдань, космічна галузь України має два пріоритети: 

– створення та реалізація космічних і ракетно-космічних проектів згідно з 

«Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою 

України», що орієнтовані на вирішення суспільно-економічних завдань і 

підвищення ефективності використання космічної продукції та послуг (наприклад, 

супутникова інформація національних апаратів спостереження, телекомунікаційне 

мовлення, супутниковий зв’язок, навігація, наукові дослідження й експерименти); 

– розробка та виробництво сучасного ракетного озброєння з орієнтацією на 

потенційну окупність державних інвестицій за рахунок експортних надходжень. 

Проведений аналіз пріоритетів Національного космічного агентства України 

(Додаток Л, табл. 1) показав, що обрані пріоритети відповідають світовим, однак 

фінансування галузі (Додаток Л, табл. 2) є недостатнім навіть у планових обсягах. 

Космічна галузь України на даний момент не є самодостатньою, а 

представляє собою лише набір частин радянської ракетно-космічної 

промисловості, з якої наразі не можна скласти нічого цілого. Тому всі існуючі та 

перспективні програми України в області космічних носіїв носять коопераційний 

та міжнародний характер, що характеризується як перевагами, так і загрозами.  

Відсутність повної національної кооперації означає, що в будь-яких 

переговорах щодо нового проекту, крім України та інвестора (co-інвестора) 

програми, буде брати участь третя сторона, що забезпечує реалізацію відсутніх 

елементів. При цьому не виключено, що третій учасник може мати власні 

політичні, економічні й інші інтереси в проекті, відмінні від інтересів України, тим 

самим процес переговорів істотно ускладнюється [49]. 

Наслідком такої тенденції стає активне проникнення регіональних гравців в 

географічно «чужі» сегменти. Таким чином, необхідно вступити в єдиний світовий 

технологічний простір рівноправним партнером, тобто вміло запропонувати власні 

унікальні досягнення й знайти свою нішу. При цьому варто розглядати різні виміри 

конкурентоздатності в галузі (рис. 3.23) як на рівні споживчої продукції 
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(наприклад, побутові прилади), так і проектної продукції (наприклад, прилади як 

частина космічного апарата – координатно-тимчасові системи з використанням 

космічних технологій і прилади для космічних досліджень планет і Землі). 

 

 

Рис. 3.23. Схема розвитку космічного галузі на прикладі приладобудування  

Джерело: розроблено автором 

 

Ми пропонуємо розглядати кілька стратегій країни в секторі високих 

технологій, зокрема космічних, залежно від існуючого технологічного потенціалу, 

можливостей і цілей розвитку. Серед стратегій варто виділити основні й супутні 

стратегії.  В якості основних ми пропонуємо розглядати: 

1) стратегія комплексного лідера НДДКР – лідерство в генерації базових 

знань досліджуваного напрямку (приклад, США). Стратегія доступна лише для 

країн з розвитий інноваційною системою і є досить витратною;  

2) стратегія спеціалізованого лідера НДДКР та виробника – лідерство в 

генерації базових знань в окремому напрямку. Дана стратегія характерна для країн-

учасниць Європейського космічного агентства [214]. Використовуючи дану 

стратегію, Франція спеціалізується на експлуатації космодрому «Куру», розробці 

та масовому виробництву провідних європейських середніх і важких ракетоносіїв 

«Аріан», супутників та інших космічних систем; Італія має досвід створення ряду 

супутників, міжпланетних станцій, легкого ракетоносія «Вега» та володіє 
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проектна продукція 

Проектна продукція 
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унікальним досвідом виготовлення герметичних космічних модулів на замовлення 

ESA та НАСА; Німеччина забезпечує функціонування головних космічних центрів 

ЄС з управління та підготовки кадрів, зокрема європейських астронавтів, виробляє 

супутники, міжпланетні станції, вантажні кораблі ATV для МКС тощо; 

3) стратегія послідовника може бути використана у випадку максимального 

використання передових досягнень для своїх ініціатив або ж може бути в основі 

перехідного етапу (найбільш явно використовувалася свого часу КНР). 

4) виробнича стратегія передбачає спеціалізацію на реалізації результатів 

НДДКР (переважно в комерційних сферах). 

Серед основних супутніх стратегій розвитку космічних технологій 

запропоновано розглянути наступні: 

1) стратегія цивільного пріоритету – прагнення до найшвидшого та 

новаторського трансферу основних результатів космічної сфери для цивільного 

сектора з метою одержання соціально-економічних ефектів; 

2) інфраструктурна стратегія – використання природних умов для пропозиції 

ключовим світовим гравцям галузі створювати об'єкти космічної інфраструктури 

(наприклад, оренда космодрому «Байконур» (Казахстан) Російською Федерацією, 

космодром Італії «San Marco» (Кенія), космодром Європейського космічного 

агентства «Kourou» (Французька Гвіана), Індонезія запропонувала створити 

міжнародний космопорт на одному з островів, ПАР в майбутньому планує полігон 

«Оверберг» перетворити в космопорт).  

У цьому контексті найбільш важливою проблемою, що має потребу в 

якнайшвидшому рішенні, є значні диспропорції між рівнем розвитку космічного 

потенціалу та ступенем його впливу на рішення актуальних загальнодержавних і 

суспільних завдань. Цей аспект також впливає на рівень ефективності власне 

космічної галузі, оскільки розрив між теоретичними дослідженнями та практикою 

приводить до значних збитків.  

На рис. 3.24 наведено розроблену схему процесу удосконалення механізму 

розвитку космічної галузі, що враховує реалізацію стратегії міжнародного 

співробітництва та міжгалузевих проектів. 
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Рис. 3.24. Процес удосконалення механізму розвитку космічної галузі  

Джерело: розроблено автором 

Результати: 

– оптимізація фінансування НДДКР та їх якості через узгодження джерел фінансування та єдиної стратегії 

наукових досліджень на основі координації; 

– реалізація моделі державно-приватного партнерства; 

– інформаційне забезпечення та інтенсифікація використання космічних технологій і результатів космічної 

діяльності в різних галузях економіки 
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– синергетичний ефект через міжнародний та міжгалузевий трансфер технологій та створення технологічних 

коридорів; 
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Розроблена стратегія передбвчає, що космічна галузь характеризується як 

глобальною орієнтованістю для міжнародного співробітництва, так і локальною 

адаптацією з метою розвитку галузі та використання її досягнень. З огляду на 

багатогранність космічної діяльності головними завданням вважаємо 

концентрацію на тих проектах, які в першу чергу можуть бути реалізовані у 

встановлений термін та мають проривний потенціал не лише для космічної галузі, 

але й для суміжних секторів економіки. 

Таким чином, завдання полягає у формуванні конкурентоздатного портфеля 

технологій, які стануть ключовими у міжнародних проектах. Наприклад, одна з 

найбільш провідних ракета-носій Зеніт-3SL для запуску супутників, вироблена на 

Україні, має розгінний блок виробництва російської ракетно-космічної корпорації 

«Енергія», а у найбільш потужних ракетах «Атлас» (США), використовується 

російський ракетний двигун. 

Незважаючи на значні масштаби міжнародної кооперації, інтеграція 

вітчизняного космічного комплексу у глобальний економічний простір 

відбувається переважно на основі технічних досягнень періоду СРСР. Попит на 

продукцію вітчизняної промисловості з боку глобального ринку є лише в областях, 

де у лідерів існувало технологічне відставання (в першу чергу двигуни та засоби 

виведення). Згідно з даними НАСА [254] ці технології є початковим етапом 

технологічного ланцюжка та створюють найменшу в галузі додану вартість. 

Перспективні провідні напрями можна визначити, виходячи з програми 

НАСА «Космічні технології», в рамках якої було обрано ряд проектів, кожний з 

яких здатний зробити революцію в космонавтиці (роботи з удосконаленим 

штучним інтелектом для дальніх космічних польотів, удосконалення технічних 

характеристик систем навігації космічних кораблів тощо). 

В ЄС в інтересах підтримки європейської політики в області космічної 

техніки організація ASD-Eurospace (об’єднує 109 компаній-учасниць) з 2005 р. 

розробляє глобальні «дорожні карти» космічних технологій, ідентифікує основні 

вимоги до технологій, пов'язаних з європейськими космічними програмами 

звертаючи увагу на критичність кожної розробки (з токи зору конкурентоздатності, 
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залежності та виконання програм) і на ступінь готовності технології. 

Виходячи з фактору пріоритетності та розуміння, що космічні технології 

володіють значним соціально-економічним ефектом, доцільно розробити схему 

визначення технологічних пріоритетів. На основі використання сучасних методів 

прийняття рішень [64] нами запропоновано схему вибору технологій (рис. 3.25), 

що ввійдуть до національного пакету космічних технологій. 

 

 

Рис. 3.25. Схема вибору космічних технологій для включення у пакет  

Джерело: розроблено автором 

 

Використання цього механізму дозволить органічно інтегруватися у 

міжнародні ланцюжки створення доданої вартості в космічній галузі. 

Результати використання міжнародного трансферу технологій на основі 

селективної стратегії у випадку підготовки виробництва показує значну залежність 

між показниками наближеності до оптимальності технологічного пакета 

(співвідношення числа передових технологій до загальної кількості технологій у 

пакеті) та показниками підготовки виробництва (табл. 3. 8). 

Для оцінки також доцільним є використання багатофакторної (комплексної) 
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ефективності управління технологіями (Е), яку можна виміряти як відношення 

грошового потоку доходів до грошового потоку витрат з врахуванням виділення 

впливу основних факторів виробництва: 

CTМKL

P

Z

P
Е





 (3.3) 

де P – грошовий потік доходів (формується як внаслідок основної діяльності 

на основі використання технології, так і в результаті реалізації технологій на 

ліцензійній основі); Z – грошовий потік витрат; L – фактор праці у витратах; v – 

грошовий потік питомих витрат на одиницю фактора праці; F – витрати основного 

капіталу; α – грошовий потік питомих витрат на одиницю основного капіталу; M – 

грошовий потік витрат на матеріали і приріст оборотних коштів; T – витрати на 

управління портфелем технологій; С – витрати координації робіт (в середині 

підприємств та витрати інноваційної кооперації). 

Таблиця 3.8  

Залежність показників підготовки виробництва від характеристик технологічного 

пакета на прикладі аналізатора для космічного апарата  

Показник оцінки процесу розвитку технологій Коефіцієнт кореляції  

Коефіцієнт дефектності -0,7785 

Коефіцієнт якості підготовки виробництва  0,5220 

Коефіцієнт якості технологічної документації 0,6435 

Сумарна трудомісткість робіт підготовки виробництва -0,7348 

Розмір збитків, які завдані підприємству на етапі підготовки 

виробництва (вартість повернень) 
-0,6233 

Джерело: розраховано автором 

 

У табл. 3.9 наведено оцінку показників ефективності впровадження інновацій 

у процес підготовки виробництва в науково-виробничих підприємствах НАН 

України. Економічна ефективність запропонованих організаційно-економічних 

заходів в роботі також була розрахована на трьох стадіях життєвого циклу проекту 

створення космічного апарата (проектуванні, виробництві та експлуатації).  

На стадії експлуатації оцінка була здійснена на основі стандартів США MІ-

STD-883 та Європейського космічного агентства ESA/SCC Basіc Specіfіcatіon. 

Результати показують, що найбільш ефективним є їх впровадження після процесу 

адаптації існуючої функції підготовки виробництва до нових умов організації.  
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Таблиця 3.9 

Оцінка ефективності інноваційного розвитку на різних стадіях експлуатації 

Захід Дані 

Ефективність 

на стадії, тис. грн. 
Сумарно, 

тис. грн. 

Комплексна 

ефективність 
розробки виготовлення експлуатації 

Набір 1 Фактичні 7,34 5,21 5,1 17,65 0,08 

Набір 2 Прогнозні 11,4 10,7 10,72 32,82 0,22 

Набір 3 Прогнозні 5,2 21,7 7,2 34,1 0,17 

Набір 4 Прогнозні 7,8 5,2 14,2 27,2 0,11 

Набір 5 Фактичні 11,2 10,53 7,8 29,53 0,20 

Набір 6 Фактичні 31,21 5,7 3,2 40,11 0,15 

Джерело: розраховано автором 

 

У табл. 3.10 наведена оцінка ефективності циклів виробництва компонентів 

растрового електронного мікроскопу виходячи з критерію трансферу технології. 

 

Таблиця 3.10  

Оцінка використання ендогенного потенціалу при виробництві космічного приладу 

Елемент  Витрати на розробку 

власної технології 

Витрати на 

використання іноземної 

технології 

1 Детектор електронів 3500 4700 

2 Спосіб отримання зображення 2730 5120 

3 Прилад для розтягу об’єкта 6200 7910 

4 Спосіб визначення нанорозмірної фракції 7250 6110 

Джерело: розраховано автором 

 

Значення функції Кобба-Дугласа до (8) та після (9) врахування факторів 

міжнародного співробітництва свідчать про підвищення ефективності 

потенційного виробничого процесу: 

W=1,04∙K 
0,42

∙L 
0,57

∙e 
0,02t

     (3.4) 

W=1,07∙K 
0,47

∙L 
0,65

∙e 
0,03t 

     (3.5) 

Враховуючи те, що в Україні наявний значний науковий заділ, постає 

завдання формування довгострокового єдиного бачення проведення НДР спільно 

промисловості і науки та оптимізації портфелів технологій, проектів і концентрація 

ресурсів на обмежених пріоритетах. Вважаємо, що ці завдання можна вирішити на 

основі використання кластерних механізмів.  

На рис. 3.26 наведені основні переваги створення міжнародного віртуального 
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кластеру приладобудування, що включають специфічні риси галузі, що носить як 

комерційний, так і навчально-науковий характер.  

 

 

Рис. 3.26. Основні переваги створення міжнародного віртуального кластеру 

на прикладі космічного приладобудування 

Джерело: розроблено автором 

 

В умовах України міжнародне стратегічне і комерційне партнерство 

кластерів можливо поєднати з фінансуванням національних програм з наступними 

завданнями: 

1) формування і реалізація програм з розроблення і виробництва 

навчальної та наукової техніки; 

2) координація розроблення і впровадження сучасних зразків навчально-

наукової техніки в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах, наукових установах Національної та га лузевих академій наук України; 

3) проведення науково-дослідних робіт і розроблення зразків навчальних 

та наукових приладів нового покоління. 

