
 1 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Міністерство освіти і науки України 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

КРАМАРЕНКО АННА ВІТАЛІЇВНА 

 

УДК 339.923:339.924 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

 ДИСКУРС РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У 

МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ 

 

 

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

 

____________________А.В.Крамаренко  

 

Науковий керівник : Філіпенко Антон Сергійович 

     доктор економічних наук, професор  

 

 

 

Київ 2019 



 2 

АНОТАЦІЯ 

Крамаренко А.В. Дискурс розвитку глобальних інноваційних мереж у 

міжнародних інтеграційних об’єднаннях. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02  Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України.   Київ, 2019.    

Дисертація присвячена дослідженню інноваційної складової поняття 

глобальних мереж взагалі та у регіональних інноваційних системах та мереж 

у межах міжнародних інтеграційних об’єднань, як-от ЄС, АСЕАН і НАФТА.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у систематизованому 

представлені наукової концепції економічних аспектів інноваційного розвитку 

глобальних мереж в міжнародних інтеграційних об’єднаннях, виокремлення 

вимірів глобальних інноваційних мереж в міжнародних інтеграційних 

об’єднаннях і наданні рекомендацій щодо вирішення комплексу супутніх 

інноваційному розвитку питань. Зазначене дозволило вирішити науково-

прикладне завдання - обґрунтування концептуальних засад формування та 

розвитку глобальних інноваційних мереж у міжнародних інтеграційних 

об’єднаннях. Автором вперше розроблено індексну модель визначення 

інноваційного потенціалу країни; на основі використання регресійного аналізу 

виявлено фактори впливу на підвищення інноваційного потенціалу країн: 

рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, рівень науково-

технічних розробок, рівень державних витрат на освіту, середньорічний темп 

приросту ВВП і інвестицій, відрахування за кордон за використання прав 

інтелектуальної власності на винаходи вироблені в країні. Отримано матричні 

оцінки відносної важливості кожного з окремих інноваційних показників, що 

дозволяє обрати оптимальний сценарій інноваційного розвитку України при 

переході до європейських стандартів. 
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Було удосконалено зміст і структуру сучасних глобалізаційних трендів 

інноваційних систем ЄС, ЮСМКА і АСЕАН в мережевому аспекті, визначено 

рівень функціональної готовності інноваційної моделі України до нової 

Рамкової програми «Horizon Europe 2024»  крізь  призму гармонізації та 

конвергенції інноваційних процесів. При цьому виявлено існуючі розбіжності 

всередині інноваційної політики ЄС, ЮСМКА, АСЕАН та України для 

внесення превентивних коректив для розвитку інноваційного потенціалу 

країн.  

Було визначено глобальну інноваційну мережу, як відкриту інноваційну 

систему з диверсифікованою структурою елементів. Встановлено, що ГІМ є 

підсистемою глобальної економіки, яка є пріоритетною в системі міжнародних 

виробничих, технологічних, корпоративних, вартісних ланцюгів. 

Удоконалено системну характеристику георегіональних інноваційних мереж, 

головними складниками якої є первинні ланки (підприємства, об’єднання, 

БНП), національні інноваційні системи, інтеграційні наукові проекти і 

програми, за яких  виокремлюють два підходи до складових інноваційних 

систем. У першому підході виділено суб’єктів, які працюють на початковому 

етапі національного інноваційного циклу фундаментальних досліджень і 

входять до інноваційних систем, у другому підході суб’єкти виробляють 

некомерційне знання і автоматично є учасниками глобальної інноваційної 

системи. Здійснено порівняльний аналіз георегіональних інноваційних мереж 

ЄС, ЮСМКА, АСЕАН з використанням комплексних показників 

інноваційного розвитку таких, як інноваційний потенціал країн об’єднання, 

темп приросту видатків державного бюджету на освіту, темп приросту чистого 

припливу прямих іноземних інвестицій та темп приросту ВВП на особу. 

Отримали подальший розвиток методи дослідження структури 

дисбалансів інноваційного розвитку АСЕАН шляхом аналізу окремих 

чинників розвитку інновацій. Зокрема, виділено специфічні для даного 

об’єднання чинники такі, як:  витрати на НДДКР у відсотках від ВВП, 

створення і функціонування «кіберміст» в регіоні, розвиток інноваційних 
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кластерів та  цифрових стартапів, доступ до інформації та інтернет-

інфраструктури шляхом залучення партнерів приватного сектору та 

впровадження державного фінансування. Визначено, що для подальшого 

успішного інноваційного розвитку інтеграційного об’єднання йому необхідно 

мати спільну мету, спільну інноваційну політику, стабільні обсяги державної 

підтримки інноваційних процесів та інклюзивний соціальний розвиток 

населення. 

Визначено механізм розвитку глобальних інноваційних мереж ЄС 

конвергентного типу з характерними процесами інтелектуалізації і 

інформатизації учасників існуючих мереж, формування інноваційного союзу 

ЄС, головними показниками яких є оцінка інноваційних витрат, інноваційної 

ефективності підприємницької діяльності, конкурентоспроможність товарів та 

послуг, рівень розвитку інституційного середовища, наявного людського 

капіталу, якість регуляторної політики урядів країн та наднаціональної 

політики об’єднання щодо використання інноваційно-комунікаційних 

технологій та масштабів здійснення НДДКР. 

Отримали подальший розвиток стратегічні напрями прискорення 

інноваційних процесів в Україні в процесі здійснення структурних реформ та 

розвитку інноваційної екосистеми України, імплементації відповідних 

положень Угоди про асоціацію з ЄС, розробки механізмів включення 

інноваційної системи України в георегіональні та глобальні інноваційні 

мережі. Виділено елементи інноваційної екосистеми України, до яких 

відносяться підприємці, студенти, університети, інвестори, організації і 

наукові центри. Визначено, що однією з найбільш перспективних точок 

інноваційного розвитку  в Україні є «Платформа Розвитку Інновацій», яка є 

першою в державі агенцією з інкубації та реалізації інноваційних проектів у 

сферах біомед, агротек, штучний інтелект і технологій військового і 

подвійного призначення. Доведено, що до пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності в Україні в рамках Угоди про асоціацію відносяться: модернізація 

електростанцій, створення нових і відновлювальних джерел енергії і 
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впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій; машинобудування і 

високотехнологічне оновлення всіх видів економічної діяльності; 

нанотехнології, інформаційно-телекомунікаційні технології; розвиток 

хімічної технології і біотехнології; високотехнологічний розвиток аграрного 

сектора і переробної промисловості; розвиток транспортних систем; охорона 

здоров’я і навколишнього середовища; розвиток інноваційної культури 

суспільства. 

Проаналізовано та узагальнено низку концепцій і теорій, що становлять 

теоретико-методологічний базис дослідження розвитку глобальних 

інноваційних мереж у межах міжнародних інтеграційних об’єднань. 

Визначено загальну тенденцію розвитку теоретичних та емпіричних 

досліджень на засадах теорії сучасного економічного зростання з ендогенним 

характером, що полягає у розширенні факторів від економічного до 

соціальних, екологічних і наукоємних.  

На основі поглибленого аналізу розвитку інструментів глобальних 

інноваційних мереж розкрито характер впливовості мережевого підходу до 

економічного розвитку міжнародних організацій і об’єднань. Досліджено 

функціональність та етапність розвитку інноваційних мереж у ЄС. 

Здійснено періодизацію інноваційного розвитку НАФТА і АСЕАН на 

прикладі державних реформ і підтримки інноваційного сектора країн 

об’єднань, з’ясовано загальні принципи формування стратегій інноваційного 

розвитку об’єднань. 

Обґрунтовано доречність використання мережевого підходу для 

розуміння поняття глобальних інновацій і залучення інноваційних регіонів у 

глобальні економічні потоки. 

У дисертації наголошується, що Україна має дуже міцний і значний 

інноваційний потенціал, а тому активно готується до участі у новій Рамковій 

програмі ЄС «Horizon Europe 2024», що розпочнеться з 2021 року. 
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Запропоновано заходи подолання існуючих проблем згідно з 

результатами вивчення автором міжнародного досвіду інноваційного 

регулювання: 

 запровадження спеціальних державних мереж регулювання 

інноваційної діяльності регіонального характеру; 

 створення технопарків і підтримка розвитку наукових центрів при 

навчальних закладах університетів тощо; 

 підтримка представників малого і середнього бізнесу у сфері інновацій; 

 створення розгалуженої системи державних інституцій, що здійснюють 

конкурсні програми і регулюють гранти. Це допоможе на рівні держави 

регулювати інноваційний розвиток країни і сприяти новаторам у 

просуванні своїх ідей на ринку України, що може спричинити стрімкий 

інноваційний розвиток країни у світі. 

З погляду оцінки інноваційного потенціалу України слід зазначити, що 

країна здатна до конкуренції на міжнародних ринках і відкрита для 

міжнародного співробітництва за умов збереження патентів і ноу-хау у межах 

країни. 

Ключові слова: глобальні інноваційні мережі, інноваційна економіка, 

діджиталізація, регіональна інноваційна система, національна інноваційна 

система, кластер, інноваційна політика, Рамкові програми ЄС, міжнародні 

інтеграційні об’єднання, НАФТА, АСЕАН, інновації, науково-технічний 

прогрес.  
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SUMMARY 

Kramarenko A.V. Discourse of global innovation networks development in 

international integration associations.  Qualification scientific work with the 

manuscript copyright. 

The thesis submitted for the academic degree of Candidate of Economic Sciences, 

specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine.   Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the research of the innovative component of the concept of 

global networks in general and in regional innovation systems and networks within 

international integration associations such as firstly the study of the index model of 

determining the innovation potential of international integration associations countries 

and the study of regression model of identifying factors influencing the innovation 

potential of integration associations countries and others. A number of concepts and 

theories that constitute the theoretical and methodological basis for the study of the 

development of global innovation networks within international integration associations 

are analyzed and generalized.  