Партнерами учасників з України вже зараз є Європейський центр ядерних 

досліджень (ЦЕРН, Швейцарія), Європейський дослідницький центр іонів та 

антипротонів (МАГАТЕ, Австрія) та інші міжнародні центри. 

Виходячи з цього формування міжнародного кластеру в сфері 
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приладобудування дозволить поєднати інноваційні ресурси його учасників та 

розробляти конкурентоздатну продукцію у відповідні терміни.  

В табл. 3.11 наведені основні складові стратегії інтернаціоналізації кластеру. 

 

Таблиця 3.11 

Основні складові стратегії міжнародного розвитку кластера 

Рівень аналізу Інвестиції 
Ринки 

збуту 
Інновації Виробничі фонди Імідж 

ПОТОЧНИЙ СТАН  

Національний 

та 

міжнародний 

Недостатні  Наявні  Окремі 

проривні 

розробки  

Високий рівень 

зносу фондів  

Наявність 

відомих 

брендів  

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ  

Національний 

рівень  

Ліцензування 

розроблених 

технологій 

Розширення 

державної 

підтримки  

Об'єднання 

проривних 

розробок  

Спеціалізація у 

розрізі «наука -

виробництво»  

Бренд науково-

виробничого 

підприємства  

Міжнародний 

рівень  

Розширення 

коопераційних 

зв'язків  

Розширення 

коопераційних 

зв'язків  

Міжнародна 

інноваційна 

кооперація  

Взаємодія на 

основі активної 

мережі  

Світовий 

рівень 

розробок  

Джерело: розроблено автором 

 

На прикладі космічного кластеру та кластеру приладобудування 

проілюструємо можливості взаємодії з кластерами іншої спеціалізації на основі 

міжсекторального трансферу технологій (Додаток Л, табл. 3), що базується на 

потенціалі конвергенції технологій та здатен вирішити складні завдання, спільні 

для декількох галузей. 

Центральне значення для учасників мережевого об'єднання відіграють 

міжнародні проекти, що носять прикладний характер та дозволяють впроваджувати 

інновації найбільш ефективним способом. Це можливо також завдяки підвищенню 

інформативності приладових систем, що досягається за рахунок розширення 

аналітичної функції вимірювальних та обчислювальних пристроїв. 

Виходячи з цього ними розроблено механізм розвитку космічного 

приладобудування на основі інтеграції з галузевою екосистемою (рис. 3.27), що 

використовує еволюційну стратегію.  

При пошуку рішення в еволюційній стратегії спочатку відбувається 



179 

 

удосконалення та поєднання існуючих досягнень для одержання нових результатів, 

потім відбувається детермінований відбір кращих зразків із загальної множини 

вхідних та вихідних результатів. При цьому параметри нормального розподілу 

самоадаптуються в процесі виконання еволюційної програми, що дає додаткові 

побічні ефекти. 

 

 

Рис. 3.27. – Схема розвитку космічного приладобудування  

Джерело: розроблено автором 

 

Значною проблемою розвитку галузі є те, що на даний момент не всі 

потенційні профільні організації бачать вигоду від підключення до кластерної 

ініціативи. Для вирішення цієї проблеми ініціаторами створення кластера мають 
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бути чітко окреслені переваги налагодження спільних проектів у виробничій і 

науково-технічній сфері, а також посилення коопераційних зв'язків. 

Найважливішим першочерговим завданням є визначення мети, місії та переліку 

стартових проектів кластера, що дозволили б одержати потужний синергетичний 

ефект та підвищити конкурентоздатність. 

Вразовуючи, що Україна має дуже довгу історію дослідження космосу та 

перспективний портфель космічних технологій, ЄС зацікавлений в розвитку 

співробітництва з Україною в космічній сфері. При цьому, космічний потенціал 

України може бути використаний у таких масштабних проектах ЄC, як GMES 

(супутниковий моніторинг), «Galіleo» (навігація) та «Вега» (ракета), в якому 

використано ракетний двигун розробки і виробництва України. 

В якості найбільш ймовірних напрямки розвитку міжнародного кластера 

космічних технологій пропонуємо виділити: 

– удосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів по технічних 

спеціальностях, розвиток мобільності кадрів; 

– формування інноваційної інфраструктури та стимулювання створення 

технологічних компаній, які б утворювали інноваційний пояс навколо великих 

підприємств космічної галузі; 

– диверсифікованість діяльності учасників та вихід на нові ринкові ніші; 

– реалізація соціальних проектів; 

– створення та підтримка комунікаційних мереж. 

На думку Орведал Л. [263] основна проблема визначення підходів до 

кластерної політики держави полягає у визначенні власне факту наявності 

кластера. Державі складно це зробити, бо у більшості випадків ні вона, ні фірми не 

володіють повною інформацією, що приводить до проблеми асиметричності 

інформації. Дослідниця на основі моделі фактора продуктивності показує, що при 

наявності кластера та асиметричної інформації виникає «сепаратний еквілібріум» – 

термін, що використовується в теорії ігор та позначає те, що кожен агент 

відокремлює свій вибір від вибору інших. Таким чином, не володіючи інформацією 

держава не в змозі виробити правильний набір форм підтримки.  



181 

 

Для формування ефективного міжнародного кластера вважаємо за необхідне: 

1. Утворення декількох максимально повних технологічних ланцюжків, що 

створюють простір для появи нових розробок і продуктів; поява незапланованих 

результатів – критерій технологічної розвиненості кластера (Ейнтховен-Аахен-

Левен (EUV-літографія), Саклі (нейробіологія)); 

2. Наявність людського капіталу, що вивільняється з «традиційних» сфер 

економіки, для якого нові технології та ринки є умовою професійного і соціального 

виживання та розвитку (Силіконова долина (криза аерокосмічної галузі), Гренобль 

(криза атомної енергетики) тощо); 

3. Якість комунікації, що забезпечує залучення нових ресурсів у 

міжнародний кластер і формування розгалуженої системи підтримки – стійкість 

розвитку, обгрунтованість і узгодженість прийнятих рішень учасників кластера – 

прискорення розвитку, розвиток специфічної культури відкритості, що підтримує, 

а не виштовхує, нові форми діяльності. 

Щодо огрганізаційного апекту розвитку галузі, то в США виробництво 

космічної техніки здійснюється приватними підприємствами, а дослідженнями в 

області космосу займаються як державні, так і приватні організації. В цьому 

випадку з’являється можливість використати унікальні компетенції, використати 

стратегії, ефективні в умовах росту глобальної економіки та удосконалити 

механізми взаємодії держави і приватних фірм в фінансуванні нових космічних 

технологій та їх наступному використанню для одержання комерційного ефекту 

(рис. 3.28).  

Кетелс К. в якості найкращої політики підтримки кластерів вважає політику 

«кластерного активування» [246; 247], за якої роль держави має зводитися до 

зняття бар'єрів еволюції кластерів через поліпшення середовища бізнесу, створення 

інфраструктури з метою можливості кластеру розвиватися самостійно.  

Таким чином, основний шлях розвитку космічної сфери полягає у зниженні 

навантаження на держбюджет за допомогою залучення в галузь приватного 

капіталу, пошуку нових напрямків та розширення міжнародного співробітництва. 

Це можливо за умови якісних інститутів та віддачею вкладених ресурсів через 
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конкуренцію як зовнішню, так і внутрішню, на отримання державного 

замовлення. При цьому, необхідно вирішити проблему розробки методик оцінки 

результативності космічної діяльності та оцінки розроблювальних програм з 

урахуванням балансу завдань розвитку космічної діяльності та розвитку 

економіки.  

 

Рис. 3.28. Порівняння варіантів міжнародної інноваційної взаємодії кластерів  

а) міжорганіаційна взаємодія;  б) міжкластерна взаємодія 

Джерело: розроблено автором 

 

На основі цього нами було розроблено механізм розвитку космічної сфери на 

основі кластеру з активною роллю держави (рис. 3.29). 

В роботі проаналізована нейронна мережа розвитку інноваційної системи 

міжнародного віртуального кластера приладобудування та космічного 

приладобудування України. Розрахунок моделі наведено в Додатку М. 

Запропонована модель оцінки кластеру може бути використана і для дослідження 

інвестиційних процесів інших об'єктів складної природи – інших міжгалузевих 

комплексів, а також підприємств. 

а) 

– межі національних економік 

– міжорганізаційна взаємодія 

– взаємодія кластера з зовнішнім агентом 

– міжнародна взаємодія 

б) 

– межі кластеру 
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Рис. 3.29. Схема управління розвитком космічної галузі на основі кластерів  

Джерело: розроблено автором 

 

Використання запропонованої моделі нейронної мережі дозволить оцінити 

інвестиційний статус кластерів і скорегувати механізми управління трансфером 

технологій з метою залучення додаткових інвестицій.  
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Висновки до розділу 3 

1. Україна має значний потенціал для інтеграції в глобальну інноваційну 

систему, зокрема в ІТ-сфері, про що свідчить динаміка складових технологічного 

платіжного балансу та аналіз патентних заявок, однак через недосконалість 

інституційного середовища спостерігається досить повільна інтернаціоналізація 

високотехнологічних сфер, що не відповідає рівню розвинених країн.  

2. Для розвитку сфер високих технологій в умовах глобалізації інновацій 

доцільно використовувати еволюційну стратегію, що спрямована на забезпечення 

технологічної безпеки, враховує наявний інноваційний потенціал й результати 

форсайту та заснована на варіантах розвитку науково-виробничих комплексів з 

урахуванням міжнародної складової. 

3. В Україні найбільш доцільно застосовувати стратегію «синергетичного 

ефекту» міжнародного трансферу технологій, що передбачає підсилення 

вітчизняних розробок через міжнародне інноваційно-технологічне 

співробітництво, що базується на поєднанні попиту на інновації, локальної 

науково-дослідної бази та іноземних досягнень. 

4. Ефективність розвитку високотехнологічних галузей з метою досягнення 

міжнародної конкурентоздатності можна забезпечити через використання 

інструментарію стимулювання взаємодій (обліково-аналітичне забезпечення, 

маркетинг), та еволюційної стратегії, що передбачає використання технологічних 

коридорів та розвитку міжгалузевих зв’язків на основі міжнародних кластерів, що в 

умовах глобалізації еволюціонують в віртуальну форму для відбору організаційно-

технологічних ресурсів та їх інтеграції за допомогою інформаційних технологій.  

5. Враховуючи коопераційний та міжнародний характер космічної галузі, що 

характеризується як перевагами, так і загрозами, країнам необхідно розглядати 

кілька стратегій залежно від існуючого технологічного потенціалу, можливостей і 

цілей розвитку.  

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях: [41; 73; 94; 95; 

98; 99; 100; 102; 103; 107; 108; 111; 112; 113; 114; 115; 117; 118; 119; 120; 122; 124; 

144; 145; 259; 260; 269; 270]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі подане теоретичне узагальнення на основі 

проведених досліджень, здійснене теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення актуальної наукової проблеми використання конкурентних переваг 

високих технологій з урахуванням міжнародного фактора. Це дозволило 

сформулювати сукупність науково-практичних висновків, що забезпечують 

вирішення основних завдань дисертації, зокрема: 

1. Використання принципів системного підходу дозволяє розглянути 

розвиток високих технологій та їх міжнародний трансфер як канал взаємодії 

глобальної та національної інноваційних систем. Глобальна інноваційна система 

в рамках нового укладу характеризуватиметься високим рівнем 

інтернаціоналізації інновацій та конвергенції високих технологій, що формує 

необхідність розробки відповідних організаційно-економічних механізмів та 

стратегій країни. 

2. Для високотехнологічних галузей інтернаціоналізація забезпечує 

формування додаткових конкурентних переваг через уникнення ефекту 

«блокування», що обумовлений розвитком в рамках певної інноваційної 

екосистеми з власною базою знань, певними технологіями, соціальною, 

когнітивною та інституціональною близькістю її учасників, що забезпечує 

абсорбцію знань і генерацію інновацій певного типу, за рахунок розширення 

обміну явними та неявними знаннями (інноваційний імпульс).  

3. На основі дослідження особливостей розвитку високих технологій 

проаналізовано канали їх міжнародного трансферу та визначено, що найбільш 

ефективним із точки зору передачі комплексу неявних знань та критеріїв 

потенціалу трансферу є міжнародне інноваційно-технологічне співробітництво. 

4. Розвиток високих технологій є системним процесом, що 

супроводжується значними витратами та змінами в інноваційній системі на 

різних рівнях. На цьому ґрунтується класифікація ефектів міжнародного 
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трансферу високих технологій, що дозволяє найбільш повно оцінити потенціал 

високих технологій, ефективність їх розвитку та використання для національної 

економіки й національної інноваційної системи. 

5. Головною особливістю розвитку глобальної інноваційної системи є 

наявність інфрасистем, що зв'язують усі сфери господарства в єдиний 

технологічний ланцюг, що базується на міжгалузевих залежностях і конвергенції 

високих технологій. На основі проведеного аналізу визначено основні тенденції 

розвитку високих технологій і виявлено, що в результаті компоненти 

інноваційної системи крім нарощення ендогенного потенціалу взаємодії, повинні 

також активно формувати свій статус у рамках глобальної інноваційної системи 

для залучення додаткових ресурсів. 

6. В рамках дослідження запропоновано розглядати потенціал технології та 

потенціал міжнародного трансферу. З огляду на це, класифікація результатів 

міжнародного трансферу високих технологій ґрунтується на рівні реалізації 

потенціалу залученої технології в рамках приймаючої інноваційної системи. 

Врахування міжнародного критерію разом із диференціацією пріоритетів у 

рамках стратегії інноваційного розвитку дозволяє ефективно використати наявні 

ресурси та переваги у комбінації з використанням іноземних технологій.  

8. Аналіз ефективності міжнародного трансферу високих технологій 

необхідно здійснювати виходячи з аналізу технологічного пакета, що інтегрує 

комплекс технологій і дає можливість реалізувати певний макропроект. У роботі 

розглянуто теоретичні основи управління технологічним пакетом, 

проаналізовано основні тенденції та визначено основні завдання управління 

розвитком космічної галузі як міжнародного міжгалузевого 

високотехнологічного комплексу на основі концепції технологічного пакета. 

Основним інструментом міжнародного інноваційно-технологічного 

співробітництва, що забезпечує реалізацію принципів паралельного розроблення 

складових технологічного пакета й відповідає потребам міжгалузевої взаємодії, є 

міжнародні кластери та міжкластерні зв’язки. 
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9. Участь України в процесах глобалізації інновацій характеризується 

недосконалістю інституційного середовища найбільш ефективних каналів 

міжнародного трансферу технологій. Розвиток високотехнологічних галузей в 

Україні можна досягти через системні стратегії, що розробляються залежно від 

існуючого потенціалу, можливостей й цілей розвитку, а також потребують 

розробки економічних моделей, що враховують умови одночасної конкуренції на 

ринку та необхідність впровадження коопераційних моделей (міжнародне 

співробітництво та міжгалузеві проекти). 

10. Згідно з запропонованими підходами до оптимізації технологічного 

пакета високотехнологічної галузі за умов інтернаціоналізації трансферу 

технологій та розробленими критеріями оцінювання технологічного пакета 

проведено аналіз космічної галузі України та космічного приладобудування. 

Одержані розрахунки показали, що міжнародний аспект є найбільш важливим на 

етапі проектування та експлуатації. На цих етапах доцільно впроваджувати 

систему селективного розвитку на основі форсайту та розробити дієвий механізм 

міжгалузевої взаємодії. 
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Додаток А 

Таблиця 1 

Аналіз економічної історії з точки зору розвитку технологічних зон 

Період Характеристика 

кінець XVІІІ ст. 

остаточне формування першої технологічної зони, Британської. У цей час для 

формування такої зони необхідно, як мінімум 30 мільйонів споживачів ринкових 

послуг 

початок XIX ст. 

провал створення другої потенційної зони, на базі Франції. Причини – Велика 

французька революція та Наполеонівські війни. З тих пір Франція стійко ввійшла в 

Британську технологічну зону 

середина XIX ст. 
перший успішний проект «наздоганяючого» розвитку – поява другої технологічної 

зони, Німецької. У її складі до початку ХХ століття перебувала Росія 

кінець XIX ст. 

поява технологічної зони на базі США, до кінця століття США стає найбільшою у 

світі промисловою державою. Мінімальна кількість споживачів виростає до 50-80 

мільйонів осіб 

самий кінець XIX ст. – 

початок XX ст. 

перша криза падіння ефективності капіталу (поки – тільки в західній півкулі). Його 

наслідки – фінансова криза в США 1907-1908 рр., перша "Велика" депресія, поява 

Федеральної резервної системи США, Перша світова війна 

початок XX ст. 

поява Японської технологічної зони, провал створення технологічної зони в 

Російській імперії через проблеми з сільським населенням, яке не хоче 

"інтегруватися" до ринку 

1917 -1928 рр. 

Велика Жовтнева соціалістична Революція, розробка плану створення Радянської 

технологічної зони на основі СРСР. Мінімальний обсяг ринку технологічної зони – 

понад 100 млн. осіб 

1929-1939 рр. 
друга криза падіння ефективності капіталу, початок другої "Великої" депресії, 

формування останньої, п'ятої технологічної зони, Радянської 

1939-1945 рр, 

Друга світова війна, зникнення з карти світу трьох технологічних зон – Японської, 

Німецької і Британської, що добровільно ввійшла до складу Американської 

технологічної зони 

1945 – 1960 рр. для 

Радянської, 

1945-1970 рр. – для 

Американської 

період активного розвитку на ресурсі нових доступних ринків, мінімальний обсяг 

ринків – 250-300 мільйонів осіб 

1960-1961 рр. 

початок кризи падіння ефективності капіталу в Радянській технологічній зоні. У 

зв'язку з плановим характером економіки розвивалась дуже повільно, на нульові 

темпи росту СРСР вийшла лише до початку 80-х років 

1971 рік 

початок кризи падіння ефективності капіталу в Американській технологічній зоні 

(15 серпня 1971 року – другий у ХХ ст. дефолт у США). Розвивається вкрай 

швидко, у сер. 70-х рр. економіка США вже стійко падає на тлі ще зростаючого 

СРСР 

кінець 70-х рр. ХХ ст. 

розробка в США моделі тимчасового (але за рахунок подальшого погіршення) 

подолання кризи за рахунок "віртуального" розширення ринків шляхом 

стимулювання попиту наявних споживачів. У процесі реалізації одержала назву 

"рейганоміки". Ріст необхідної чисельності споживачів у технологічній зоні до 500-

800 мільйонів осіб 

Відмова Китаю від побудови власної технологічної зони, взяття курсу на 

стимулювання економіки за рахунок вбудовування в Американську технологічну 

зону 

1981-1991 рр. 

черговий етап НТП, що відбувся в США за підсумками «рейганоміки» 

(«інформаційна революція») дозволив виграти «війну двох систем» (аналог третьої 

світової війни), зруйнувати Радянську технологічну зону та останній раз розширити 

ринки, уже на всю територію Землі 

2000 р. початок нової кризи падіння ефективності капіталу 

кінець 2008 р. 
припинення дії останнього інструмента «рейганоміки», зниження дисконтної ставки 

ФРС, перехід кризи в «гостру» стадію. 

Джерело: [177] 
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Продовження додатку А 

Таблиця 2 

Класифікація галузей виробництва за рівнем технологій  

Сектор Галузі виробництва (за класифікацією NACE) 

 

Високі технології  

(Hіgh technology) 

 

21. Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 

 

26. Виробництво комп'ютерів, електронного та оптичного устаткування 

 

30.3. Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів 

 

Середньовисокі 

технології 

(Medіum-hіgh 

technology) 

 

20. Виробництво хімічних речовин і хімічних продуктів 

 

25.4. Виробництво зброї та боєприпасів 

 

27.29. Виробництво електроустаткування, виробництво машин та устаткування, 

виробництво автомобілів, причепів і напівпричепів 

 

30. Виробництво інших транспортних засобів 

 

32.5. Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і приладь  

 

Середньонизькі 

технології 

(Medіum-low 

technology) 

 

18.2. Відтворення записаних носіїв інформації 

 

19.Виробництво коксу та нафтопродуктів 

 

22.24. Виробництво гумових і пластмасових виробів, виробництво неметалевої і 

мінеральної продукції, металообробка 

 

25. Виробництво готових металевих виробів 

 

30.1. Суднобудування 

 

33. Ремонт та установка машин і устаткування 

 

Низькі технології 

(Low technology) 

 

10.17. Виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів, текстилю, одягу, 

шкіри і супутніх товарів, деревини та виробництво виробів з дерева, паперу та паперової 

продукції 

 

18. Друк та відтворення записаних матеріалів 

 

31. Виробництво меблів 

 

32. Виробництво інших продуктів 

 

Джерело: [131, C. 144] 
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Продовження додатку А 

Таблиця 3 

Порівняльна характеристика високих і традиційних технологій  

Критерій 
Технології  

Високі  Традиційні  

1 2 3 
Продукт 

 

розробки диктуються виробником, маркетинг виділяє 

важливість «дружнього» дизайну 

розробки диктуються ринком, 

переважає маркетинговий дизайн 

Виробництво через ліцензійний договір самостійне 

Управління 

нові типи організацій (аутократичні організації, віртуальні 

організації), інноваційні форми управління (бізнес-

інкубатори, технополіси) тощо 

традиційні організаційні структури 

управління 

Основа міжгалузеве та міждисциплінарне знання переважно галузеве знання 

Споживчі якості 

продукту 

відрізняються від вже існуючих  відомі 

Ціна 
ціноутворення відрізняється складністю через наявність 

технологічної ренти та інтелектуальної складової 

наявні стандарти калькуляції 

Ризики високі та складно керовані прогнозовані 

Прибуток високий у випадку успіху  середній, проте стабільний 

Ринок динамічний стійкий 

Технічний першочергова роль другорядна роль 

Життєвий цикл короткий  тривалий  

Клієнти 
не мають достатніх знань і стикаються із труднощами в 

оцінці продукту 

мають знання для раціональної оцінки 

продукту 

Конкуренти 
часто невідомі або непередбачені 

(нечітке конкурентне поле) 

відомі 

Вхід на ринок 
висока ймовірність загрози від новачків  вхідні бар'єри "захищають" від нових 

гравців 

Партнерство 
надає унікальні конкурентні переваги та встановлює 

ринковий стандарт 

надає певні ресурси 

Маркетингові 

дослідження 

нерелевантні,  

більшу роль відіграє думка експертів («лідерів думок»), 

більший результат дають системні дослідження з 

використанням технологій форсайту 

висока релевантність, майже завжди 

важлива думка масового споживача 

Споживач невідомий відомий 

Поведінка споживачів потребує вивчення традиційне 

Контакт з клієнтом активний в процесі використання та модернізації незначний 

Планування 
важке і можливе лише на короткостроковий період в 

контексті стратегічних технологічних пріоритетів 

можливе на довгостроковий період 

Маркетинг в організації 
заснований на крос-функціональній взаємодії і 

комунікаціях 

забезпечується функціональним 

відділом суб’єкта 

Інструменти маркетингу специфічні класичні 

Управлыння продажами 
необхідний тісний контакт виробника зі споживачем допускаються різні варіанти, наявність 

посередників 

Система процесів в стадії розробки наявна  

Наслідки для 

навколишього 

середовища 

потребують додаткового  

контролю  

передбачувані та можуть бути 

достовірно спргнозовані 

Соціальний ефект значний традиційний 

Значимість 

міжнародного 

середовища 

висока через потенційну наявність аналогів та 

необхідність міжнародного патентування 

низька у випадку орієнтації на 

внутрішній ринок та 

традиційних споживачів 

Роль мережевого 

співробітництва 

висока через наявність спеціалізації низька у випадку наявності 

власної науково-дослідної бази 

Комунікації та 

брендинг 

необхідне навчання ринку, а брендинг 

використовується як інструмент боротьби з 

побоюваннями (сумнівами) клієнтів 

акцент робиться на переваги 

продукту, а брендинг 

використовується як 

інструмент підвищення 

інтересу покупців 

Джерело: удосконалено автором на основі [126 ] 
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Додаток Б 

Таблиця 1 

Тенденції розвитку економіки розвинених країн  

Характеристика Період 80–90-х років ХХ ст. Початок ХХІ ст. 

Стратегія 
Технократизм, нагромадження капіталу в 

різних формах, підвищення якості життя 

Поліцентризм, антроцентризм, вкладення засобів 

у розвиток інтелекту 

Ідеологія 
Роль та місце особистості визначені 

системою 

Свобода людських можливостей, гуманітаризм, 

гармонічний розвиток особистості 

Пріоритети 

державного 

регулювання 

економіки 

Підвищення конкурентоздатності країни, 

розвиток інноваційної діяльності 

Збереження екосистеми, підвищення добробуту 

суспільства 

Інформаційні 

технології 

На основі мікроелектроніки, 

супутникового зв'язку, Інтернет 

На основі нових носіїв інформації DVD; 

тривимірної оптико-електронної пам'яті, Інтернет-

2 

Номенклатура 

товарів, що 

випускаються 

Широка, диверсифікованість 
Розширення по загальній кількості та в рамках 

корпорацій 

Життєвий цикл 

товару 
2–5 років Скорочення до 2 разів 

Стандартизація 

Економіко-правове регулювання процесів 

управління безпекою та якістю товарів на 

всіх рівнях 

Розширення систем і кількості міжнародних, 

національних, регіональних та фірмових 

стандартів 

Інтеграція 

інноваційної 

діяльності 

Інтеграція по стадіях життєвого циклу 

товарів, формування технопарків, 

технополісів та інших форм 

Розробка трансатлантичних інноваційних 

проектів, міжнародна інтеграція 

Тип конкуренції Пріоритет чистої конкуренції Розвиток міжнародної конкуренції 

Витрати 

на НДДКР 
2,5–3,5 % від ВВП 

3–7 % від ВВП, зростання обсягу продажів та 

обміну патентами 

Тип 

виробництва 

Крупносерійне, масове автоматизоване 

виробництво 

Інтегровані виробничі автоматизовані модулі та 

системи 

Технології  

виробництва 

Переважно дискретні процеси на основі 

ГВС і т.п. 

Безперервні процеси на основі мікроелектроніки, 

біотехнології, генної інженерії з використанням 

екстремальних умов у замкнутих безвідходних 

циклах автоматизованого виробництва 

Форма 

організації 

виробництва 

Розвиток всіх форм: концентрації, 

спеціалізації, кооперування та 

комбінування виробництва на всіх рівнях  

Розвиток всіх форм організації виробництва в 

міжнародному масштабі в рамках ТНК 

Якість 

товарів 

Високе. Підвищення якості товарів – мета 

фірм, корпорацій, виробників 

Подальше підвищення якості товарів у напрямку 

забезпечення їх корисності, безпеки та зручності 

застосування, ресурсозбереження 

Ресурсоємність 

товарів  

Зниження ресурсоємності – пріоритетна 

стратегія фірми 

За 15 років ресурсоємністъ товарів на одиницю 

корисного ефекту може знизитися вдвічі 

Ресурсоємність 

товарів у сфері 

споживання 

(експлуатації) 

Висока (за термін служби до 5 разів 

більше ціни). Зниження поточних витрат 

у споживача товару не пріоритетне 

За 15 років може знизитися приблизно вдвічі. 

Зниження витрат у споживача буде пріоритетною 

метою фірми 

Система 

менеджменту 
Становлення та розвиток 

Автоматизація системи з метою підвищення 

якості управлінського рішення 

Джерело: [135] 
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Продовження додатку Б 

Технології майбутнього за версією  провідних аналітичних центрів світу 

12 проривних технологій за версією McKіnsey Global Іnstіtute: 

1. Мобільний Інтернет. У найближчі 10 років число інтернет-користувачів у світі 

збільшиться на 3,5 млрд. чоловік, з них 2 млрд. одержать доступ до Інтернету завдяки мобільним 

пристроям, що дозволяють виходити в Інтернет звідки завгодно. Таким чином, багато хто з тих, 

хто не брав участь у глобальному поділі праці і практично не мав доступу до різноманітної 

інформації, сучасній освіті, охороні здоров'я, державним послугам, тепер одержать такий доступ. 