The scientific novelty of the obtained results is in the systematized 

presentation of the scientific concept of economic aspects of global networks 

innovative development in international integration associations, and providing 

recommendations for solving a set of issues related to innovation development. This 

allowed solving the scientific and applied problem - substantiation of the conceptual 

basis of the formation and development of global innovation networks in 

international integration associations. An index model for determining the 

innovation potential of the country was developed, which based on the use of 

regression analysis. The factors influencing the increase of innovation potential of 

countries were identified: the level of development of information and 

communication technologies, the level of scientific and technical developments, the 

level of public expenditures on education, the average annual growth rate of GDP 

and investment, etc. Matrix estimates of the relative importance of each of the 
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individual innovation indicators are obtained, which allows choosing the optimal 

scenario of innovative development of Ukraine in the transition to European 

standards. 

The content and structure of modern globalization trends of the EU, USMCA 

and ASEAN innovation systems in the network aspect were improved, the level of 

functional readiness of Ukraine's innovation model for the new Horizon Europe 

2024 Framework Program was determined from the perspective of harmonization 

and convergence of innovation processes. At the same time, the existing differences 

within the innovation policy of the EU, USMCA, ASEAN and Ukraine were 

revealed in order to make preventive adjustments for the development of the 

innovation potential of the countries. 

The global innovation network was defined as an open innovation system with 

a diversified structure of elements. It is established that GIN is a subsystem of the 

global economy, which is a priority in the system of international production, 

technological, corporate, value chains. The system characteristics of georegional 

innovation networks have been improved, the main components of which are 

primary links (enterprises, associations, MNE), national innovation systems, 

integration research projects and programs, which distinguish two approaches to the 

innovation systems components. The first approach identifies entities that operate at 

the initial stage of the national innovation cycle of basic research and are part of 

innovation systems; entities produce non-profit knowledge and are automatically 

members of the global innovation system in the second approach. A comparative 

analysis of georegional innovation networks of the EU, USMCA, ASEAN using 

comprehensive indicators of innovation development such as the innovation 

potential of the member-countries, the growth rate of state budget expenditures on 

education, the growth rate of net foreign direct investment and GDP growth per 

capita. 

Methods for studying the structure of ASEAN's innovation development 

imbalances by analyzing individual factors of innovation development were further 

developed. In particular, specific factors for this organization are identified, such as: 
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R&D expenditures as a percentage of GDP, creation and operation of "cyber cities" 

in the region, development of innovation clusters and digital startups, access to 

information and Internet infrastructure by involving private sector partners and 

introduction of public funding. It is determined that for the further successful 

innovative development of this integration association it needs to have a common 

goal, a common innovation policy, stable volumes of state support for innovation 

processes and inclusive social development of the population. 

The mechanism of development of global innovation networks of convergent 

type with characteristic processes of intellectualization and informatization of 

participants of existing networks, formation of innovation union of EU, the main 

indicators of which are assessment of innovation costs, innovative efficiency of 

business, competitiveness of goods and services , the quality of the regulatory policy 

of governments and supranational policies of the association on the use of innovative 

communication technologies and the scope of R&D. 

Strategic directions of accelerating innovation processes in Ukraine under the 

structural reforms and development of Ukraine's innovation ecosystem, 

implementation of relevant provisions of the Association Agreement with the EU, 

development of mechanisms for including Ukraine's innovation system in 

georegional and global innovation networks were further developed. Elements of the 

innovation ecosystem of Ukraine, which include entrepreneurs, students, 

universities, investors, organizations and research centres, are highlighted. One of 

the most perspective points of innovation development in Ukraine is the Innovation 

Development Platform, which is the first agency in the country to incubate and 

implement innovative projects in the fields of biomed, agro technique, artificial 

intelligence and military and dual-use technologies. It is proved that the priority 

areas of innovation in Ukraine under the Association Agreement include: 

modernization of power plants, creation of new and renewable energy sources and 

introduction of the latest resource-saving technologies; mechanical engineering and 

high-tech renewal of all types of economic activity; nanotechnologies, information 

and telecommunication technologies; development of chemical technology and 
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biotechnology; high-tech development of the agricultural sector and processing 

industry; development of transport systems; health and environment; development 

of innovative culture of society. 

The general tendency of development of theoretical and empirical researches on the 

basis of the theory of modern economic growth with endogenous character which 

consists in expansion of factors from economic to social, ecological and knowledge-

intensive are being defined. Based on an in-depth analysis of the development of global 

innovation network tools, the nature of network influence approach to the economic 

development of international organizations and associations is revealed.  

The functionality and stages of development of innovation networks in the EU are 

studied. The periodization of innovative development of NAFTA and ASEAN is carried 

out on the example of state reforms and support of the innovation sector of the countries 

in associations, the general principles of innovative development strategies formation of 

associations are revealed. The appropriateness of using the network approach in 

understanding the concept of global innovation and the inclusion of innovation regions 

in global economic flows is substantiated. 

The thesis emphasizes that Ukraine has a very strong and high innovative 

potential and is therefore actively preparing to participate in the new EU Framework 

Program "Horizon Europe 2024", which will begin in 2021.  

Measures to overcome the existing problems according to the results of the 

author's study of the international experiment of innovation regulation are proposed:  

• Introduction of special state networks for regulating innovation activities of a 

regional nature; 

 • Creation of technology parks and support for the development of research 

centers at university educational institutions, etc .;  

• Support for small and medium-sized businesses in the field of innovation;  

• Creation of an extensive system of state institutions that conduct competitive 

programs and regulate grants.  

This will help at the state level to regulate the innovative development of the 

country and assist innovators in promoting their ideas in the Ukrainian market, which 
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can lead to rapid innovative development of the country in the world. In terms of 

assessing Ukraine's innovation potential, it should be noted that the country is able to 

compete in international markets and is open to international cooperation while 

maintaining patents and know-how within the country.  

Keywords: global innovation networks, innovation economy, digitalization, 

regional innovation system, national innovation system, cluster, innovation policy, 

EU Framework Programs, international integration associations, NAFTA, ASEAN, 

innovation, scientific and technological progress. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлюється  необхідністю 

поглибленого вивчення ринку інновацій та особливостей реалізації 

глобальних інноваційних мереж (ГІМ) в міжнародних інтеграційних 

об’єднаннях в умовах 4-ї індустріальної революції та  діджиталізації сучасних 

економічних процесів. Особливо важливого значення набуває зазначена 

проблематика для України в контексті включення її інноваційного потенціалу 

у  глобальні інноваційні мережі регіонально-інтеграційного рівня та 

отримання відповідного економічного ефекту під час реалізації Угоди про 

асоціацію з ЄС.  

Стратегією дослідження є аналіз  економічних факторів, які впливають 

на  поширення інформаційних технологій, на економічний розвиток в цілому 

та визначення взаємодії  між глобальними інноваційними мережами та 

країнами і міжнародними інтеграційними об’єднаннями. Глобальні 

інноваційні мережі розглядаються також як новий елемент розширення  сфер 

комерційних відносин, як платформа для диверсифікації  ринків та 

удосконалення їхньої діяльності.  

Теоретичні аспекти формування і функціонування глобальних 

інноваційних мереж висвітлені у роботах зарубіжних авторів: П. Баклі, 

К. Бартлета, С. Гошала, П. Друкера, М. Хірооки, Й. Шумпетера, М. Кастельса, 

Р. Патюрель, Р. Майлза, А. Ругмана, Ч. Сноу, Р. Харрода, К. Фрімена, 

Г. Менша, Р. Барро, Х. Сала-і-Мартина, М. Прадіпа, Е. Хаберта, Дж. Каульс-

Грайса та ін. Питання розвитку високих технологій, інновацій, мережевих 

систем розглядаються в працях таких вітчизняних і зарубіжних  вчених, як 

О. Амоша, В. Андреєв, Е. Акопова, Ю.  Бажал, А. Вербеке, Є. Ясин, 

Л. Антонюк, Ю. Яковець, А. Філіпенко, О. Івашина, Н. Рилач, М. Абрамова, 

С. Кузнець, Р. Нарул, О. Тонких, І. Черняєва. 

У науковій літературі глобальні інноваційні мережі досліджуються 

головним чином на рівні фірми, країни чи світового господарства  в цілому. 
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Однак поза увагою науковців залишаються питання тенденцій,  

закономірностей та форм прояву глобальних інноваційних мереж у 

міжнародних інтеграційних угрупованнях, що підкреслює актуальність 

дисертаційного дослідження.   

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

Дисертаційне дослідження здійснено у відповідності з науковою темою 

кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин 

Інституту міжнародних відносин «Україна в міжнародних інтеграційних 

процесах» (2011-2015 роки, № 11БФ048-01) та науковою темою інституту 

«Асоціація як новий формат співробітництва України з ЄС: політичний, 

правовий, економічний та інформаційний аспекти» ( 2016-2020 роки, № 

16БФ048-01), що є невід’ємними складовими Комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Теорія та 

механізми розвитку міжнародних інтеграційних процесів на початку ХХІ 

століття». Дисертаційна робота корелює з Рамковою програмою 

Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та з новою 

Рамковою програмою ЄС «Horizon Europe» на етапі запуску онлайн 

платформи публічних консультацій Європейської Комісії щодо визначення 

пріоритетів першого етапу реалізації ( 2021 – 2024). 

Мета та завдання дослідження. Метою даного дисертаційного 

дослідження є наукове обґрунтування концептуальних засад формування та 

розвитку глобальних інноваційних мереж в міжнародних інтеграційних 

об’єднаннях. 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні конкретні завдання: 

- проаналізувати сучасні теоретико-методологічні підходи до вивчення 

глобальних інноваційних мереж та їхнього  впливу на розвиток економіки; 

- уточнити понятійно-категоріальний апарат, зокрема такі важливі 

поняття, як «інноваційна мережа», «глобалізація», «соціальні мережі», 

«інноваційні інструменти», «національна інноваційна мережа», «технологічна 

глобалізація» «інтеграційні процеси інноваційної економіки»; 
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- дослідити сутність та основні напрями розвитку глобальних 

інноваційних мереж конвергентного типу в межах ЄС; 

- розкрити рушійні сили і механізми становлення асиметричної 

інноваційнюої моделі в інтеграційному об’єднанні ЮСМКА;  

- виявити причини, фактори і тенденції розвитку інноваційних  мереж 

наздоганяючого типу в АСЕАН; 

- проаналізувати процес запровадження інноваційних інструментів на 

прикладі георегіональних інноваційних мереж і охарактеризувати їхній  вплив 

на розвиток економіки;  

- побудувати модель оцінки інноваційного потенціалу країн міжнародних 

інтеграційних об’єднань; 

- дослідити інноваційний стан підприємницької діяльності України і  роль 

держави, як регулятора процесів інноваційного розвитку України в процесі 

реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.  

Об’єктом дослідження є процес розвитку глобальних інноваційних 

мереж у світовому господарстві.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні  

виміри формування глобальних інноваційних мереж у міжнародних 

інтеграційних об’єднаннях. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань та 

досягнення визначеної мети у дисертаційному дослідженні використано 

комплекс загальнонаукових та спеціальних економічних методів, а саме: 

історичні і логічні методи для дослідження ґенези формування глобальних 

інноваційних мереж (п. 1.1); статистичні методи – для дослідження еволюції, 

динаміки та тенденцій інноваційних показників країн світу, як учасників 

інтеграційних об’єднань (п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3); метод аналізу та синтезу, методи 

індукції та дедукції – для вивчення теоретико-методологічних засад 

глобальних інноваційних мереж (п. 2.1); метод компаративного аналізу – для 

дослідження глобальних аспектів дивергенції та конвергенції інноваційних 

процесів країн-учасниць інтеграційних об’єднань (п. 2.2); системний метод – 
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для систематизації інноваційних інструментів, механізмів, заходів, що 

впроваджуються державами в контексті реформування інноваційних систем 

(п. 2.3, п. 2.4); економетричний метод побудови індексу інноваційного 

потенціалу (п. 2.1); метод логічного аналізу – для розробки та надання 

рекомендацій стосовно подальших кроків у напрямі інноваційного розвитку та 

покращення інноваційного потенціалу країн (п. 3.1, п. 3.2); методи групування, 

табличний і графічний методи, метод класифікації (п. 1.1, п. 1.2, п. 1.3). 

Інформаційну базу досліджень становлять Закони України, постанови 

Кабінету Міністрів України, нормативні документи міністерств, відомств і 

інших органів державного управління. У дослідженні використані офіційні 

матеріали Рамкової програми Україна-ЄС «Горизонт 2020», статистичні данні 

Глобального інноваційного індексу, Світового банку, Міжнародного 

валютного фонду, Центру європейських політичних досліджень, Світового 

економічного форуму, Північноамериканського банку розвитку, Інноваційної 

інформаційної платформи Європейської Комісії, Європейської мережі бізнес-

інноваційних центрів, ОЕСР та інші. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у 

систематизованому представлені наукової концепції економічних аспектів 

інноваційного розвитку глобальних мереж в міжнародних інтеграційних 

об’єднаннях, виокремлення вимірів глобальних інноваційних мереж в 

міжнародних інтеграційних об’єднаннях і наданні рекомендацій щодо 

вирішення комплексу супутніх інноваційному розвитку питань. Зазначене 

дозволило вирішити науково-прикладне завдання - обґрунтування 

концептуальних засад формування та розвитку глобальних інноваційних 

мереж у міжнародних інтеграційних об’єднаннях. Автором отримано такі 

результати, що характеризують наукову новизну роботи: 

 вперше: 

• розроблено індексну модель визначення інноваційного потенціалу 

країни; на основі використання регресійного аналізу виявлено фактори впливу 

на підвищення інноваційного потенціалу країн: рівень розвитку 
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інформаційно-комунікаційних технологій, рівень науково-технічних 

розробок, рівень державних витрат на освіту, середньорічний темп приросту 

ВВП і інвестицій, відрахування за кордон за використання прав 

інтелектуальної власності на винаходи вироблені в країні. Отримано матричні 

оцінки відносної важливості кожного з окремих інноваційних показників, що 

дозволяє обрати оптимальний сценарій інноваційного розвитку України при 

переході до європейських стандартів; 

 удосконалено: 

• зміст і структуру сучасних глобалізаційних трендів інноваційних 

систем ЄС, ЮСМКА і АСЕАН в мережевому аспекті, визначено рівень 

функціональної готовності інноваційної моделі України до нової Рамкової 

програми «Horizon Europe 2024»  крізь  призму гармонізації та конвергенції 

інноваційних процесів. При цьому виявлено існуючі розбіжності всередині 

інноваційної політики ЄС, ЮСМКА, АСЕАН та України для внесення 

превентивних коректив для розвитку інноваційного потенціалу країн. 

Зокрема,  йдеться  про економічний розвиток, соціальний розвиток, темп 

приросту видатків бюджету на освіту, темп приросту чистого припливу 

прямих іноземних інвестицій та темп приросту ВВП на особу; 

• понятійно-категоріальний апарат дослідження глобальних 

інноваційних мереж. Було визначено глобальну інноваційну мережу, як 

відкриту інноваційну систему з диверсифікованою структурою елементів. 

Встановлено, що ГІМ є підсистемою глобальної економіки, яка є 

пріоритетною в системі міжнародних виробничих, технологічних, 

корпоративних, вартісних ланцюгів;  

• системну характеристику георегіональних інноваційних мереж, 

головними складниками якої є первинні ланки (підприємства, об’єднання, 

БНП), національні інноваційні системи, інтеграційні наукові проекти і 

програми, за яких  виокремлюють два підходи до складових інноваційних 

систем. У першому підході виділено суб’єктів, які працюють на початковому 

етапі національного інноваційного циклу фундаментальних досліджень і 
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входять до інноваційних систем, у другому підході суб’єкти виробляють 

некомерційне знання і автоматично є учасниками глобальної інноваційної 

системи. Здійснено порівняльний аналіз георегіональних інноваційних мереж 

ЄС, ЮСМКА, АСЕАН з використанням комплексних показників 

інноваційного розвитку таких, як інноваційний потенціал країн об’єднання, 

темп приросту видатків державного бюджету на освіту, темп приросту чистого 

припливу прямих іноземних інвестицій та темп приросту ВВП на особу; 

 отримали подальший розвиток: 

• методи дослідження структури дисбалансів інноваційного розвитку 

АСЕАН шляхом аналізу окремих чинників розвитку інновацій. Зокрема, 

виділено специфічні для даного об’єднання чинники такі, як:  витрати на 

НДДКР у відсотках від ВВП, створення і функціонування «кіберміст» в 

регіоні, розвиток інноваційних кластерів та  цифрових стартапів, доступ до 

інформації та інтернет-інфраструктури шляхом залучення партнерів 

приватного сектору та впровадження державного фінансування. Визначено, 

що для подальшого успішного інноваційного розвитку інтеграційного 

об’єднання йому необхідно мати спільну мету, спільну інноваційну політику, 

стабільні обсяги державної підтримки інноваційних процесів та інклюзивний 

соціальний розвиток населення; 

• механізм розвитку глобальних інноваційних мереж ЄС конвергентного 

типу з характерними процесами інтелектуалізації і інформатизації учасників 

існуючих мереж, формування інноваційного союзу ЄС, головними 

показниками яких є оцінка інноваційних витрат, інноваційної ефективності 

підприємницької діяльності, конкурентоспроможність товарів та послуг, 

рівень розвитку інституційного середовища, наявного людського капіталу, 

якість регуляторної політики урядів країн та наднаціональної політики 

об’єднання щодо використання інноваційно-комунікаційних технологій та 

масштабів здійснення НДДКР; 

• стратегічні напрями прискорення інноваційних процесів в Україні в 

процесі здійснення структурних реформ та розвитку інноваційної екосистеми 
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України, імплементації відповідних положень Угоди про асоціацію з ЄС, 

розробки механізмів включення інноваційної системи України в 

георегіональні та глобальні інноваційні мережі. Виділено елементи 

інноваційної екосистеми України, до яких відносяться підприємці, студенти, 

університети, інвестори, організації і наукові центри. Визначено, що однією з 

найбільш перспективних точок інноваційного розвитку  в Україні є 

«Платформа Розвитку Інновацій», яка є першою в державі агенцією з інкубації 

та реалізації інноваційних проектів у сферах біомед, агротек, штучний 

інтелект і технологій військового і подвійного призначення. Доведено, що до 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні в рамках Угоди про 

асоціацію відносяться: модернізація електростанцій, створення нових і 

відновлювальних джерел енергії і впровадження новітніх ресурсозберігаючих 

технологій; машинобудування і високотехнологічне оновлення всіх видів 

економічної діяльності; нанотехнології, інформаційно-телекомунікаційні 

технології; розвиток хімічної технології і біотехнології; високотехнологічний 

розвиток аграрного сектора і переробної промисловості; розвиток 

транспортних систем; охорона здоров’я і навколишнього середовища; 

розвиток інноваційної культури суспільства. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

теоретичних, науково-методологічних результатів, висновків і рекомендацій, 

які можуть бути використані для формування ефективних підходів для 

розвитку інноваційного потенціалу і налагодження функціонування 

глобальних інноваційних мереж, а також організації інноваційних процесів без 

кордонів. Наукові результати дисертації використовуються в науковій і 

дослідницькій діяльності Всеукраїнської громадської організації «Українська 

асоціація економістів-міжнародників» (Довідка № 8/2 від 19.09.2019 р.), в 

процесі формування інноваційного вектору інвестиційних спрямувань ТОВ 

«ПАКО ТОРГ» (довідка № 5/14 від 20 серпня 2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки, 
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рекомендації, що викладені в дисертації та винесені на захист, отримані 

автором особисто. Наукові праці опубліковані у співавторстві у дисертаційній 

роботі використано лише щодо тих положень, які належать особисто автору.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати та 

положення дисертаційної роботи, а також конкретні пропозиції щодо 

інноваційного розвитку країн і організацій доповідалися і обговорювалися на 

наступних конференціях: Міжнародна науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2014» 24-28 

березня 2014 року за тематичним напрямом роботи – Економічна теорія, на 

міжнародній науковій конференції «Трансформація світового господарства і 

міжнародних економічних відносин на початку ХХІ століття» 21 жовтня 2014 

року. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 8 

наукових праць загальним обсягом 3,67 а.а., з них 5 одноосібних статей та 1 

стаття у співавторстві – у наукових фахових виданнях України включених до 

наукометричних баз даних, та 2 матеріалів доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і  додатків. Основний текст викладено на 199 сторінках, 

що містять 9 аналітичних таблиць і 11 рисунків. Список використаних джерел 

налічує 224 найменування та викладений на 23 сторінках. Робота містить 4 

додатки, розміщених на 8 сторінках, включаючи 3 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

 

1.1  Теоретико-методологічна складова поняття «глобальні інноваційні 

мережі» та його концептуалізація 

Сучасний розвиток міжнародних економічних процесів не можна 

розглядати без згадки про феномен «інноваційності». Формування потреб в 

економічному розвиткові сприяло появі технологічних винаходів і розробок з 

метою підвищення конкурентоспроможності організацій і держав. Це 

спричинило запровадження абсолютно нової моделі економіки. Поняття 

«інновація» з’явилось на пікові науково-технічної революції і 

схарактеризувало діяльність, що має інноваційний характер і запроваджує 

процес змін. 