Втім, цим справа не обмежиться, оскільки потенціал у різних додатків мобільного Інтернету 

величезний. Так, віддалений моніторинг стану здоров'я пацієнтів приведе до скорочення витрат 

на лікування хронічних захворювань на 10-20%, продуктивність праці в управлінні транзакціями 

в платіжних системах може підвищитися на 50%, а в роздрібній торгівлі – на 6-15%, витрати на 

адміністративну роботу можуть скоротитися на 60-75%. 

2. Автоматизація інтелектуальної праці. Машини вже сьогодні посідають багато місць 

індустріальних робітників, тепер черга за "розумними" професіями, якими займаються більше 

230 млн. осіб в світі. У найближчі 10 років багато завдань типового працівника розумової праці 

почнуть піддаватися автоматизації. На обчислювальні пристрої може бути перекладена значна 

частина нинішніх функцій викладачів, інженерів, медичних працівників, юристів, фінансистів і 

управлінців, причому в деяких випадках автоматизація може привести і до повної заміни людей 

комп'ютерами. До 140 млн. працівників розумової праці в світі опиняться в нових обставинах, 

коли сама суть їх роботи може змінитися. У цих і подібних їм областях можуть залишитися лише 

дві категорії працівників – найбільш високопрофесійні і найбільш некваліфіковані, середній 

прошарок буде практично усунутий. При цьому високопрофесійним фахівцям доведеться 

навчитися користуватися можливостями штучного інтелекту, а найбільш некваліфікованим - 

змиритися з тим, що оплата їх праці буде нижче собівартості відповідних систем. Однак ті, хто 

захоче реалізувати цей потенціал, імовірно, зіштовхнуться з серйозними технологічними, 

регуляторними та організаційними бар'єрами. Багато керівників не ризикнуть вкладати в 

технології, що не були перевірені часом, та й самі працівники можуть чинити серйозний опір. 

Крім того, автоматизація роботи може вимагати фундаментальних змін у принципах організації 

праці. Підвищення продуктивності праці без інновацій і перенавчання співробітників може 

призвести до зниження заробітних плат і росту нерівності в доходах. 

3. Хмарні інформаційні технології. Модель забезпечення повсюдного та зручного 

мережевого доступу до обчислювальних ресурсів (мережам передачі даних, серверам, пристроям 

зберігання даних, додаткам і сервісам) може значно зменшити витрати на інфраструктуру 

інформаційних технологій та оперативно реагувати на зміни обчислювальних потреб. Хмарні 

технології вже зараз дозволили серйозно здешевить ІT-послуги. 

4. "Інтернет речей" являє собою різного роду убудовані в машини сенсори та додатки, а 

також інфраструктуру для їх роботи. За останні 5 років число приєднаних машин збільшилося в 4 

рази. Найбільш показовий приклад – використання дистанційного контролю для лікування 

захворювань, системи "розумний будинок" та інші. 

5. Передова робототехніка  являє собою не лише виробничу робототехніку, але й безліч 

різних систем, включаючи екзоскелети, що збільшують фізичні можливості людини, наприклад, 

людей з обмеженими можливостями. 

6. Самокеровані та напівсамокеровані автомобілі. Сумарний пробіг безпілотних 

автомобілів Google досяг майже 500 тис. кілометрів. За цей час вони потрапили лише в одну 

аварію з вини людини. 

7. Передова геноміка розвивається на стику генетичного секвенирування та аналізу 

супермасивів даних. Основні складові додатка: медицина, сільське господарство та біопаливо на 

основі мікроорганізмів. 

8. Нагромадження і зберігання енергії. Прогрес у технологіях нагромадження та  

зберігання енергії дозволить зробити більш екологічно чисті гібридні автомобілі повноцінними 
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конкурентами традиційних, стабілізувати роботу електромереж і спростити процес 

електрифікації важкодоступних регіонів. 

9. Тривимірний друк. Являє собою метод пошарового створення фізичного об'єкта на 

основі віртуальної тривимірної моделі. За 4 роки вартість домашнього принтера тривимірних 

об'єктів знизилась в 10 разів. 

10. Високотехнологічні матеріали. Наприклад: наноліки, суперконденсатори для 

батарей, надгладкі покриття та ультратонкі екрани. 

11. Нові методи пошуку та видобутку нафти і газу. Наприклад, у США, де видобуток 

газу на основі сланців і нафти з важкодоступних шарів на сьогоднішній день ведеться найбільш 

активно, дані технології продемонстрували здатність істотно впливати на структуру 

енергопостачання та багато в чому змінили її. 

12. Альтернативні  джерела енергії. До 2025 року на поновлювані з енергії, насамперед, 

сонце і вітер, може припадати до 16% світового енергопостачання. Генерація енергії з цих двох 

джерел зросла з 2000 року в 19 разів. 

 

ТОП-10 перспективних технологій за версією World Economic Forum: 

1. Портативні електронні пристрої, адаптовані до тіла людини. Такі технологічні 

розробки як розумні окуляри Google Glass і браслети Fіtbіt породили значну увагу до 

перспективних гаджетів. Подібні пристрої дозволяють людям стежити за своїм здоров'ям і 

самопочуттям, мониторити у режимі реального часу стан організму і його окремі функції, 

фізичне навантаження, сон і так далі, а також значно полегшують життя людей з обмеженими 

можливостями. Останнім часом  сегмент персональних пристроїв зміщується від традиційних 

зовнішніх гаджетів для носіння вбік електроніки, пристосованої до тіла, тобто межа між 

людиною і технікою поступово "розмивається". 

2. Наноструктурні вуглецеві композити. Забруднюючі атмосферу автомобільні вихлопи 

від швидко зростаючого парку автомашин викликають все більшу заклопотаність, тому не дивно, 

що підвищення робочої ефективності транспорту є багатообіцяючим напрямком для зниження 

загального впливу забруднень. Нові методи наноструктурування вуглецевого волокна для 

новітніх композитних матеріалів дозволяють можливість знизити вагу автомобілів на 40% і 

більше. Більш легкі машини споживають менше палива. Крім того, використання вуглецевих 

композитних матеріалів дозволяє створювати більше безпечні конструкції машин. 

3. Видобуток металів з опрісненої морської води. По мірі того як світове населення 

продовжує рости, а запаси прісної води продовжують скорочуватися, опріснення морської води 

стає все більш розповсюдженим способом задовольняти потреби людства. Однак у технології 

опріснення є свої недоліки: це надзвичайно енергоємний процес, при якому утворюється безліч 

відходів у вигляді концентрованого розсолу. Залишкові матеріали опріснення не можна 

повертати в океан, тому що це серйозно зашкодить морській фауні. Багатообіцяючим рішенням 

цього питання є переробка розсолу з метою отримання цінних речовин (літію, магнію, урану, 

кальцію, натрію, калійних з'єднань). 

4. Нові способи зберігання електричної енергії. Проблема зберігання електричної 

енергії – одна з найбільш важливих не лише в енергетиці, але й в економіці. Вона дотепер не 

вирішена повною мірою, однак є ознаки того, що нові технології допоможуть впритул 

наблизитися до цього. Серед них надємні напіврідкі елементи, а також нові твердотільні 

графенові конденсатори, дозволяють проводити десятки тисяч циклів заряду/розряду. Інші 

варіанти засновані на використанні кінетичної потенційної енергії. 

5. Нанопроводникові літій-іонні елементи для електричних батарей. Ці батареї нового 

покоління здатні швидше проводити повну зарядку та виробляти на 30-40% більше електрики, 

ніж існуючі сьогодні літієво-іонні батареї. Над цією технологією, зокрема, працювали в 

Стенфорді, і за результатами роботи оголосили, що можлива ємність таких елементів удесятеро 

перевищує існуючі. Нове покоління батарей може допомогти перетворити ринок електромобілів і 

зберігати сонячну електроенергію в домашніх умовах. У найближчі два роки очікуються перші 

поставки смартфонів з нанопровідниковими акумуляторами. 
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6. Візуальні інтерфейси без екранів. У минулому році в області розробки інтерфейсів без 

фізичних екранів був досягнутий значний прогрес. З'явилися бионічні контактні лінзи, 

голографічні проектори високого розрізнення, що не потребують окулярів і рухомих деталей, 

проектована клавіатура для смартфона та інші подібні пристрої. У більш довгостроковій 

перспективі технології дозволять створювати синаптичні інтерфейси, здатні передавати 

візуальну інформацію безпосередньо в мозок, минаючи очі. 

7. Ліки для кишкової мікрофлори людини. В останні роки велика увага дослідників 

приділяється кишковій мікрофлорі людини і її значної ролі у виникненні розповсюджених 

захворювань - від інфекцій й ожиріння до діабету й запалень травного тракту. Клінічні 

дослідження колоній кишкових мікроорганізмів й інших мікросимбіонтів людини, які 

допомагають переварювати їжу й захищатися від хвороботворних інфекцій, допоможуть 

створити ліки нового покоління. Технології, спрямовані на вивчення того, як корисні види 

людських мікроорганізмів впливають на здоров'я людини й схильність до хвороб, будуть 

задавати тренд у сучасній медицині. 

8. Ліки на основі РНК. Останні досягнення в дослідженні рибонуклеїнових кислот (РНК) 

і в технологіях синтезу в живому організмі дозволяють створити ліки нового покоління. Подібні 

ліки можуть коректувати синтез натуральних білків і виробляти в природних умовах організму 

лікарські протеїни. У співробітництві з великими фармацевтичними компаніями і науковими 

центрами створено ряд приватних підприємств, що будуть розробляти ліки та методи лікування 

на основі РНК. З їх допомогою можна буде лікувати генетичні захворювання, а також хвороби, 

пов'язані з порушенням обміну речовин. 

9. Прогнозна аналітика. В основі цієї групи технологій лежить ідея Quantіfіed Self, 

запропонована журналістами видання Wіred в 2007 році. Суть її полягає в регулярному зборі 

даних по різних аспектах повсякденного життя людини (такими даними може виступати все, що 

завгодно), їх наступному аналізі та створенні відповідних персональних прогнозів. Хоча рух 

прихильників Quantіfіed Self існує вже кілька років, з появою нових смартфонів і безлічі 

спеціальних додатків для них, виникла розвинена технологічна платформа для поліпшення якості 

життя людей за допомогою прогнозної аналитики. У сучасних смартфонах утримується значна 

кількість інформації про життя та діяльність людей, у тому числі й тих, кого вони знають (списки 

контактів, додатки соціальних мереж), з ким спілкуються (реєстрація викликів, реєстрація 

текстових повідомлень, електронна пошта), куди ходять (GPS, Wі-Fі, фотографії з прив'язкою до 

місцевості), що і як роблять (використовувані додатки, дані по навантаженням). Використовуючи 

цю інформацію, а також аналітичні алгоритми, можна будувати детальні прогнозні моделі про 

людей і про їх поведінку, що в підсумку дозволить їм вести більш здорове й продуктивне життя. 

10. Інтерфейси "мозок-комп'ютер". Можливість управляти комп'ютером винятково 

силою розуму ближче до реальності, чим нині прийнято вважати. Інтерфейси "мозок-комп'ютер", 

у яких комп'ютер зчитує й інтерпретує сигнали безпосередньо з головного мозку, уже проходять 

клінічні випробування й демонструють непогані результати. Подібні інтерфейси здатні на багато 

чого, але, насамперед, допоможуть людям з обмеженими можливостями взаємодіяти із 

зовнішнім миром. 
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Рис. 1. Карта наук на основі тематики наукових журналів (з 2000 року) 

Джерело: [138] 
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Рис. 2. Карта взаємозв’язків між технологіями 

Джерело: [138] 
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Рис. 3. Карта взаємозв’язків між NBIC-технологіями 

Джерело: [138] 
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Таблиця 2  

Рейтинг Best Global Brands 2014  

Рейтинг Бренд Країна Сектор Вартість бренда 

($ млн.) 

Тренд 

(%) 

1 Apple США Technology 118,863 +21 

2 Google США Technology 107,439 +15 

3 Coca-Cola США Beverages 81,563 +3 

4 IBM США Business 

Services 

72,244 -8 

5 Microsoft США Technology 61,154 +3 

6 GE США Diversified 45,480 -3 

7 Samsung Південна 

Корея 
Technology 45,462 +15 

8 Toyota Японія Automotive 42,392 +20 

9 McDonald’s США Restaurants 42,254 +1 

10 Mercedes-Benz Німеччина Automotive 34,338 +8 

11 BMW Німеччина Automotive 34,214 +7 

12 Intel США Technology 34,153 -8 

13 Disney США Media 32,223 +14 

14 Cisco США Technology 30,936 +6 

15 Amazon США Retail 29,478 +25 

16 Oracle США Technology 25,980 +8 

17 HP США Technology 23,758 -8 

18 Gillette США FMCG 22,845 -9 

19 Louis Vuitton Франція Luxury 22,552 -9 

20 Honda Японія Automotive 21,673 +17 

 

Джерело: [239] 
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Таблиця 1 

Рівні формування екосистеми інновацій  

Агенти  Завдання  

Інноваційна 

особистість 

 

Важливо забезпечити конкурентоздатність країни на світових ринках праці 

через створення комфортних умов для життя і самореалізації в сфері науки і 

технологічного підприємництва. 

 Розвиток національної системи освіти повинен базуватися на розумінні 

глибокої зміни системи вбік принципу Long lіfe educatіon. 

Інноваційна 

корпорація 

Відкриті інновації – основний тренд розвитку сучасних корпорацій. Ця 

політика дозволяє дати значний імпульс розвитку малих і середніх 

інноваційних компаній за рахунок формування кластерів приватного 

підприємництва навколо власних досліджень і розробок 

Гнучке використання інструментів державної підтримки, при ефективному 

управлінні приватно-державної взаємодії, може дати компаніям значні 

переваги. 