Питання інновацій досліджували Й. Шумпетер, П. Друкер, Л. Антонюк, 

М. Хіроока, П. Баклі, М. Кастельс, Ю. Бажал. Мережевість як феномен 

інноваційної діяльності розглядали А. Турен, М. Вебер, К. Пейдж, Т. Парсонс, 

М. Кастельс і Дж. Подольні. Явище інноваційної політики, інноваційної 

інфраструктури та її ролі вивчали В. Андрєєв, Е. Акопова, Е. Ясин, М. 

Абрамова, І. Черняєва, Н. Рилач, Л. Антонюк.  

П. Друкер розглядає інновацію як соціально-економічне поняття, засіб 

досягнення віддачі від залучених ресурсів як основної мети господарювання 

[149]. М. Хіроока визначив інноваційну парадигму як сукупність трьох 

логістичних траєкторій, що мають каскадну структуру: розробки основної 

технології, створення і комерціалізації та виходу на ринок і поширення до 

рівня насиченості ринку. Крім того, він обґрунтував процес кластеризації 

інновацій і синергетичний ефект цього явища, що викликає комплексне 

зростання економіки та її розвиток [178]. 

На думку вітчизняних вчених Л. Антонюк, А. Поручника і В. Савчука. 

[2; с. 6], інновація – це нове явище, новаторство або будь-яка зміна, що 
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запроваджується суб’єктом господарювання у власну діяльність з метою 

підвищення конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках.  

Уперше термін «інновація» було використано у 1911 року істориком 

економічної думки Й. Шумпетером у праці «Теорія економічного розвитку» 

[5], і саме з цього дослідження розпочинається класична теорія інновацій. 

Явище економіки розглядається як специфічна система комбінацій 

виробничих факторів і ресурсів, в якій кожна із них має винятково 

неповторний спосіб поєднання виробничих потужностей, завдяки чому і 

створюється новий продукт. Згідно з Шумпетером, інновації – це не лише 

нововведення, а й фактор виробництва та ефект масової появи нових 

комбінацій виробничих процесів, що визначають початок зростаючих темпів 

економічного розвитку. Не конкретизуючи всі явища терміна «інновації», Й. 

Шумпетер розрізняв п’ять нових факторів виробничих процесів.  

До них належать такі види нововведень:  

 нова техніка і технології; 

 продукція з новими властивостями; 

 нова сировина; 

 зміна організації виробництва; 

 нові ринки збуту. 

Вчений розглядає поняття «інновації» як економічну категорію, що має 

виробничу функцію, яка визначає кількісні зміни продукту з урахуванням змін 

сукупності всіх діючих на неї факторів, а якщо замість сукупності факторів 

змінити форму функції, то отримаємо інновацію. Інноваційна діяльність в 

умовах циклічності і динамічності темпів конкуренції старих товарів і 

технологій з новими здатна замінити останні. Отже, інновація – це нова 

виробнича функція, що здатна замінити стару.  

Цілісна класифікація інновацій запропонована професором Ю.  Яковцем 

[124] і розподіляється за полем дії, простором дії та рівнем новизни.  

За полем дії: 
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 техніко-технологічні ( інновації-продукти, інновації-процеси); 

 екологічні; 

 економічні;  

 державно-правові; 

 соціально-політичні; 

 у духовній сфері; 

 у сфері безпеки та оборони. 

За рівнем новизни: 

 епохальні; 

 базисні; 

 інновації, які поліпшують; 

 мікроінновації; 

 псевдоінновації; 

 антиінновації. 

За простором дії: 

 глобальні; 

 цивілізаційні; 

 національні; 

 регіональні; 

 локальні; 

 точкові. 

Економічні інновації у свою чергу розподіляються на інновації на 

виробництві, інновації у сфері обігу та інновації управління. Можна 

стверджувати, що це визначення тісно переплітається з класичним 

визначенням Й. Шумпетера, але професор конкретизував і запропонував у 

класифікації епохальні, базисні та інновації, які поліпшують.  

Епохальні інновації відбуваються одного разу на декілька століть, а 

освоєння їх триває десятиліттями, вони спричиняють глибоку трансформацію 

та появу нового технологічного устрою й економічного способу виробництва.  
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Базисні інновації виражаються у дуже радикальних нововведеннях і 

змінах у техніко-технологічній базі, соціокультурному устрою, організації 

виробництва та управління і реалізуються у створенні нових галузей  

господарювання, державно-правових інститутів і форм організації 

виробництва. Хвилі базисних інновацій, згідно з дослідженнями Ю. Яковця, 

відбуваються відповідно до теорії циклічності й останнім часом 

спостерігаються щопівстоліття. 

Поліпшувальні інновації спрямовані на розвиток базисних інновацій, 

поширення їх у різних сферах життєдіяльності суспільства з урахуванням 

специфіки існуючих сфер. Інновації, згідно зі своєю суттю, - це структуроване 

застосування наукових знань і здобутків у виробництві товарів і послуг, 

впровадження як нових виробничих організаційно-економічних, соціальних та 

управлінських технологій. Отже, слід зазначити, що інноваційна економіка - 

це економіка знань, яка дає змогу підприємствам і корпораціям підтримувати 

конкурентоспроможність.  

У теорії інновацій Й. Шумпетер [5] спростував необхідність реалізації 

інновацій як постійної зміни комбінацій, що сприяють економічному 

зростанню. Основною особливістю кожної комбінації вважалась обов’язкова 

спадковість старих факторів у нових інноваційних комбінаціях.  Тобто, для 

ефективного інноваційного впровадження необхідно реорганізувати 

виробництво шляхом забезпечення монопольного становища або підриву 

монопольного становища іншого підприємства. Згідно з дослідженнями Й. 

Шумпетера, інноваційні підйоми мають дискретний характер і впливають на 

періоди економічного зростання та структурних змін у суспільстві. Внаслідок 

таких змін чітко розмежовуються поняття економічного зростання та 

економічного розвитку, де зростання свідчить лише про зростаючі обсяги 

виробництва, а розвиток чітко ілюструє вплив інновацій на економічний стан 

речей, тобто, розвиток економіки у бік нових технологій та нової якості 

виробництва.   
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Дуже важливо зазначити впливовий соціальний аспект економічного 

розвитку інновацій, тому що не можна досліджувати лише економічні 

фактори, не враховуючи соціальні аспекти. Глобалізаційні процеси, що 

спровокували новий етап інформаційно-технологічної революції, викликали 

різкі зміни у матеріальній основі економіки, суспільства і культури в цілому, 

оскільки ці фактори не є зовнішнім джерелом впливу, а є внутрішньою 

органічною ланкою цієї діяльності. Ядро трансформації інформаційно-

технологічних процесів пов’язане саме з технологіями обробки інформації та 

комунікацією. Нові інформаційні технології - це не лише інструменти для 

застосування, а ще й процеси, які необхідно розробляти. Звідси витікає тісний 

зв’язок між соціальними процесами, культурою суспільства і виробничими 

потужностями, бо інновація - це людська думка, яка стала безпосередньо 

виробничою силою, а не лише управлінським фактором виробничої системи.   

У понятті «інноваційність» центральним аспектом є роль знань та 

інформації, впровадження їх, генерування знань та цикли зворотного зв’язку 

між інновацією і шляхами застосування інновацій. Інноваційність – це поняття 

якісного характеру з боку економічної теорії, що описує наявність нового 

явища, технології, розробки або продукту з метою піднесення ефективності. 

Інноваційність полягає у розробці, впровадженні технічно-виробничих або 

інформаційно-управлінських рішень на рівні підприємницької діяльності. На 

глобальному рівні інноваційність сприймається як результат поліпшення 

суспільних та екологічних стандартів життя або впровадження нових, а також 

поліпшення існуючих умов функціонування державного управління. Але це не 

є можливим без формувального аспекту інноваційності, до якого належать 

інфраструктурна, логістична, фінансова й економічна складові. Як наслідок, 

інноваційний тип розвитку економіки - це впровадження рішень широкого 

спектра дії, що спрямовані на поліпшення соціально-екологічних і суспільно-

політичних складових за умови створення системи регулювання і 

стимулювання [95]. 
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У сучасних умовах постіндустріалізації і глобалізаційних процесів 

класичні форми взаємовідносин в інноваційній сфері витісняються 

глобальними мережевими структурами, що ґрунтуються на міжнародному 

науковому співробітництві і понятті відкритих інновацій. Мережеві відносини 

розпочали формуватися як усередині компаній, так і на міждержавному рівні, 

а ключовими організаційними формами таких інноваційних взаємозв’язків 

стали кластерні об’єднання і мережеві структури. Теоретик П. Баклі 

досліджував інтернаціоналізацію НДДКР і вважає, що перетворення 

транснаціональних фірм на глобальні мережі надалі посилюватиме мережевий 

характер інноваційного процесу [135, c. 225-227].  

Внаслідок стрімкого розвитку і структурного ускладнення 

інноваційного простору з’являється явище науково-інноваційних мереж як 

єдиний комплекс взаємопов’язаних вузлів з дослідницьких, конструкторських, 

маркетингових, проєктних і випробувальних закладів і промислових 

підприємств, що діють за принципом відкритої мережі. 

На початку 90-тих років ХХ ст. поряд з розвитком інтернет простору  

з’явилися мережі, що спромоглися подолати територіальний бар’єр і створити 

єдину глобальну інноваційну мережу завдяки орієнтації на зовнішнє 

середовище. Інноваційна діяльність компаній все більше набуває 

міжнародного характеру і відбувається у межах співробітництва з зовнішніми 

партнерами; особливо це стосується ТНК, які інтернаціоналізують власні 

наукові надбання шляхом перенесення НДДКР за межі країн базування та 

адаптації глобальних ланцюгів створення вартості до локальних інноваційних 

структур. 

Іспанський вчений-соціолог М. Кастельс [47] стверджує, що суспільства 

організовані навколо людських процесів, структурованих та історично 

детермінованих у відносинах виробництва, досвіду і влади. Соціальні 

структури взаємодіють з виробничими процесами, формуючи правила 

присвоєння, розподілу і використання «надлишку» або іншої частини 

продукту виробничого процесу, що використовується у споживчій формі.  
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М. Кастельс був перший, хто досліджував мережеві структури [46]. 

Потім власні думки викладали Р. Майлз і Ч. Сноу [7] у визначенні мережі як 

організаційної форми управління компанією. Особливість мережевої 

структури полягає у тому, що місцем її виникнення є глобальні мінливі ринки, 

де компанії повинні постійно створювати нові товари і послуги. Згідно з 

теорією М. Кастельса, у нову еру інноваційного розвитку економіки джерелом 

продуктивності є технологія генерування знань, обробка інформації і 

символічної комунікації, де знання є основним джерелом продуктивності. З 

цього випливає формування нового погляду на широкий аспект соціальних 

взаємовідносин, який можна узагальнити у поняття соціальної мережі, що є 

мережею, створеною окремими особами або організаціями першочергово з 

метою обміну інформацією. Обмін інформацією є важливим аспектом 

розвитку економічних процесів усередині будь- якої мережі. 

Переходячи від загальних соціальних аспектів інформаційно-технічного 

сектора розвитку економіки до вужчих понять, слід розглянути визначення 

«інноваційна людина» як термін, що вирізняє підприємця або учасника 

інноваційної діяльності. Інноваційна людина і є вихідною умовою, яка 

необхідна для успішного розвитку інноваційного бізнесу і для утворення 

інноваційних мереж глобального характеру; її основними рисами є знання 

загальних закономірностей і відмінних особливостей створення, поширення і 

застосування інновацій як найважливіших інструментів для розвитку 

господарських, соціальних та інших систем сучасного суспільства. Зазначені 

соціальні аспекти обов’язково варто враховувати, тому що інноваційна 

діяльність - це сфера саме людської діяльності, а розвиток інноваційного 

сектора економіки безпосоредньо пов’язаний з розвитком суспільства і 

людства в цілому.  

М Кастельс у праці «Інформаційна ера: економіка, суспільство і 

культура» [46] проаналізував дослідження тієї революції, яка несе розгортання 

інформаційних технологій, тобто, основи становлення нової суспільної 

структури. М. Кастельс дослідив також процес глобалізації сучасної 

http://www.dis.ru/library/561/25924/
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економіки і розглянув структурну одиницю нової організації виробництва – 

«мережевого підприємства».  

М. Кастельс визначає мережу як «комплекс взаємопов’язаних вузлів - 

ділових одиниць, специфічну форму підприємства, система засобів якого 

утворена шляхом перетинання сегментів автономних систем цілей» [46]. 

Згідно з законом мережевих структур, відстань, інтенсивність і частота 

взаємодій між двома точками коротші, коли всі вони є вузлами у тій або іншій 

мережевій структурі, ніж коли вони не належать до однієї і тієї ж мережі. З 

іншого боку, в межах тієї або іншої мережевої структури потоки або мають 

однакову відстань до вузлів, або ця відстань дорівнює нулю. Тому економічна 

відстань до цієї точки перебуває у проміжку значення від нуля (якщо 

розглядаємо будь- який вузол в одній і тій же мережі) до нескінченності (якщо 

мова йде про будь-яку точку, що перебуває поза цією мережею).  

Інформаційні технології  вже на практиці розпочинають посідати 

важливу роль у сучасному світі, їхня ефективність значною мірою 

визначається ступенем застосування засобів обробки інформації, щільністю 

потоку розробки нових продуктів і нових технологій із застосуванням 

інформаційно-технічної бази. Сучасна підприємницька діяльність - це 

повністю інформаційний процес, який утворює зв’язки між організаціями і 

особами для досягнення загальної мети на основі технологічної глобалізації. 

Технологічна глобалізація, на нашу думку, - це формування глобальної 

інформаційної і високотехнологічної інфраструктури, що забезпечує 

міжнародну діяльність і співпрацю. Саме тому традиційні форми відносин у 

галузі інновацій як між країнами, та і між компаніями формуються 

глобальними мережевими структурами, заснованими на міжнародному 

науковому співробітництві та на новій концепції відкритих інновацій. 

Мережеві взаємовідносини проходять становлення як усередині компаній, так 

і зовні (між ними). Основними організаційними формами інноваційних 

взаємозв’язків є кластери і мережеві структури. Згідно з думкою Р. Патюреля 

[78], мережевість – це метод стратегічного управління, що визначається 
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формуванням мережі з її вузлами і зв’язками з метою досягнення цілей 

відповідності з потребами та очікуваннями партнерів і ділової кон’юнктури.  

Мережі є відкритими структурами, що можуть необмежено 

розширюватися шляхом застосування нових вузлів, якщо ці вузли здатні до 

комунікацій у межах відповідної мережі, тобто, мають аналогічні цінності або 

виробничі цілі. Концепція відкритих інновацій є основою для появи і 

функціонування таких понять, як глобальні інноваційні мережі та 

інтернаціоналізація національних інноваційних компаній. Ця концепція 

суперечить поняттю традиційної моделі інновацій, де інноваційний розвиток 

компаній базується на власних відділах наукових розробок; якщо ж 

інноваційні розробки компанії традиційної моделі інноваційного розвитку не 

відповідають стратегії компанії, то ці результати залишаються 

невикористаними.  

Концепція відкритих інновацій має динамічний характер, за якого 

компанії орієнтовані не лише на власні надбання, але й на зовнішні джерела,  

коли продукування нових ідей відбувається із залученням знань із 

зовнішнього середовища компанії завдяки співробітництву з носіями знань. І  

якщо результати інноваційних досліджень у такій мережі не відповідають 

цілям компанії, вони передаються іншим учасникам мережі, зацікавленим у 

цьому інноваційному процесові. До основних типів мережевої взаємодії 

компаній організаційного характеру належать: 

 стратегічні альянси; 

 динамічна фокальна мережа1; 

 мережа створення цінності; 

 фокальна мережа поставок2; 

 віртуальна організація [119]. 

                                                      
1 Динамічна фокальна мережа – це мережа, згрупована навколо однієї домінуючої центральної 

одиниці (брокера), яка координує діяльність зі створення вартості ієрархічними методами, «павутина 
створення цінності» 

2 Фокальна мережа поставок – одна велика компанія є центральною одиницею, а її 
постачальники на різних рівнях створення цінності перебувають у залежному становищі. Координує 
ланцюг створення цінності з орієнтацією на інтереси партнерів. 
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Поширення мережевого принципу організації пояснюється зміною 

принципів організації економічної діяльності, появою нових інформаційно-

комунікаційних технологій і набуттям нових якостей економічним простором. 

М. Кастельс також зазначив, що нові економічні форми, які будуються 

навколо глобальних мережевих структур капіталу, управління та інформації з 

доступом через такі мережі до технологічних навичок і знань, є основою 

продуктивності та конкурентоспроможності. 

Мережеві взаємовідносини є незалежні від просторово-часових 

обмежень і витрат, а за основу беруть лише досягнення інформаційно-

комунікаційних технологій. Природа мережевих утворень базується на 

ресурсній теорії, де прагнення економічної структури до відкритої моделі є 

логічним тому, що первинний дефіцит невідновлювальних ресурсів і пошук 

додаткових компетенцій економічними суб’єктами в умовах конкуренції 

спричинить освоєння ресурсів довкілля і потім пошук ресурсів усередині 

економічної системи [195].  Мережева концепція будується на трьох 

економічних вченнях:  

 економічній теорії еволюційного характеру, що проголошує 

важливість ролі координації в економічному розвиткові; 

 економіці знання, в якій економічні актори отримують перевагу 

від посилення компетенції як для звичайних напрямів 

виробництва, так і для науково-дослідної сфери; 

 вченні про синергетичний ефект, що передбачає організацію 

мереж на основі спільних ресурсів, інформаційної інфраструктури 

та інвестиційної діяльності. 

Мережева модель інноваційного розвитку передбачає багатовекторність 

потоків знання водночас з низьким рівнем трансакційних витрат  і 

необмеженістю масштабів організації-учасника інноваційного процесу, а 

також вільне об’єднання агентів з метою реалізації інноваційних проектів. 

Український вчений М. Туган-Барановський [5] висунув ідею щодо 

коливання інвестиційної активності, що супроводжувалася інноваціями 



 33 

внаслідок змін фаз виробничих циклів. Він одним із перших з’ясував причини 

економічних криз в особливостях відтворення основного капіталу і сформував 

теорію циклів. Проаналізувавши стан криз, М. Туган-Барановський [112] 

звернувся до схем простого і розширеного виробництва, де простежується 

висновок, що капіталізм розвивається завдяки зростанню технічного прогресу. 