Інноваційні 

території 

Міста, зіштовхнувшись зі складними викликами своєму розвитку, стають 

головними зацікавленими споживачами і замовниками інноваційних 

проривів. 

Створення комфортного та ефективного міського середовища – значимий 

фактор конкурентоздатності країн і територій за якісний людський капітал. 

Національні 

інститути 

Завдання національної екосистеми – залучити талановитих, освічених 

людей до створення інновацій, створити умови для народження 

інноваційних ідей та їх комерціалізації. 

Іншим важливим завданням є формування в суспільстві культури 

інноваційного підприємництва та обмеження ролі держави сферами 

освіти і фундаментальної науки, передпосівних  

і посівних венчурних інвестицій, а також питаннями балансу традиційних 

секторів і нової економіки. 

Наднаціональне 

середовище 

Ключові блоки питань: модернізація світової системи патентування, новий 

баланс між відкритістю технологій і захистом прав власності на 

розробки. 

Незважаючи на зростаючу кількість невирішених питань, недоцільно 

створювати нові наднаціональні структури. 

Глобальні наукові проекти будуть сприяти забезпеченню серйозних 

проривів у принципових для майбутнього людства областях знання. 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. 1. Валові витрати на дослідження і розробки  

Джерело:  [46]  

Таблиця 1 

Витрати на дослідження і розробки, млрд. $  

Показник  

 Країна  
2011 2012 2013 

ВВЗ на R&D R&D в % 

до ВВП 

ВВЗ на R&D R&D в % 

до ВВП 

ВВЗ на 

R&D  
R&D в % 

до ВВП  

Америка 473,7 2,3% 491,8 2,3% 505,6 2,3% 

США 415,1 2,8% 427,2 2,8% 436,0 2,8% 

Азія 429,9 1,8% 473,5 1,9% 514,4 1,9% 

Японія 148,3 3,4% 152,1 3,5% 157,6 3,5% 

Китай 149,3 1,5% 174,9 1,6% 198,9 1,6% 

Індія 32,5 0,8% 38,0 0,8% 41,3 0,8% 

Європа 310,5 1,9% 326,7 1,9% 338,1 2,0% 

Інші країни  37,8 1,0% 41,4 1,1% 44,5 1,1% 

Загальний 1,251.9 2,0% 1,333.4 2,0% 1,402.6 2,0% 

Джерело: [40] 
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Випускники вищих навчальних закладів 

 

Дослідники 

 

Внутрішні видатки на дослідження та розробки 

 

Кількість публікацій з високим імпакт-фактором 

 

Патентні заявки 

 

Рис. 2. Характеристики міжнародного інноваційного простору, 2000 – рік 

аналізу  

Джерело:  [209] 
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Рис. 3. Високотехнологічний експорт в 2011–2015 рр., % експорту  

Джерело:  [236]  
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Додаток Е 

Таблиця 1 

Приклади міжнародних високотехнологічних проектів 

Проект  Задача проекту  Країни-учасники 

Мікрочип, що відкриває 

еру "неточних 

комп'ютерів" 

 

Мікрочіп в 15 разів ефективніший, 

ніж точні традиційні, а його 

помилки - некритичні для 

величезної маси додатків і 

пристроїв 

США, Сінгапур, Швейцарія  

ITER  

(міжнародний 

експериментальний 

термоядерний реактор).  

Задача ІТЕР полягає в демонстрації 

здійсненності створення 

термоядерного реактора і 

вирішенні фізичних і 

технологічних проблем 

країни ЄС, Індія, Китай, Республіка 

Корея, Росія, США, 

Японія 

Великий адронний 

коллайдер, керований 

Європейським центром 

ядерних досліджень 

(ЦЕРН). 

найбільший в світі прискорювач 

заряджених частинок 

європейські країни-члени ЦЕРН 

(Німеччина, Франція, Великобританія, 

Італія, Іспанія, Нідерланди та ін.), США, 

Японія, Росія та ін. 

Рентгенівський лазер на 

вільних електронах 

XFEL 

XFEL є одним з найпотужніших 

рентгенівських лазерів на вільних 

електронах 

Німеччина, Франція, Данія, Греція, 

Угорщина, Італія, Польща, Іспанія, 

Швеція, Швейцарія, Великобританія, 

Китай і Росія 

Прискорювач 

антипротонів і іонів 

FAIR  

Використання  прискорювального 

комплексу надасть нові можливості 

для експериментів за рахунок 

отримання високоенергетичних 

пучків антипротонів і різних іонів з 

унікальним якістю та 

інтенсивністю 

Австрія, Китай, Фінляндія, Франція, 

Німеччина, Греція, Індія, Італія, Польща, 

Румунія, Росія та ін. 

Відкриття двох нових 

груп крові  

(Лангерайс і Джуніор) 

Вирішення проблем переливання 

крові, дослідження лікування 

пухлин 

США, Франція, Японія 

Дослідження генетичної 

диференціації 

 

Домлідження має велике значення 

для розуміння генетичних 

чинників, що призводять до різних 

хвороб 

США, Фінляндія 

Проект з розшифровки 

генома людини  

(Human Genome Project, 

HGP) 

Метою є визначення послідовності 

нуклеотидів, що становлять ДНК та 

ідентифікація 20-25 тис. генів у 

людському геномі 

США, Канада, Великобританія 

Дослідження 

походження жителів 

Нового світу 

 

Домлідження має велике значення 

для розуміння генетичних 

чинників, що призводять до різних 

хвороб 

США, Росія 

Проект «A new generation 

of concentrator 

photovoltaic cells, 

modules and systems» 

Передбачається знайти дешеві 

способи перетворення сонячної 

енергії в електричну для того, щоб 

істотно знизити її собівартість 

Японія, Іспанія, Великобританія, Італія, 

Німеччина, Франція 

 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. 1. Карта міжнародного співробінитцва в сфері нанотехнологій 

Джерело: [115] 
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GRID-системи в глобальній економіці 

  

Міжнародний проект ЄС «Розгортання GRID-систем для розвитку е-науки в 

Європі» (Enablіng Grіds for E-scіence іn Europe, EGEE) спрямований на створення в 

світовому масштабі можливостей для експлуатації та розвитку EGEE і забезпечити 

умови для плідної спільної роботи європейських учасників проекту та основних 

користувачів GRID-систем.  

EGEE буде співробітничати з іншими проектами, зокрема з: 

- DІLІGENT (інфраструктура цифрових бібліотек на GRID-технології, Dіgіtal 

Lіbrary Іnfrastructure on Grіd Enabled Technology). Мета цього проекту – об'єднати 

GRID-технологію і технологію цифрових бібліотек (Dіgіtal Lіbrary, DL), щоб члени 

динамічних віртуальних наукових організацій створили загальні ресурси, мали до 

них доступ, і підтримували між собою безпечне, погоджене та ефективне 

співробітництво; 

- SEE-GRІ (розвиток електронної інфраструктури Південної Європи на 

основі GRID-технологій, South Eastern European Grіd-enabled eіnfrastructure 

Development), мета якого – конкретні заходи, що сприяють участі країн півдня 

Європи у всеєвропейських і всесвітніх GRID-ініціативах. Він створює суцільну, 

цілісну дослідну GRID-інфраструктуру, у якій вирішені проблеми поєднання; ця 

інфраструктура розширить і підтримає регіональну частину європейського 

науково-дослідного простору (ERA); 

- DEІSA (розподілена інфраструктура ЄС в сфері прикладного 

суперкомпьютингу, Dіstrіbuted European Іnfrastructure for Supercomputіng 

Applіcatіons) – консорціум провідних національних центрів суперкомпьютингу ЄС 

для спільного створення та експлуатації розподіленої системи. 
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Рис. 2. GRID-інфраструктура для обробки та зберігання даних Великого 

адронного колайдера (WLCG) 

Джерело:  [107] 
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Таблиця 1 

Основні напрямки державної інноваційної політики країн світу  

Напрямок інноваційної 

політики 
Специфіка Країни 

Оптимізація структури 

національної 

інноваційної системи 

Оптимізація державної системи управління і 

планування в сфері інновацій 
Японія, Норвегія, Індія, Чилі 

Оптимізація державного фінансування науки 

та інноваційної сфери 
США, Франція, Великобританія, 

Данія, Норвегія, Швеція, Тайвань, 

Австралія 
Розвиток фундаментальних досліджень Великобританія, Швеція, Словенія 

Стимулювання 

інноваційної кооперації 

бізнесу і науки всередині 

країни 

Стимулювання симетричного зближення 

університетів і корпорацій 
США, Фінляндія 

Великі державні вкладення в науку та 

інноваційну сферу і залучення національного 

приватного капіталу 

Ізраїль, Фінляндія 

Стимулювання інноваційної активності 

приватного сектора з залученням іноземних 

капіталів в інноваційну сферу 

Великобританія, Ірландія, Китай, 

Корея, Малайзия, Індія, Ізраїль 

Стимулювання інноваційної ініціативи 

наукового сектора 
Німеччина, Японія, Нова Зеландія, 

Данія 

Інтеграція в міжнародні 

інноваційні мережі 

Комплексна інтеграція Фінляндія, Ізраїль, Нідерланди, Китай 

Технологічна спеціалізація Корея, Малайзия, Сінгапур, Тайвань, 

Індія 

Налагодження 

внутрішніх інноваційних 

мереж 

Створення особливих умов для освітніх 

зв'язків в інноваційній сфері 
США, Норвегія, Ірландія 

Стимулювання ініціативи регіонів Франція, Німеччина, Фінляндія 

Реструктуризація державного сектора науки Болгарія, Польща, Литва 

Ініціювання інтеграції науки та освіти  Латвія, Естонія, Чехія 

Залучення малого та середнього бізнесу в 

інноваційну сферу 
Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, 

Естонія, Туреччина, Чилі 
Визначення пріоритетних експортних 

напрямків в області високих технологій 
Чехія, Румунія, Чилі, Туреччина 

Джерело: [19] 
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Продовження додатку Ж 

Таблиця 2  

Світовий досвід стимулювання інноваційної діяльності  

Країна Програма Зміст програми 

Великобританія 

Small Business Research 

Initiative 

Програма надає фінансування на критичних етапах 

розробки продукту на конкурсній основі 

Leadershіp and Management 

programme 

Фінансована урядом програма по підвищенню 

кваліфікації директорів і менеджерів 

Ірландія 
Industry-Led Networks Pilot 

programme 

Програма надає підтримку галузевих мереж, що сприяють 

співробітництву в деяких областях 

Швейцарія 
Програма «інноваційних 

чеків» на період кризи 

Підтримка інноваційних розробок, бюджет яких 

незначний, малим та середнім підприємцям, а також 

окремим дослідникам пропонується за спрощеною 

схемою обґрунтування за 10-12 робочих днів одержання 

чеків вартістю 7500 швейцарських франків кожен, 

котрими вони швидко можуть оплатити нескладні 

дослідження або вже наявні розробки 

Іспанія INNPACTO 
Спільне фінансування державою та приватним сектором 

інноваційних проектів 

Ізраїль Yozma Створення власної венчурної галузі 

Південна Корея 

KOSBIR – Korea Small 

Business Innovation 

Research 

Підтримка малого та середнього 

інноваційного бізнесу 

США 

Small Busіness Іnnovatіon 

Research Program – SBІR, 

Small Busіness Technology 

Transfer Program – STTR, 

Small busіness іnvestment 

company – SBІC 

Фінансова та консультаційна підтримка 

 інноваційних компаній 

Бразилія 
Політика розвитку 

продуктивності (PDP) 

Визначає цільові обсяги фінансування та податкові пільги 

по ключових галузях (інформаційні технології, 

біотехнології, енергетика і ін.) 

Австрія 

Агентство підтримки 

НДДКР FFG, Австрійське 

агентство підтримки 

економічного розвитку 

(AWS) 

Фінансування  

інноваційних проектів 

JіTU 
Надання фінансової підтримки для створення нових 

технологічних компаній 

Білорусь 
Стимулювання державою 

інноваційної діяльності 

Для інноваційних суб’єктів ставка податку на прибуток 

встановлена в розмірі 10%, передбачена можливість 

одержання засобів з республіканського бюджету на 

організацію діяльності і розвиток матеріально-технічної 

бази венчурної організації. 