За його словами,  виробництво - дуже самостійна річ, здатна сама  створювати 

ринок і в жодних інших ринках не зацікавлена. Схеми дають уявлення щодо 

нерівномірного розвитку і відмінності попиту і пропозиції. 

У теорії економічних циклів М. Туган-Барановського простежується 

ідея розмежування накопичення позичкового капіталу і реального 

виробничого капіталу, при цьому він послідовно доводив, що саме 

виробничий цикл – первинний, а торговий цикл є вторинним, а матеріальною 

основою економічного циклу є періодичне створення нового основного 

капіталу, тобто, саме інновації.  

Але прямий розвиток теорія отримала завдяки працям А. Шпітгофа і Й. 

Шумпетера. А. Шпітгоф [167] визначив, що фаза піднесення у виробничому 

циклі не може бути викликана тільки тиском позичкових капіталів, як 

спочатку стверджував М. Туган-Барановський у власній теорії циклу, а фаза 

зумовлюється передусім також підсумком саме залучення капіталів, а не 

«підштовхуванням» їх. Силою освоєння позичкових капіталів є підсумки 

науково-технічного розвитку, що реалізуються у виробництві. А. Шпітгоф  

доповнив теорію М. Туган-Барановського також таким поняттям, як механізм 

заповнення інвестиційного вакууму кризового періоду циклу шляхом 

комерціалізації науково-технічних досягнень. Тоді зростання простежувалося 

не в тих галузях, що виробляли споживчі товари, а в будівельних роботах, 

виготовленні устаткування для виробництва чавуну, сталі,  цементу та ін. У 

процесі експансії перед вищезазначеними галузями з’являються великі цілі, а 

коли вони досягаються, прискорене зростання попиту з їхнього боку 

завершується. Кожне зростання відбувається завдяки позитивним 

інвестиційним можливостям, що і є сталим поштовхом до експансії.  
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Цей імпульс може походити від інвестицій, задіяних в устаткування і 

машини, що були спричинені новими технічними удосконаленнями та 

інноваційними винаходами або завдяки відкриттю нових ринків у відносно 

відсталих країнах, що потребують від промислових країн-лідерів  інвестицій і 

позичкового капіталу. Не важливо, яким саме буде імпульс, найголовніше 

полягає у тому, що на початку кожного значного зростання промисловість має 

справу з «вакуумом», тобто, невикористаними можливостями всередині 

країни та за її межами. Уперше у 2006 році ЮНКТАД опублікувала звіт [220] 

про прямі іноземні інвестиції в галузі НДДКР, в якому було наголошено на 

зміні ролі країн з середнім рівнем доходу у світових потоках інвестицій, що 

пов’язані з інноваціями. Це засвідчило, що вхідні та вихідні інвестиції в 

НДДКР  у країнах з середнім рівнем доходів різко зросли через кілька років. 

Саме ці явища досліджували вчені нової ери для розуміння механізму дії цих 

змін, наслідків і динаміки нової хвилі глобальної конфігурації інноваційної 

діяльності.  

Глобальні інновації – це історично послідовний шлях економічного 

зростання виробництва і продуктивної діяльності як людей, так і підприємств 

шляхом прийняття ідеї економічної трансформації упродовж часу, 

необхідного для створення конкурентоспроможних умов  світового ринку, 

коли вони (глобальні інвестиції) мають великий вплив на національну і 

регіональну інноваційні системи у вигляді вузлів, які пов’язують регіональні і 

національні системи у всьому світі, до яких належать стартапи, науково-

дослідні інститути, університети й урядові організації. Максимізація передачі 

інновацій і знань, що перебувають у національних інноваційних системах, 

відбувається завдяки розподільчій функції інноваційних мереж 

багатонаціональних підприємств. Розвиток глобальних інноваційних мереж 

відбувається завдяки формуванню точки зростання нових інституційно-

технологічних укладів, до яких поступово переміщуються ресурси 

економічної системи. 
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Основне концептуальне питання, порушене появою глобальних 

інноваційних мереж (ГІМ), полягає в тому, чи є вони відображенням 

поглиблення і розширення вже існуючого явища, чи можна стверджувати про 

появу нового способу мережевої організації. З одного боку, складові елементи 

ГІМ (глобальність, інноваційність і мережева належність) вже висвітлені у 

науковій літературі. З іншого боку, ГІМ можуть уособлювати нову 

організаційну форму, що виникає внаслідок переходу від технологічної 

соціально-економічної парадигми до епохи, що характеризується виходом на 

перший план  країн з середнім рівнем доходу як важливих економічних гравців 

на світовій арені [133].  

За своєю суттю глобальна інноваційна мережа є відкритою економічною 

системою, яка складається з багатьох елементів. Інноваційна система – це 

підсистема економіки, націлена не лише на виробничі процеси, а й на 

відновлювальні аспекти інноваційної економіки. В основі інноваційної 

системи перебуває інноваційна діяльність, яка становить базу. Важливим 

завданням системи є організація реалізації і споживання нових товарів і 

послуг, завдяки успішному процесу яких новий цикл інноваційної діяльності 

є можливим. 

Хоча існує загальний консенсус щодо міжнародного характеру 

інновацій, а також його мережевого характеру, наявні лише обмежені 

емпіричні дослідження щодо природи і функціонування ГІМ. К. Чамінаде 

визначає поняття «глобальні інноваційні мережі» як «глобально організовані 

мережі складної взаємодії між фірмами і некомерційними організаціями, які 

переймаються виробництвом знань, пов’язаних з інноваціями» [140]. Отже, 

ГІМ визначаються з точки зору їхнього географічного поширення 

(глобального, а не обмеженого винятково розвиненими країнами), масштабу  

мереж (як внутрішніх, так і зовнішніх) та їхніх результатів (інновацій). 

У сучасному розумінні поняття «глобальна інноваційна мережа» існує 

два підходи щодо складових цієї системи. Перший підхід фокусується на 

суб’єктах, що здійснюють фундаментальні дослідження, працюють на 
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початковому етапі національного інноваційного циклу і входять до 

національної інноваційної системи. З точки зору другого підходу, суб’єкти 

господарювання, що здійснюють фундаментальні дослідження та виробляють 

некомерційне знання, автоматично стають учасниками глобальної 

інноваційної системи [94]. 

 Глобальні інноваційні мережі у сучасному розумінні розподіляють на 

чотири групи: 

 перша група формується компаніями однієї галузі, що орієнтовані 

на тактичні інновації (інновації, якими учасники мережі діляться 

один з одним, їхньою здатністю до довірливого ставлення до 

партнерів); 

 до другої групи належать компанії, що працюють одна з одною як 

в одній галузі, так і в суміжних галузях. Основна мета такої 

взаємодії – це нові дослідження і виробництво інноваційних 

продуктів і розподіл ризику та інформації; 

 третя і четверта групи поєднують гетерогенні компанії, які 

заповнюють мережі інформацією і знаннями, що потребує 

ефективного управління і регулювання розподілу в мережі між 

учасниками рівнів ризику та умов співробітництва. 

Державне втручання у процесі розвитку інноваційних мереж  полягає у 

підтримці на національному рівні і стимулюванні іноземних інвесторів з 

метою фінансування інноваційних проектів шляхом митних послаблень і 

прямої підтримки витрат на НДДКР. На практиці саме цей аспект є гальмом 

розвитку інноваційного потенціалу країн, дія якого поширюється на всі 

елементи інноваційної діяльності. Державна інноваційна політика має бути 

спрямована на підтримку і розвиток інноваційної активності в країні з метою 

залучення інвестицій та утримання кваліфікованих кадрів у межах країни, які 

є показником інноваційного потенціалу країни і мірилом економічного 

зростання. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwju-tz769LiAhUj_CoKHRMoB20QFjAEegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.irbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fapmv_2012_110(2)__17.pdf&usg=AOvVaw20uG44IVJA7Jqbctjme7eH
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Відкритість глобальних інноваційних мереж дає змогу простежувати 

вільний інформаційний обмін підсумками наукової діяльності, що впливає на 

зростання конкурентоспроможності готових продуктів та скорочення часу 

реалізації інноваційного циклу. До елементів-агентів інноваційної мережі 

належать: 

 дослідницькі центри; 

 проєктні та конструкторські установи; 

 випробувальні центри. 

До економічних функціоналів належать елементи інноваційної 

інфраструктури і віртуальні організації, які мають розгалужений рівень 

координації шляхом утворення внутрішнього інформаційного середовища 

інноваційної діяльності. 

Стала тенденція інтернаціоналізації НДДКР та навіть глобалізаційні 

процеси інновацій чітко простежуються у всіх країнах-учасниках глобальних 

економічних ринків. Глобалізація економіки акцентувала на особливостях 

територіальних питань у контексті необхідності суб’єктам економічної 

діяльності переглянути способи ефективного управління виробничою 

діяльністю та операціями у різних просторових масштабах з метою 

комерціалізації і пошуку джерел НДДКР та інноваційної діяльності. Як 

наслідок, у багатьох галузях промисловості відображаються особливості 

високого рівня інноваційної взаємодоповнюваності, де діяльність окремих 

фірм щодо розвитку має наслідки у розширеній мережі промисловості. 

Перевагою використання мережевого підходу інноваційної діяльності є 

посилення ключових компетенцій учасників глобальної інноваційної мережі. 

Підсумком відкритості та економічної свободи суб’єктів інноваційної 

мережі і їхньої здатності реагувати на зміни зовнішнього середовища є 

синергетичний ефект. Особливість глобальної інноваційної мережі полягає у 

тому, що вона самостійно може підтримувати, поліпшувати або відтворювати 

рівень організації шляхом пристосування до змін внутрішніх або зовнішніх 

факторів через адаптивні можливості, що виражаються у стійкості, 
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забезпеченні ефективності та підтримки цілісності завдяки внутрішній 

перебудові мережевих зв’язків між елементами. 

Інноваційні процеси у мережі мають вкрай хаотичний характер і 

нелінійну динаміку і з метою упорядкування, ефективного управління і 

розвитку слід застосовувати нові підходи і дії лише інноваційного характеру. 