Фінляндія Фонд «Sitra» Інвестиції в біотехнології 

Франція Програма РМЕ 

Стимулювання приватних інвестицій у науку, 

поліпшення взаємодії між учасниками інноваційного 

процесу і підтримка розвитку малих і середніх 

підприємств 

Швеція 

Програма  

«The Innovation Bridge» 

Підтримка комерціалізації результатів наукових 

досліджень 

ALMI Business Partner Підтримка створення інноваційних компаній 

Німеччина 

Програми державно-

приватного партнерства в 

науково-дослідній сфері 

Стимулювання вкладень приватним сектором засобів у 

НДДКР 

Індія Надання податкових пільг Витрати на НДДКР приватних компаній вираховуються із 

прибутку при розрахунку податку на прибуток 

Джерело: [129] 
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Продовження додатку Ж 

Таблиця 3 

Матриця прийняття рішень в сфері фінансування міжнародного трансферу технологій  
 Державне фінансування Спільне фінансування 

Попередні 

дослідження 

і розробки 

Довгострокові 

стратегічні 

дослідження і 

розробки 

Технологічний 

розвиток 

Спільні 

дослідження 

Відшкодування 

витрат 
Ліцензування Інкубація 

Нові 

підприємства 

Розробка і 

підтримка 

основних 

компетенцій 

Потенційні 

керовані 

ріжуча кромка 

дослідження 

Досягнення в 

нових сферах 

досліджень 

Прорив в окремих 

сферах 

Новітні 

дослідження 

Вирішення 

проблем 

Удосконалення 

технологій 

Вирішення проблем 

Передові 

аналітичні 

методи 

Нові матеріали 

   

Розширене 

поширення 

знань 

Наукові 

публікації 

Конференції 

 

Охорона здоров'я 

та 

безпека 

Навколишнє 

середовище 

Національна 

безпека 

     

Політика 

обраної 

підтримки  

Наукові 

консультації 

Законодавча 

підтримка 

Технології для 

на підтримки 

національних 

пріоритетів і 

безпеки 

     

Підтримка 

приватного  

сектору 
   

Вирішення 

проблем 

Удосконалення 

технологій 

Аналіз 

Продаж продукції 

Вирішення проблем 

Оцінка технології 

Доступ до 

інтелектуальної 

власності 

забезпечення 

Фінансова і 

технічна 

підтримка 

 

Комерційні 

підприємства 
      

Доступ до 

лабораторій, 

обладнання 

підтримка 

Фінансова і 

Технічна 

підтримка 

Трансфер 

персоналу 

Джерело: [112] 
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Рис. 1.Технологічна карта розвитку технологій [381]  
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Продовження додатку Ж 
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Рис. 2. Ринок інститутів підтримки інноваційної діяльності  

Джерело: [112] 
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Продовження додатку Ж 

Таблиця 4 

Канали трансферу технологій на регіональному рівні та співвідношення  

«необхідний обсяг фінансування – інноваційна ефективність»  

Тип  

трансферу 

Канали трансферу  

технологій 

Організаційні 

форми каналів 

трансферу 

Необхідний 

обсяг 

фінансування* 

Обсяг 

прибутку* 

Переміщення 

людських 

ресурсів 

(human resource 

flows) 

Підготовка людських 

ресурсів 

Доступ фірм до 

кваліфікованих людських 

ресурсів для отримання 

конкурентних переваг 

Стажування, 

навчання студентів, 

прийом на роботу 

випускників 

2 4 

Неофіційні 

контакти між 

фахівцями 

Технічне і професійне 

навчання 

Інновації ярмарки та гранти 

Професійні мережі, 

обмін інформацією 
3 3 

Діяльність з 

трансферу 

технологій 

Фінансування для 

розповсюдження науково-

технічних знань 

Семінари, 

конференції, 

публікацій, в т.ч. і 

спільні 

5 2 

Надання послуг 

Консультаційні послуги, 

надання технічної 

допомоги, використання 

команд 

Диверсифікація 

джерел 

фінансування 

Вирішення 

конкретних проблем 

фірми 

5 5 

Спільні проекти 

Співпраця в сфері 

досліджень і розробок, 

контракти на проведення 

досліджень, обмін 

дослідниками, формальні 

мережі робіт, наукових і 

технологічних парків 

Фінансування 

інноваційної 

діяльності 

Венчурний капітал 

Підтримка науково-

дослідницьких 

мереж 

6 7 

Ліцензування 

Підтримка ліцензування та 

поширення технології 

Бізнес-коучинг для 

відновлення потужностей в 

сфері прикладної науки і 

техніки (використання 

обладнання) 

Платформи для координації 

вимагають додаткової 

підготовки кадрів в 

специфічних сферах 

Центри трансферу 

технологій 
7 7 

Створення нових 

підприємств на 

основі технології 

(technology based 

firms) 

Передача знань через 

фундаментальні або 

прикладні дослідження 

фірмам на цільовій основі 

Спін-офф фірми, 

інкубатори, 

"гібридні" компанії 

при університетах 

10 9 

* – шкала оцінки від 1 до 10 

Джерело: розроблено автором 
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Продовження додатку Ж 

Таблиця 5 

Основні види комунікацій в глобальній інноваційній системі 

Напрям  Практика  Зміст 

КОМУНІКАЦІЇ 

В 

«ТРИКУТНИКУ 

ЗНАНЬ» 

 

InCoUniv 

практика, націлена на те, щоб ВНЗ стали центрами 

інноваційних комунікацій, і щоб зросло розуміння 

важливості інновацій і комунікацій на університетському 

рівні 

InCoSci 
практика, націлена на сприяння комунікаціям у сфері 

інновацій у науково-дослідних установах 

InCoCorp 

заохочення та реалізація стратегії комунікацій у сфері 

інновацій у приватних компаніях, у тому числі через 

інститути розвитку 

InCoEd 

практика, націлена на ріст розуміння важливості творчого 

потенціалу та інновацій у системі загальної та професійної 

освіти 

ЗВ`ЯЗКИ В 

СУСПІЛЬСТВІ 

ТА ДЕРЖАВІ 

InCoGov 
заохочення інновацій і комунікацій у сфері інновацій у 

взаєминах з державними установами всіх рівнів влади 

InCo NGO 

практика, націлена на заохочення інновацій і комунікацій у 

сфері інновацій через неурядові організації для формування 

суспільної думки, розвитку творчого потенціалу людей та 

їхніх інтеграцій 

InLoCom 

розвиток інноваційного місцевого співтовариства, 

створення відкритих, прогресивних регіонів, заснованих на 

інноваціях і сталому розвитку 

InGloCom 
практика, націлена на інтеграцію в глобальну ІnCo-

спільноту 

ІНСТРУМЕНТИ 

КОМУНІКАЦІЙ 

InJo 
заохочення інноваційної журналістики і ріст розуміння 

інновацій серед журналістів, редакторів та фахівців ЗМІ 

InCoArt 
практика, що заохочує комунікації в сфері інновацій серед і 

через представників творчого світу 

WebInCo 
використання ресурсів Web 2.0 для стимулювання 

інновацій (спеціалізований сегмент NewMedіa) 

InCoVisual розвиток візуальних комунікацій у сфері інновацій 

АКТУАЛЬНИЙ 

ПОРЯДОК 

ДЕННИЙ  

HumInCo 

практика, націлена на відбиття проблеми інновацій у 

психології людини та розвитку соціальної сфери (і-conomy 

& і-socіety) 

InCoEco розвиток інновацій у сфері екології 

Джерело: [144] 
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Продовження додатку Ж 

Таблиця 6 

Порівняльний аналіз досвіду заснування організацій трансферу технологій на регіональному рівні [71] 

Критерій  Історія невдачі Історія успіху 

1 2 3 

Історія 

в одному з регіонів з ініціативи регіональної адміністрації 

і за підтримки одного з міжнародних проектів був 

заснований центр комерціалізації і трансферу технологій 

на початку 2000-х Федеральним міністерством освіти і науки 

Німеччини (BMBF) була розроблена Програма з валоризації, 

спрямована на створення і розвиток агентств з використання 

патентів (PVA), що підтримують співробітництво між 

державними НДІ і/або університетами з комерціалізації 

результатів наукових досліджень. В рамках цієї Програми на 

основі концепції, запропонованою консалтинговою 

компанією іnno (www.іnno2group.com), у землі Мекленбург 

було створено PVA-MV AG 

Форма некомерційне партнерство акціонерне товариство 

Засновники 
регіональна Адміністрація, кілька державних 

дослідницьких організацій і місцевий університет 

акціонери: компанія іnno і консорціум з 9 регіональних 

дослідницьких організацій 

Місія 

центру 

підтримка науки та інноваційних секторів у регіоні організація ефективного управління процесом 

комерціалізації для 9 регіональних університетом і 

науковими інститутами 

Основна  

задача 

збір і просування пакета інноваційних проектів, 

моніторинг інноваційного процесу в регіоні і надання 

освітніх послуг  

сприяння процесам, які полегшують патентування і 

валоризацію технологій через систему ліцензування або 

створення spin-офф компаній 

Клієнти 
регіональні державні дослідницькі організації, промислові 

підприємства 

9 регіональних університетів і наукових інститутів, які 

підписали із центром угоди про взаємодію 

Донори  

(замовники) 

місцеві науково-дослідні інститути, промислові 

підприємства, засоби федеральних програм і проектів 

цільове державне фінансування із засобів Програми по 

валоризації Федерального міністерства освіти і науки 

Німеччини (BMBF) і регіонального бюджету (у 

співвідношенні 50% на 50%), дослідницькі організації 
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Продовж. таблиці 6  

1 2 3 

Зовнішнє  

середовище 

середній науковий і дослідницький потенціал регіону; низька інноваційна 

активність місцевих науково-дослідних організацій, пріоритети 

регіонального соціально-економічного розвитку були пов'язані із 

залученням стратегічних інвесторів у промисловий сектор, створенням 

нових робочих місць, поліпшенням інженерної інфраструктури 

середній науковий і дослідницький потенціал 

регіону 

Внутрішній 

потенціал 

центру 

планувалося, що в команду центра буде залучений персонал місцевого 

університету, який має знання і навички інноваційного менеджменту. Для 

створення і розвитку центр був наділений ресурсами, які забезпечували 

йому поточні витрати протягом перших 6 місяців його функціонування 

особливістю PVA-MV AG є те, що ця 

організація створена на основі приватно-

державного співробітництва – компанія іnno, 

крім своєї участі в капіталі PVA-MV AG, 

укомплектувала штат центра (10 чол.) 

персоналом, який володів необхідними 

компетенціями і досвідом практичної роботи 

Основні  

результати 

центр після закінчення 8 місяців свого існування припинив діяльність, 

будь-яких послуг науково-дослідним організаціям або бізнесу надано не 

було 

VA-MV AG успішно працює та вважається 

одним із кращих серед 20 центрів, створених в 

рамках федеральної програми 

Аналіз  

ситуації 

місія центра сформульована як державна функція та орієнтує діяльність 

центра у форматі агента регіональної адміністрації, однак основними 

клієнтами розглядаються місцеві дослідницькі організації і промислові 

підприємства, у яких немає потреби в здійсненні моніторингу або зборі 

регіонального портфеля інноваційних проектів. Потенційна можливість 

для залучення засобів федеральних програм в області інноваційного 

розвитку існувала, проте вимагала інших напрямків діяльності і 

компетенцій центра. Спеціальної регіональної програми, що була б 

пов'язана із завданнями сприяння комерціалізації технологій у регіоні, не 

існувало. Залучений персонал (на неповний робочий день) мав гарний 

досвід в області викладання інноваційного менеджменту, але не володів 

компетенціями, які були потрібні для виконання конкурентоздатних 

послуг центру. Таким чином, обрана стратегія створення центру не могла 

забезпечити його стійкості та ефективного організаційного розвитку 

у даному прикладі стратегія створення PVA-

MV AG демонструє спільність потреб, 

зовнішніх умов і внутрішніх можливостей, що 

забезпечувало стійкість даної організації та 

гарні можливості для розвитку 
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Рис. 1. Рівні оцінки технології на основі концепції життєвого циклу  

Джерело: розроблено автором 
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Рис. 1. Аналіз позицій України та країн ЄС у European Cluster Observatory за 

параметром «Employees» 

Джерело: [220] 

 
Рис. 2. Аналіз позицій України та країн ЄС у European Cluster Observatory за 

параметром «Specialization» 

Джерело: [220] 
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Рис. 3. Аналіз позицій України та країн ЄС у European Cluster Observatory за 

параметром  «Enterprises» 

Джерело: [220] 
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Таблиця 1 

Характеристика міжнародних аспектів кластерів Швейцарії  

в сфері високих технологій 

Назва 

кластеру  

Характеристика та  

основні сфери діяльності 

Alp ICT 

формує платформу для інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) і наукового 

центра інновацій. Alp ІCT сприяє просуванню багатосторонніх мереж між 

підприємствами, політикою та наукою для розвитку динамічної економіки на основі ІКТ 

в регіоні GGBa.  

Діяльність організації концентрується переважно на розвитку синергії та міжнародній 

стратегії розвитку кластера. 

Bio Alps 

асоціація, мета діяльності якої полягає в просуванні Західної Швейцарії як європейського 

посередника в цій області, для своїх освітніх і дослідницьких установ, а також для своїх 

підприємств. Головні дослідницькі напрямки BіoAlps – протеоміка, біоінформатика, 

геноміка, рентгенологія та онкологія. 

WBCB 

кластер консалтингу для підприємств, що сприяє створенню мережі в сфері надання 

приватних і державних послуг за допомогою груп і професійних ательє. Його членами є 

як особи, що надають державні послуги великим компаніям, малим і середнім 

підприємствам, так і частково особам, зацікавленим в економічній та політичній 

діяльності 

Energie-cluster 

організація, що сприяє розвитку підприємств енергетики та зелених технологій. 

Пропонує сім типів послуг: коучинг, трансфер технологій, точна відповідність 

партнерства, освітні послуги, просування експорту, встановлення відносин і платформи 

комунікацій. 

Information 

Systems & IT 

Cluster (ISIS) 

об’єднує у своїй структурі основних учасників зі сфери освіти, експорту як приватних, 

так і державних підприємств та організацій, що виконують НДДКР у таких областях, як: 

інформаційні системи, мультимедіа, додатки та інформаційна безпека 

Medical 

Cluster 

об’єднує виробників, постачальників, установи, що надають послуги, і підприємства 

НДДКР, що працюють в області медичних технологій по всьому швейцарському 

ланцюжку збільшення вартості. Асоціація представлена на території всієї країни та 

нараховує понад 170 членів, розміщених в 14 кантонах. Вона відкрита для іноземних 

підприємств та є членом і промисловим партнером SLSMA (Swіss Lіfe Scіence Marketіng 

Allіance). У співробітництві з мережею Allіance Medіcal Cluster комерціалізує відому 

марку Swіss Medtech. 

TBCE 

мережа включає понад 200 підприємств сфери інформаційних і комунікаційних 

технологій. Діяльність TBCE спрямована на організацію умов роботи, просування Берна 

як ділового центру, трансфер знань і ноу-хау, навчання та безперервна освіта, 

інтернаціоналізація. Варто відзначити, що RFіDnet, центр компетенції для технології RFІ, 

є частиною кластера. 

Micronarc 

центр розвитку мікро- і нанотехнологій. Мережа Mіcronarc, дуже щільна від освітніх і 

дослідницьких установ і приватних підприємств, примикає до довгого списку проектів 

досліджень-додатків, валоризації технологій і циклів інновацій. 

Cluster 

précision 

пропонує підприємствам, постачальникам та освітнім і дослідницьким інститутам 

платформу в області приладобудування і мікротехнологій.  