Усе це забезпечує еволюційно-синергетична парадигма, оскільки саме вона 

визначає напрям інтеграцію природничо-наукового і соціально-гуманітарного 

знання. 

Економічна синергія базується на принципах і фундаментальній теорії 

еволюції, теорії систем, діалектиці, самоорганізації та інших теоріях. В 

економіці синергетичні процеси  виражаються у синергетичних ефектах. Саме 

своєчасне розпізнавання синергетичних економічних ефектів, розумне і чітке 

управління цим явищем забезпечує зростання ефективності економічної 

діяльності інноваційної мережі. Процесові мережевої діяльності властивий 

такий аспект, як синергетична рента, що виникає внаслідок створення нового 

товару або послуги. Отримання ренти є одним із стимулів до інновацій, що 

забезпечує мережі тимчасове зростання конкурентоспроможності і зниження 

конкурентного тиску. Синергетична рента створюється у процесі обміну 

ресурсами і не може бути створена окремим економічним агентом. 

Глобальна інноваційна мережа завжди потребує розвитку і підтримки як 

відкритої сили, так і сили співпраці, але це достатньо складне питання, 

враховуючи різноспрямованість взаємовідносин, мотивацій і цілей. Підтримка 

ефективного співробітництва всередині мережі є ключовим аспектом 

компетентності інновацій. Для багатьох компаній дуже важливим питанням є 

саме правильний підбір і кооперація з інноваційною мережею, тобто, компанія 

повинна розуміти специфіку і характер мережі взаємодії, інакше вона матиме 

широку кооперацію з неефективними мережами та значні експлуатаційні 

витрати з низькими прибутками. У такому випадку доречно звернутись до 

концепції інноваційної платформи, яка пропонує необхідний для створення 

мережі каркас.  
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Інноваційними платформами користуються для вивчення стратегій, які 

можуть підвищити продуктивність, поліпшити управління ресурсами 

компаній, ланцюг ціноутворення та адаптацію до змін ринку. Інноваційні 

платформи можуть мати як одне цільове, так і багатоцільове призначення, 

містять мережі осіб усередині і зовні компаній, що володіють необхідним 

знанням у сфері функціонування платформ, а також які є інструментом 

реалізації успішної роботи між науковою частиною мережі і її виконавчим 

сектором. Платформа є першим етапом «зародження» ідеї, де вона може 

отримати право на реалізацію шляхом пошуку партнера, інвестора для 

подальшого виробничого циклу. Схожим поняттям «інноваційної платформи» 

є також явище  «загального фонду розробок широкого спектра застосування». 

Сучасне розуміння інноваційних мереж розмежовує їх на формальні та 

неформальні інноваційні мережі. Неформальна інноваційна мережа є набором 

дій, що виходять за межі правових норм або в її функціонуванні не помічено 

застосування останніх [118]. За умови неформальної мережевої структури 

засоби, функції і методи діяльності не зафіксовані формальними правилами і, 

як наслідок, відсутні гарантії щодо сталого розвитку організації і 

функціонування.  

Неформальною є також випадкова згрупована мережа соціально-

економічних зв’язків і норм внутрішньомережевого спілкування. 

Конкретизуючи поняття, неформальна інноваційна мережа – це взаємозв’язок 

випадково  сформованих економічних агентів, що не є формально закріпленою 

структурою і в якій виконання або відмова від виконання неформальних 

обов’язків карається виключенням із мережі або обмеженням неформальних 

прав усередині мережі. Отже, сталість неформальної інноваційної мережі 

полягає у співвідношенні додаткової ренти від участі у мережі і витратами на 

ризики, пов’язаними з ухиленням від виконання певних неформальних 

обов’язків у межах мережі. 

Формальні мережі характеризуються жорсткою структурою відносин, 

які регулюються на законодавчому рівні і в разі порушення цих норм 
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формальне покарання є передбаченим. Формальна мережа є привабливою як 

гарант захисту авторських прав, інтересів і патентів. І слід зауважити, що 

формування формальних інноваційних мереж дає змогу встановити 

визначений інноваційний вектор розвитку на національному рівні. Але 

найпривабливішим є поєднання формальних і неформальних інститутів у 

межах інноваційної мережі, оскільки неформальні правила можуть бути 

логічним продовженням або доповненням формальних умов, що не мають 

необхідних уточнень для одноразових угод. 

Формальні мережі мають чіткі правила, які необхідно періодично 

змушувати еволюціонувати, це трапляється через відбір неформальних правил 

шляхом послідовного впровадження їх. І, як зазначено вище, ефективна 

мережа - це баланс формальних і неформальних інституційних норм, де вони 

не суперечать одна одній і є закономірним доповненням одна одної. Основна 

частина знання, як ресурсу компанії, не має документальної форми у мережі і 

перебуває у носіїв цього знання – учасників мережі. А документований 

інтелектуальний продукт має ефективну реалізацію за умов бездоганних 

неформальних інформаційних відносин та інноваційного досвіду. 

Як уже зазначалося, саме інноваційна діяльність є основним елементом 

мережі, а тому слід звернути увагу на показники цієї діяльності з метою 

кращого розуміння справжнього впливу на економічні процеси. Слід 

зауважити на початковому етапі, що показники інноваційної діяльності 

відрізняються від показників винахідницької діяльності у цілому. До 

інноваційної діяльності належать індикатори, які враховують перше 

комерційне застосування нових продуктів і процесів, а не показники  першої 

експериментальної розробки їх, зокрема, як-от патенти. Показники 

інноваційної діяльності  не акумулюються систематично національними і 

міжнародними закладами й організаціями, їх важко визначити і виміряти. 

Отже, були запропоновані різноманітні системи класифікації: 

 радикальні інновації; 

 нові технологічні системи; 
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 технології широкого застосування. 

Наступним чинником слід розглядати залежність інноваційних процесів 

від попереднього розвитку. Попередня хронологія змін в інноваційному 

процесові не лише визначає стан процесу на певному етапі, а вона впливає 

також на кожний наступний вибір. А неефективність інноваційний процесів 

пояснюється тим, що не можна гарантовано визначити, яка технологія буде 

найкращою упродовж певного часу. Інновації та освоєння технологій є 

частиною загальної стратегії організації. І для успішного функціонування 

інноваційна діяльність повинна відбуватися з урахуванням особливостей 

організації, середовища і часу. Кожна інноваційна мережа має низку 

особливих характеристик, зокрема: 

 мережа застосовується з метою встановлення зв’язку не лише з 

виробниками, а й з клієнтами для визначення їхніх потреб і необхідного 

обслуговування їх; 

 потенційні клієнти визначають власні потреби на ранніх стадіях 

розробки проєктів або послуг та оцінюють проміжний результат. Експертні 

знання отримуються шляхом участі у мережі, а угоди про співробітництво 

визначають очікувані взаємні вигоди; 

 мережа користується степенем самоуправління. Але це не свідчить, що 

процеси у мережі не визначаються лідером, тому що вони ще більш критичні, 

ніж у традиційних організаціях. Мережі дуже часто працюють з різними 

аспектами і різними лідерами, тому керівництво постійно змінюється і для 

ефективного функціонування мережі необхідні навички самоуправління; 

 учасники мережі мають спільну мету, як-от проєкт, місія або конкретні 

цілі, але учасники є активними у мережі доти, поки вони від цього отримують 

користь. Це є перевагою навіть для клієнтів-учасників мережі. У мережевій 

організації прибуток досягається,  поки учасники залишаються автономними; 

 інноваційні мережі не мають постійного характеру і дій. Основною 

властивістю мережі є її динамічність, вона завжди змінюється з точки зору 
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кількості і типу учасників та їхньої ролі у ній,  як і будь-яка мережа, має 

власний термін вичерпаності; 

 електронні засоби посідають основне місце у мережевій структурі, але є 

неефективними без людського фактора, адже будь-яка електронна дискусія 

потребує кодексів соціального спілкування, вираження поваги та інших 

комунікаційних аспектів успішного діалогу. Віртуальні команди мають 

перевагу лише тоді, коли їхнє електронне спілкування підтримується 

контактними особами, які мають більш соціальне, ніж цільове завдання; 

 великі інноваційні мережі лише тоді можуть бути ефективними, коли 

вони створюють і підтримують почуття належності, зміцнюють цінності і 

мотивують згуртованість. Щоб стати продуктивнішими, великі мережі 

розбиваються на дрібні і віртуальні команди чисельністю до 7-ми осіб як 

активного ядра. 

Повертаючись до засад глобальних інноваційних мереж – знання, слід 

конкретизувати і звернути увагу на різницю між такими поняттями, як 

«знання» та «інформація». Як зазначав британський економіст К. Фрімен, 

основна проблема інноваційного процесу не в отриманні інформації, вона 

завжди існує у надлишку, а справжня проблема криється в обробці і 

перетворенні інформації з різних джерел у корисне знання [165].  

Живе знання - це поняття відносне, яке передбачає дискусію й обмін 

інформацією. Під час обміну з’являється нове знання, узгоджуються 

технологічні й організаційні пріоритети,  такі рухи цього ресурсу провокують  

взаємозбагачення його. Активні місця приросту нових компетенцій 

притягують до себе традиційні масиви знань і збагачують їх. У цих сферах 

обмін нарощується і формується інтелектуальний простір, який є 

багатомірною мережею рухливих потоків живого знання. Так утворюються 

такі інноваційні структури, як атрактори. Підприємства-атрактори постійно  

вагомо впливають на підприємства-акторів для врівноваження мережі та 

інтересів учасників до моменту формування стабільної системи у мережі. У 
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свою чергу інформація поділяється на кодовану і некодовану, де некодована -  

це відкрита інформація з широким доступом і не має уточнюючого характеру. 

Упродовж останнього десятиліття в літературі, присвяченій інноваціям, 

надається значна увага інтернаціоналізації інновацій. Проте, як і раніше, мало 

переконливих доказів щодо тенденції глобалізації інноваційних мереж. 