сприяє встановленню зв'язків між своїми членами та дослідницькими установами, так 

само як і з підприємствами суміжних областей. Для того щоб краще реалізовувати цю 

мету, «Cluster precіsіon» регулярно організовує заходи в кластері. 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. 4. Карта конкурентоздатності кластерів Франції  

Джерело: [142] 
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Таблиця 2 

Ініціативи для міжкластерної співпраці в ЄС 

Ініціатива Основні завдання 

European Cluster Policy 

Group 

група з кластерної політики, яка складається з експертів високого 

рівня та розглядає майбутні виклики для кластерної політики, які 

повинні вирішуватися на національному та 

загальноєвропейському рівні 

 

European Cluster Alliance 

(www.proinno-europe.eu/eca) 

сприяє співпраці кластерів на політичному рівні шляхом 

об'єднання національних і регіональних органів влади та 

інноваційних організацій, що діють в області кластерів. Вона 

спрямована на спільно розробляти більш ефективні стратегії 

кластера і підвищити майстерність кластерних програм 

 

European Cluster Observatory 

(www.clusterobservatory.eu) 

забезпечує статистичний аналіз і відображення кластерів по всій 

Європі, і це полегшує партнерські кластерних організацій і фірм 

кластера, виступаючи в якості повноцінного інформаційного 

обслуговування 

 

European Innovation Platform 

for Clusters 

(www.europe-innova.eu) 

полегшує транснаціональне співробітництво між кластерними 

організаціями на практичному рівні з урахуванням розробки і 

тестування нових або краще підтримки інноваційної діяльності, 

засобів створення об'єднань фірм 

 

European Cluster Excellence 

Initiative 

(www.cluster-excellence.eu) 

розвиває загальноєвропейські стандарти якості для управління 

кластерами, які можуть також сприяти направленню більшої 

підтримки інновацій через кластери 

 

Cluster Collaboration Platform 

(www.cluster-

excellence.eu/collaboration) 

спеціалізується на наданні он-лайн якісної інформації та 

мережевої підтримки для організацій кластерного типу та 

учасників компаній, спрямовані на поліпшення їх роботи і 

підвищення їх конкурентоспроможності за рахунок 

стимулювання тронскордонного та міжнародного 

співробітництва. 

 

 

Джерело: розроблено автором 

 

http://www.proinno-europe.eu/eca
http://www.clusterobservatory.eu/
http://www.europe-innova.eu/
http://www.cluster-excellence.eu/
http://www.cluster-excellence.eu/collaboration
http://www.cluster-excellence.eu/collaboration


257 

 

  

ДОДАТОК Л 

 
 

Рис. 1. Схема технологічного розвитку комічної галузі  

Джерело: розроблено автором 

Нанотехнології  Біотехнології  Інформаційні технології  

- мала вага та компактність; 

- захист від електромагнітного 

випромінювання;  

- стійкість до екстремальних 

температур і радіації;  

- розподіл енергії;  

- забезпечення захисту від 

електростатичних розрядів. 

 

- аналіз змін ходу фізико-хімічних 

процесів в екстремальних та 

нестандартних умовах 

- вирішення проблем біодеградації 

та видозміни біоорганізмів в 

космосі  

- необхідність мініатюризації 

інформаційних систем космічних 

апаратів 

- завдання визначення координат, 

геодезія і навігація, передача 

інформації 

  

- базові технології в 

матеріалознавстві 

- технології космічної 

енергетики 

- космічні ядерні 

енергоустановки і 

тепловиділяючі елементи. 

- супутникові платформи; 

- планетарні дослідження за 

допомогою автоматичних 

космічних апаратів; 

- технологiї отримання, передачі 

та аналізу даних 

- глобальні інфокомунікаційні 

мережі  

- космічна медицина 

- технології виробництва в космосі 

- технологій одержання 

перспективних біопродуктів в 

умовах мікрогравітації 

- експерименти в космічних умовах 

Вимоги до технологічних процесів 

Галузі, де будуть використані результати 

- ракетно-космічна та авіаційна промисловість; 

- радіоелектронна промисловість; 

- машинобудування (включаючи авіабудування, автомобілебудування, транспортне, енергетичне та 

сільськогосподарське машинобудування); 

- приладобудування, наноелектроніка, нанооптика; 

- житлове будівництво; 

- агропромисловий комплекс і харчова промисловість; 

- фармацевтична та медична промисловість; 

- транспортні перевезення; 

- оборонно-промисловий комплекс. 
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Рис. 2. Базовий технологічний пакет космічної галузі 

Джерело: [149] 
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Таблиця  1   

Пріритетні напрями науково-дослідної діяльності НКАУ 

(за даними Державного космічного агентства України) 

№ Напрям Розробки Виконавець робіт 

Конкурентозда

тність на 

міжнародному 

рівні 

1 2 3 4 5 

1 

Загальні питання 

перспективних 

проектів 

новий проект електродинамічної космічної 

тросової системи, призначеної для 

видалення з навколоземних орбіт 

космічного сміття. 

Інститут технічної 

механіки 

**** 

2 

Балістика, 

аеродинаміка та 

теплообмін 

аеротермогазодинаміка гіперзвукових 

літальних апаратів, аеродинамічні 

характеристики ракет на надзвуковому 

відрізку польоту, аеродинаміка космічних 

апаратів, полючи обтікання з урахуванням 

інтерференції «корпус-аеродинамічне 

кермо», методика прогнозування стану 

атмосфери по трасі польоту ракети-носія, 

оцінка можливості створення стандарту 

глобальної атмосфери 

Інститут технічної 

механіки, 

УКРНДІГІДРОМЕТ, 

Морський гідрофізичний 

інститут 

**** 

3 

Навантаження і 

міцність 

конструкцій 

роботи, присвячені дослідженням запасів 

стійкості ракетних конструкцій; розрахунку 

міцності обшивок; 

дослідженням аеропружності, акустики та 

флатера; 

дослідженням коливань і вібрацій ракетних 

конструкцій; 

дослідженням міцності деталей з 

вуглецевих матеріалів 

Інститут механіки, 

Інститут проблем 

машинобудування, 

Інститут технічної 

механіки, Фізико-

механічний інститут, 

Інститут проблем 

міцності, Інститут 

прикладних проблем 

механіки і математики 

*** 

4 
Нові матеріали і 

технології 

розробляються технології одержання 

високоміцних вуглецевих волокон і 

волокнистих матеріалів, термостійкого 

радіо поглинаючого матеріалу, що, а також 

досліджуються матеріали та конструкції з 

полімерних композиційних матеріалів 

Інститут проблем 

матеріалознавства, Завод 

порошкової металургії, 

Інститут хімії поверхні, 

Інститут фізичної хімії, 

Інститут сцинтиляційних 

матеріалів, Інститут 

проблем міцності, 

Інститут електро-

зварювання, Інститут 

електронної фізики. 

*** 

5 

Основні 

проблеми 

ракетних 

двигунів на 

твердому паливі 

науковий супровід виготовлення 

спеціальних 259ндотерм і розробка нових 

сполучних для перспективних видів 

твердого ракетного палива 

Інститут хімії 

високомолекулярних 

з’єднань 

***** 

http://www.nkau.gov.ua/pdf/Zvit_2013_small.pdf
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Продовження табл.  1 

1 2 3 4 5 

6 
Рідинні рухові 

установки 

роботи з розробки 

260ндотермічних палив і 

жароміцних матеріалів, 

виготовленню й дослідженню 

зразків вуглець-вуглецевих 

матеріалів 

Інститут газу і Харківський фізико-

технічний інститут 

**** 

7 

Супутникові 

системи 

наукового та 

спеціального 

призначення, 

системи 

телевимірювань 

теми з поліпшення точності 

геоприв`язки даних космічних 

апаратів, віброзахисту приладів 

корисного навантаження, 

забезпеченню "магнітної 

чистоти", забезпечення стійкості 

до впливу космічних 

випромінювань, методології 

супутникового зондування Землі 

і тематичної обробки знімків 

Інститут космічних досліджень, 

Міжнародний науково-навчальний центр 

інформаційних технологій, Інститут 

прикладної математики та механіки, 

Інститут математики, Інститут проблем 

машинобудування, НТЦ магнетизму 

технічних об'єктів, Інститут електронної 

фізики, Науковий центр аерокосмічних 

досліджень Землі 

** 

8 
Системи 

керування 

створюються спеціальні бази 

даних та алгоритми обробки 

інформації 

Інститут космічних досліджень, 

Радіоастрономічний інститут, Інститут 

проблем математичних машин і систем, 

Інститут проблем реєстрації інформації 

** 

9 
Економіка та 

управління 

роботи з аналізу існуючих 

моделей інноваційної діяльності 

космічних галузей, розробки 

стратегії та економічної моделі 

інноваційної діяльності космічної 

галузі України 

Інститут економіки й прогнозування, 

Центр досліджень науково-технічного 

потенціалу та історії науки, Інститут 

економіко-правових досліджень, НДЦ 

індустріальних проблем розвитку, 

Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень 

* 

10 

Історія ракетно-

космічної 

техніки 

дослідження творчої спадщини 

академіків АН України 

М.Янгеля, В.Будника та 

В.Уткіна, розроблена концепція 

Національного музею історії 

ракетно-космічної технік 

Рада по космічних дослідженнях НАН 

України, Центр досліджень науково-

технічного потенціалу та історії науки, 

Національний технічний університет 

"КПІ", Дніпропетровський національний 

університет, Національний центр 

аерокосмічної освіти молоді, 

Житомирський музей космонавтики 

* 

(національ

ний 

пріоритет) 

Джерело: розроблено автором на основі [149] 
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Продовження додатку Л 

Таблиця 2 

Загальний плановий та фактичний обсяг фінансування космічних програм  

(за даними Державного космічного агентства України) 

За роками 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Передбачено 

Програмою 

Затверджено паспортом 

бюджетної Програми 

Виконано робіт 

згідно з актами 

Фактично профінан-

совано/ отримано 

2013 
98 700,0 

388 000,0* 
98 625,0 83 776,7 

25 263,1 

1 634 151,0* 

*інші джерела 

На які заходи були спрямовані кошти (перелік заходів) 

 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Передбачено 
Програмою 

Затверджено паспортом 
бюджетної Програми 

Виконано робіт 
згідно з актами 

Фактично профінан-

совано/ 

отримано 

Завдання 1. Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу 

GEO-Ukraine 1 500,000 1 499,000 1 538,970 833,970 

Cіч 15 600,000 15 600,000 12 788,674 3 270,000 

Космоприлад 1 000,000 1 000,000 1 000,000 0,000 

Разом 18 100,000 18 099,000 15 327,644 4 103,000 

Завдання 2. Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації 

 Либідь 8 000,000*   8 000,000* 

Навігація 
2 000,000 

3 000,000* 
1 970,000 1 795,000 

1 119,000 

- 

Спостереження 
2 400,000 
1 000,000* 

2 400,000 2 400,000 
1 940,000 

- 

Разом 
4 400,000 

12 000,000* 
4 370,000 4 195,000 

3 059,000 

8 000,000* 

Завдання 3. Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони 

Разом 2 200,000 2 200,000 2 085,000 2 085,000 

Завдання 4. Проведення наукових космічних досліджень 

Іоносат 54 900,000 54 900,000 44 180,372 6 946,600 

Наука 1 900,000 1 899,000 1 899,000 1 499,000 

МКС 500,000 500,000 215,249 0,000 

Освіта 
500,000 

500,000* 
500,000 497,894 

497,894 

- 

Програма 500,000 499,000 498,925 498,925 

Інші заходи    20,234 

Разом 
58 300,000 

500,000* 
58 298,000 47 291,440 

9 462,653 

- 

Завдання 5. Створення космічних комплексів 

Циклон-4 361 800,000*   361 800,000* 

Комерціалізація 9 700,000*   1 136 048,000* 

Космотехніка 
10 100,000 
4 000,000* 

10 064,000 9 342,946 
3 805,500 

128 303,000* 

Технологія 3 000,000 2 994,000 2 993,665 1 104,000 

Супроводження 800,000 800,000 800,000 800,000 

Разом 
13 900,000 

375 500,000* 
13 858,000 13 136,611 

5 709,500 

1 264 351,000* 

Завдання 6. Забезпечення промислово-технологічного розвитку 

База 600,000 600,000 541,000 160,000 

Разом 600,000 600,000 541,000 160,000 

Завдання 7.  Поглиблення міжнародного співробітництва 

Співробітництво 1 000,000 1 000,000 1 000,000 483,000 

Право 200,000 200,000 200,000 200,000 

Разом 1 200,000 1 200,000 1 200,000 683,000 

*інші джерела 

 

Джерело: [149] 

http://www.nkau.gov.ua/pdf/Zvit_2013_small.pdf
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Продовження додатку Л 

Таблиця 3 

Принципи розвитку космічного приладобудування в глобальному середовищі  

Принцип Сутність 
Дія в умовах глобалізації та 

інфрасистем 
Результат 

Доцільної 
наступності 

Використання наявного 
технологічного заділу та 
розвиток на його основі. 

Використання доробок 
інших та оптимізація 

технологічного портфеля на 
основі трансферу технологій 

Прискорення та 
здешевлення 

процесів створення 
нового приладу зі 

колишньої 
надійності та 
функціоналу 

Взаємозамінності 
 

Деталі, що 
використовуються в 

приладі повинні легко 
замінятися та 

поєднуватися іншими 
системами 

Можливість використання 
іноземної елементної бази та 

інтеграції до існуючих 
комплексів 

Економічність 
приладу за рахунок 

стандартизації 
деталей та 

послідовності їх 
з'єднання. 

Агрегатування 

Прилад варто створювати 
з типових вузлів і 

механізмів, що володіють 
певною функціональною 

самостійністю та 
взаємозамінністю 

Можливість використання 
найбільш конкурентоздатних 

складових та іноземної 
елементої бази 

Раціональна 
організація 

виробництва, 
модернізації, 
експлуатації, 
ремонту та 

утилізації приладу 

Аналогії 

При відсутності 
очевидних рішень варто 

використати свій або 
чужий досвід, або варто 

запозичити ідеї та 
рішення із суміжних 

областей знань 

Можливість використати 
відкриті ресурси глобальної 

інноваційної системи 

Підхід дозволяє 
знайти оригінальні 

та несподівані 
рішення в складних 

ситуаціях 

Адаптивності 
(пристосовності) 

В конструкції приладу 
необхідно передбачити 

його ефективну 
пристосовність до різних 

потреб замовників 

Можливість інтеграції до 
глобальних космічних 

систем та проектів 

Прилад швидко та 
економічно 

удосконалюється у 
зв'язку зі змінами 

потреб ринку 
 

Оптимальності 
(переваги) 

З декількох можливих 
рішень необхідно обирати 

краще. Для цього варто 
мати конкретний та 

обґрунтований критерій 
(або критерії) вибору, 

оскільки кожне окреме 
рішення може бути 

кращим у чомусь своєму 

Універсальність розширює 
можливості приладу, але 

ускладнює та підвищує його 
варість, а спеціалізація 

обмежує сферу застосування, 
але спрощує та здешевлює. 

Необхідно враховувати 
конкретні умови 

застосування приладу та 
продуктивність суміжного 

устаткування 

Критерій 
ефективності 
визначається 

технічним 
завданням на 
виробництво 

приладу та залежить 
від запиту замовника 

Технічної 
естетики 

Прилад повинен мати 
гарний зовнішній вигляд  

Додатковий  
маркетинговий ефект 

Даний фактор 
додатково впливає 
на привабливість 

приладу 

Джерело: розроблено автором 
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Рис. 3. Схема взаємозв’язку між кластерами на основі міжсекторального 

трансферу технологій  

Джерело: розроблено автором 
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Додаток М 

Етапи модифікованого алгоритму розробки міжнародної стратегії розвитку 

регіону на основі кластерного підходу (розроблено автором) 

 

1. Визначення конкурентоздатних кластерів: зібрати і проаналізувати дані 

для побудови карти кластерів регіону з точки зору їх розміру, динаміки зростання, 

вкладу в економіку і добробут; 

2. Вибір пріоритетних кластерів для розвитку: визначити пріоритетні 

кластери на підставі чітких критеріїв відбору (наприклад, стабільне зростання, роль 

в економіці і так далі); 

3. Аналіз показників ефективності кластерів: провести порівняльний аналіз 

показників ефективності кластерів зі схожими регіонами для визначення 

потенціалу і ключових сфер зростання («точок зростання»); 

4. Визначення ключових бар'єрів конкурентоспроможності кластерів 

(реєстр обмежень): розуміння ключових бар'єрів, які перешкоджають розвитку 

відібраних кластерів, і основних причин існування цих бар'єрів; 

5. Визначення ключових сфер розвитку кластерів: визначити 3-5 сфер 

розвитку кластерів, у які необхідно інвестувати; 

6. Визначення пріоритетних кластерів для інтеграції: визначити пріоритетні 

кластери на підставі критеріїв сфери діяльності; 

7. Розробка рекомендацій: розробити конкретний набір дієвих рекомендацій 

для кожної зі сфер розвитку кластерів з одночасним забезпеченням зацікавленості і 

підтримки з боку ключових зацікавлених сторін, і перш за все, саме бізнесу; 

8. Формулювання довгострокового бачення: сформулювати бачення розвитку 

регіону і представити його широкій громадськості і інвесторам; 

9. Розробка конкретних ініціатив для реалізації і робочих планів на їх основі: 

представити пріоритетні ініціативи у вигляді набору ключових дій з вказівкою 

терміну виконання і відповідальними особами; 

10. Розробка цільових показників для виміру ефективності прогресу: цільові 

показники повинні відображувати потенціал регіону, але в той же час бути досить 

амбітними, щоб мотивувати зацікавлені сторони; 

11. Залучення ключових учасників реалізації на ранніх етапах: залучити 

потенційних лідерів для реалізації і представників ключових зацікавлених сторін 

на ранніх етапах розробки стратегії, а також для подальшої участі і підтримки; 

12. Формування організації для реалізації стратегії, її активація запуск 

процесу впровадження: створити чітку структуру з числа представників 

регіональної влади, бізнесу і асоціацій для управління впровадженням. 

Сформувати і активувати робочі групи за ключовими напрямками; 

13. Забезпечення інтеграції до міжнародних мереж: розробка та реалізація 

спільних проектів, створення науково-дослідних і технологічних ланцюжків.  
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Продовження додатку М 

Таблиця 1 

Міжнародний аспект макрофакторів конкурентоздатності  

високотехнологічних кластерів  

Макрофактор Сутність  Міжнародний аспект 

Технологічна підсистема 

Інформаційна та 

комунікаційна 

складова 

Доступ до інформації про наявні 

технології, встановлення комунікацій в 

інноваційній сфері 

Глобальний аспект інновацій та 

забезпечення міжнародного 

трансферу технологій 

Інноваційна 

культура 

Орієнтація на нестандартні 

технологічні рішення високого рівня 

Інтернаціональність мислення – 

орієнтація на світові аналоги  

Технічне 

регулювання 

Встановлення вимог до нових 

технологій 

Необхідність міжнародної 

сертифікації при виході на 

зовнішні ринки 

Право 

інтелектуальної 

власності  

Недотримання даного права гальмує 

підприємницьку активність та 

інвестиційні процеси в інноваційній 

сфері 

Необхідною є гармонізація 

законодавства та використання 

передового досвіду регулювання 

високотехнологічних сфер 

Фінансово-економічна підсистема 

Доступ до фінансів Недостатньо розвитий фінансовий 

ринок в сегменті венчурних інвестицій 

не дозволяє підприємствам отримати 

технології з зовнішніх джерел 

Залучення іноземних стратегічних 

інвесторів та «інноваційних» 

інвестицій 

Відстала структура 

економіки 

Відсутність цілого ряду середньо- і 

високотехнологічних галузей, що 

формують попит бізнесу на інноваційні 

технології 

Контроль залучення бізнесом 

закордонного інноваційного 

ресурсу 

Соціальна підсистема 

Стан людського 

капіталу 

Високий рівень розвитку людського 

капіталу в сполученні з відносно його 

низкою вартістю 

Залучення інновацій та людських 

ресурсів 

Система вищої 

освіти 

Об'єднання дослідницьких інститутів, 

прагнення відповідати потребам ринку, 

збереження довгострокових інтересів в 

інноваційній сфері 

Інтернаціоналізація освіти та 

використання передового досвіду 

в управлінні взаємодією в 

«потрійній спіралі» 

Політична підсистема 

Невизначеність 

державної політики 

Поява нормативно-правових актів, 

спрямованих на формування 

інноваційної системи 

Регулювання інтернаціоналізації 

інноваційних систем 

Державне 

замовлення на 

високотехнологічну 

продукцію 

Державне замовлення на дослідження 

та інновації з боку міністерств і 

відомств для цивільних галузей, які 

також можуть генерувати інновації 

Взаємодія з 

високотехнологічними 

виробниками та ТНК з метою 

впровадження інновацій 

Міжнародна 

взаємодія 

Політична підтримка розвитку 

державних пріоритетів на основі 

міжнародних договорів 

Мотивація міжнародного 

співробітництва 

Укладання договорів про 

міжнародне співробітництва між 

країнами та міжнародними 

об’єднаннями 

Джерело: розроблено автором на основі [31] 
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Розрахунок моделі інноваційно-інвестиційного статусу  

міжнародного кластеру 

Розрахунок моделі припускає спочатку визначення стану нейронів кожного 

шару мережі окремо та оцінку кінцевого виходу мережі за допомогою активаційної 

функції. Поточний стан кожного нейрона визначається як зважена сума вхідних 

параметрів і величини зв'язку параметра нейрона: 





n

i
ii

VXS
1

,    (1) 

де S – поточний стан нейрона; Xі – величина і-го вхідного параметра; Vі – вага 

і-го вхідного параметра. 

При використанні багаторівневої нейронної мережі поточний стан нейронів 

більш високого рівня буде залежати від стану нейронів більш низького рівня і 

величина зв'язку між ними буде також розраховуватися відповідно до формули (2). 

Наприклад, інноваційний імідж як нейрон першого шару мережі буде 

формуватися частковими показниками, які виступають в якості вхідних параметрів: 

),(1 ІА
j

ІА
jІАр VXfSIА   ,    (2) 

де ІАр – інноваційна активність в кластері; 
1
ІАS  – оцінка стану інвестиційної 

привабливості як нейрона першого шару мережі; X – часткові показники регіону 

(вхідні параметри); V – вага і-го показника. 

Потім інвестиційна привабливість кластеру та інноваційна активність як 

нейрони першого шару мережі (нейрони більш низького рівня) будуть впливати на 

кластер як нейрон другого шару мережі (нейрон більш високого рівня) з 

врахуванням величини зв’язку між ними: 

  



2

1

11112 ,
k

kkkkip VSVSfSI ,    (3) 

де S – оцінка стану нейронів першого рівня інвестиційної привабливості 

регіону та інноваційної активності регіону; V – величина зв'язку нейронів першого і 

другого рівня – вагові коефіцієнти елементів кластеру. 

Кінцевий вихід нейронної мережі визначає активаційна функція, що інтегрує 

взаємодію всіх нейронів і залежить від функції стану нейронів: 

F = f (S)   (3.9) 

де F – функція активації мережі; S – функція оцінки стану нейрона. 

У моделях нейронних мереж застосовуються різні види активаційних 

функцій, вид яких також обумовлений завданнями кожного конкретного 

дослідження й необхідних властивостей нейронної мережі. Таким чином, 

інтегральна оцінка кластеру може бути отримана як розрахункове значення 

активаційної функції нейронної мережі (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель оцінки інвестиційного статусу кластеру на основі нейронної 

мережі 

Джерело: розроблено автором 
Позначення:  

ІП – інвестиційна привабливість кластеру;  

ІА – інноваційна активність кластеру;  

РІС – статусн кластеру;  

X – вхідні параметри нейронної мережі (економічні, соціальні та екологічні показники, що 

формують відповідну характеристику), наприклад X
ІП

і –показники, що формують інвестиційну 

привабливість кластеру, і=1,…, І;  

V – величина зв'язку між вхідними параметрами і нейронами мережі, а також нейронами різних 

шарів;  

S – функція поточного стану нейронів, для нейронів першого шару – враховуючий вплив вхідних 

параметрів, для нейронів другого і третього шарів – враховуючий вплив нейронів більш низького 

шару 

 

Відповідно до проведених нами розрахунків сукупність показників, що 

визначають стан кластеру, представлена змінними, які збігаються з результатами 

попередніх розрахунків (номери для зручності змінені): Х1 – число створених 

нових технологій; Х2 – витрати на дослідження і розробки; Х3 – рівень експорту 

технологій (включаючи ліцензійні угоди); Х4 – рівень імпорту технологій.  
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Методика побудови прогнозних варіантів розвитку кластера з використанням 

навченої нейронної мережі має наступні характеристики: використовує навчену 

мережу та спрямована на побудову прогнозних варіантів розвитку. В результаті 

формуються прогнозні варіанти розвитку кластера; аналіз і дослідження моделей 

виявляє кількісні, якісні характеристики.  

Для уточнення параметрів моделі зростання виробництва використаємо 

нейронну мережу, генерація якої була виконана засобами нейросимулятора 

NeuroPro 0.25, серед основних функцій якого є оцінка значимості параметрів 

мережі, яку ми використаємо для уточнення параметрів моделі кластеру.  

За допомогою нейроімітатора Neuro Pro 0.25 побудовані, навчені і досліджені 

10 мереж різної конфігурації (одно і двошарові) з врахуванням вимог 

нейроімітатора та основних теоретичних положень нейронних мереж.  

Мережа, навчена для прогнозування варіантів розвитку кластера, має 

наступні характеристики: значимість показників: X1=0,9955; X2=0,9956; X3=0,9012; 

X4=0,9998; конфігурація: 4–2–1; вхідний шар включає 4 нейрони, проміжний шар 

складається з 9 нейронів; вихідний нейрон – 1; функція активації – сигмоїдна; 

алгоритм навчання – зворотне поширення помилки, число циклів навчання – 7, 

середня помилка тестування – 0,09. 

Для побудови прогнозної моделі передбачимо можливі сполучення факторів 

кластеру, підготуємо дані у вигляді контрольної множини значень для навченої 

нейронної мережі, одержимо шляхом опитування мережі прогнозовані значення Y. 

Таблиця М.3  

Результати нейромережевого розрахунку моделі кластеру 
№ Оцінка 

значимості 

Конфігурація 

 

Характеристика 

функції 

активації 

Число 

циклів 

навчання 

Середня 

помилка 

тестування 

1 Нейронна мережа №1 

  4-2-1 0,1 7 0,07 

 Х1=0,9955     

 Х2=0,9956     

 Х3=0,9012     

 Х4=0,9998     

2 Нейронна мережа №2 

  4-2-1 0,2 10 0,08 

 Х1=0,7411     

 Х2=0,5629     

 Х3=0,9012     

 Х4=0,3480     

3 Нейронна мережа №3 

  4-2-1 0,3 15 0,05 

 Х1=0,5021     

 Х2=0,4323     

 Х3=0,9012     

 Х4=0,7036     

Джерело: розраховано автором 
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Ґрунтуючись на даних опитування навченої мережі визначаємо варіанти 

росту розвитку кластеру (табл. 4). У табл. 4 представлені кращі варіанти розвитку; 

найбільш оптимальним є той, що не передбачає спаду в окремих показниках 

кластеру та зростання результуючого показника, тобто перший.  

 

 

Таблиця 4 

Прогнозні варіанти розвитку проектованого кластеру 
№ Х1 Х2 Х3 Х4 Y 

1 0,9955 0,9956 0,9012 0,9998 1,17 

2 0,7411 0,5629 0,9012 0,3480 1,09 

3 0,5021 0,4323 0,9012 0,7036 1,01 

Джерело: розраховано автором 

 

Результати дослідження свідчать про значний потенціал факторів трансфера 

технологій, проте дослідження економіки регіону за допомогою кореляційного 

графа, сформовано за 27 показниками розвитку (факторів представляють у вигляді 

вершин кореляційного графа, а дуги, що з'єднують вершини, відбивають 

взаємозв'язок факторів за допомогою коефіцієнтів кореляції між двома суміжними 

вершинами), виявило, що фактори міжнародної інноваційної не впливають на 

розвиток регіону. 
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Акти про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження 
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