Розвиток світової економіки вже не можна уявити без інноваційного фактора 

і нових технологій, вони є індикатором рівня економічного зростання країн, 

їхнього добробуту і статусу як суб’єктів світових господарських процесів. 

Економічна суть інноваційного розвитку мережевого підходу полягає  в тому, 

що знання і науково-технічні розробки стають основними факторами розвитку 

економіки шляхом відкритості даних і швидкого доступу до продуктів 

інноваційної діяльності та дають змогу завдяки дослідженню економічних 

факторів розвитку вірно сформувати вектор розвитку. Це провокує 

національні, регіональні і світові економіки постійно реагувати на виклики 

конкурентного середовища ринку і стимулювати постійне економічне 

зростання регіонів-учасників економічного процесу. 
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1.2. Суть і структура економічних факторів розвитку глобальних 

інноваційних мереж 

 

З кінця ХХ ст. спостерігається стрімкий розвиток інтернаціоналізації 

НДДКР, зумовлений як прискореною динамікою формування глобальних 

ланцюгів створення вартості (global value chains, GVC), так і прогресивним 

розвитком власне інноваційних процесів. Як наслідок, чимало 

багатонаціональних підприємств розробили і вдосконалили глобальні 

інноваційні мережі, зокрема через розширення переліку власних науково-

дослідних центрів і пов'язаних з ними мереж співпраці. Разом з розвитком 

їхніх закордонних НДДКР вони стали географічно і функціонально 

диверсифікованими. Крім того, у межах ГІМ як іноземні, так і локальні 

науково-дослідні центри беруть участь у відкритих інноваційних практиках 

[203]. 

У ГІМ - різна локалізація їх, а мережеві суб’єкти відіграють особливу 

роль. Наприклад, трансатлантичні джерела технологій переважно залучають 

європейські фірми, що постачають технології із США. Це свідчить про те, що 

такий тип співпраці може мати позитивний вплив на інноваційні показники за 

умови дотримання певних умов. Більшість продуктивних кооперацій 

залучають провідні науково-дослідні установи і фірми з достатніми 

можливостями абсорбції нових технологій. Партнери у межах мережі, які 

відповідають умовам кооперації, за умов наявного державно-приватного 

партнерства можуть підтримувати глобальні мережеві зв’язки упродовж 

тривалого періоду часу. Розвиток ГІМ передбачає низку політичних наслідків 

для урядів. Зокрема, політики повинні враховувати позицію місцевих 

інноваційних систем, які вони прагнуть удосконалити у межах ГІМ [203]. 

Компанії, які створюють ГІМ і відкриті інноваційні практики, 

розвивають власні компетенції у галузі досліджень і розробок. Зокрема, 

компанії, які співпрацюють з академічними науковими установами,  

інвестують також у внутрішні можливості досліджень і розробок та 
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підтримують широке коло партнерів для інновацій на національному і 

регіональному та глобальному рівнях. Водночас метою такої співпраці має 

бути не сприяння власне партнерству, а переважно першочергове формування 

інструментарію стимулювання інновацій [203].  

Критерії фінансування інновацій мають зосереджуватися на науковій 

досконалості та інноваційному характерові, з іншого боку, зумовленість 

партнерського фінансування, заснована на інституційних особливостях або на 

географічному походженні партнерів, може спричинити вибір проєктів нижчої 

якості. Такі міркування є важливими як для національної політики, так і для 

політики у межах регіональних інтеграційних організацій. 

Взаємодія, що розвивається внаслідок відкритості та інтернаціоналізації 

інноваційних процесів, сприяє формуванню глобальних відкритих 

інноваційних мереж. Ці мережі все більше розширюються (охоплюють більшу 

кількість партнерських організацій у світі) та інтегруються, ніж традиційна 

багатонаціональна кооперація у межах  науково-дослідних робіт.  

У Таблиці 1.1. наведено чинники, які є визначальними для формування 

попиту і пропозиції для формування ГІМ. 

У таблиці 1.1. узагальнено фактори, визначальні для інтернаціоналізації 

НДДКР і формування ГІМ. Як тенденції з розробки відкритих інноваційних 

практик, так і перенесення дослідницьких можливостей за кордон  залежать 

від низки спільних рис ділового середовища. По-перше, обидві тенденції 

відповідають зростаючому попиту на інновації у конкурентоспроможнішому 

бізнес-середовищі як на місцевому, так і на міжнародному рівнях. Цей попит 

постійно тисне на підприємства, які шукають додаткові ресурси для інновацій 

через різні партнерські відносини.  
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Таблиця 1.1. 

Фактори відкритості інноваційного процесу та 

інтернаціоналізації науково-дослідної діяльності [203] 

Стимул Чинники попиту Чинники пропозиції 

Розробити відкриті 

інноваційні практики на 

місцевому, національному 

та міжнародному рівнях 

1. Прискорення 

інноваційного циклу, 

зростання 

попиту на інновації 

2. Комплексні 

інновації, взаємодія між 

інноваційними продуктами 

та обслуговуванням їх 

3. Еволюція бізнес- 

моделей. 

4. Зростання уваги до 

інновацій, орієнтованих на 

споживача, у тому числі у 

сфері послуг 

1. Збільшення пропозиції 

технологій, зокрема від 

нових фірм і 

наукоємних послуг на 

національному і 

міжнародному рівнях 

2. Стимули з боку 

державної політики щодо 

розвитку співпраці з 

академічними науковими 

установами. 

3. Внутрішня увага до 

основних компетенцій, що 

захищаються, в умовах 

зростання зовнішньої 

конкуренції; обмежені 

ресурси для винятково 

національного проведення 

НДДКР 

4. Нові практики і методи 

обміну даними, 

моделювання 

Створення або 

нарощування 

дослідницьких 

можливостей за межами 

країни базування 

1. Значення зовнішнього 

ринку (розмір, купівельна 

спроможність) та наслідки 

для диференціації 

товарів/послуг 

2. Світовий ринок визначає 

тенденції розвитку 

локального ринку  

1. Зростання глобальної 

доступності високоякісних 

науково-технічних  

людських ресурсів та 

інфраструктури 

2. Центри досконалості та 

налагоджені стосунки з 

академічними установами 

і фірмами у зарубіжних 

країнах 

3. Позитивний коефіцієнт 

економічної ефективності 

деяких науково-дослідних 

робіт у зарубіжних країнах 

4. Нарощування  

можливостей, 

удосконалення якості та 

економічної ефективності 

підтримки ІКТ-послуг 

 

Зростаючий мультидисциплінарний характер інновацій є однією із 

причин відкриття інноваційного процесу, а також його інтернаціоналізації, 
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оскільки адекватні компетенції та рушійні ринки часто можуть ефективніше 

реалізовуватися за кордоном. Центри досліджень і розробок, розташовані на 

провідних ринках, можуть наростити спроможність фірми контролювати 

майбутні тенденції попиту. Такі центри володіють компетенцією збільшити 

продуктивність компаній з відкритою інноваційною практикою. 

 Пропозиції впливають на появу нових спеціалізованих інноваційних 

фірм, що підсилює розвиток нових технологій. Такі тенденції стимулюють 

процес аутсорсингу НДДКР або заміну власних можливостей ефективними 

екстернальними засобами і програмним забезпеченням. Нарощування 

зарубіжних дослідницьких можливостей означає, що частина екстерналізації 

може відбуватися за кордоном, особливо коли там розташовані центри 

передового досвіду в галузі досліджень. Дефіцит власних ресурсів також 

посилив тенденцію до екстерналізації та спеціалізації дослідницьких робіт 

фірм, а також перенесення деяких операцій за межі країни базування. 

Подібним чином оптимізація витрат заохочувала субпідряд і перенесення 

певних видів діяльності у центри, які можуть запропонувати більшу 

економічну ефективність (наприклад, там, де заробітна плата відносно низька, 

але продуктивність праці є достатньою для досягнення якісних результатів і 

високоякісної інтеграції у глобальні операції фірми).  

Розвиток науки та інноваційного процесу відіграє провідну роль у 

сталому зростанні технологічного розвитку та просуванні товару на світові 

ринки, де інновації є основним аспектом економічного зростання. 

Особливістю теоретичного вивчення значущості типології факторів 

економічного зростання є змога дослідження природи зростання, з’ясування 

співвідношень між групами факторів та особливості дії окремих факторів. 

Розгляд факторів економічного зростання дає змогу зрозуміти, чому одні 

країни схильні до швидких темпів розвитку й ефективної економічної системи, 

а інші мають повільні темпи зростання. Систему факторів економічного 

зростання досліджували Р. Солоу, Й. Шумпетер, Р. Харрод, С. Кузнець, О. 

Івашина, А. Гальчинський, В. Воротін, Н. Рилач, Ю. Бажал та інші.  
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В. Воротін [16] під час розгляду факторів, що визначають темпи і якість 

економічного розвитку, виділяє в окрему групу інноваційні фактори або 

фактори, що спричиняють використання інноваційного потенціалу країни, а 

також фактори мобільності економіки, що здатна реагувати на зміни в обсягах 

і структурних побудовах суспільних потреб. На нашу думку, економічні 

фактори розвитку глобальних інноваційних мереж місмтять всі фактори 

економічного характеру, які впливають на розвиток цих мереж.   

Інноваційна діяльність є новою функцією економіки, що значно 

відрізняється властивостями за своїм призначенням і диференціюється від 

існуючих на ринку аналогів та альтернатив. А інноваційні елементи є 

високопродуктивним і якісним наповненням, яке потрапляє у поточні 

економічні процеси, вони забезпечують функціонування рухливих 

економічних механізмів у напрямку зростання, що формує комплекс 

інструментів, які нарощують потенціал економіки і створюють нові джерела 

економічного зростання в сучасних умовах. 

Під інноваційною економікою розуміється тип модернізованої 

економіки, що ґрунтується на виробництві наукоємної продукції з високою 

доданою вартістю. У цьому процесові новими базовими елементами, крім 

інновацій та інноваційної діяльності, є інноваційна інфраструктура і нові 

виробничі відносини. Усе це послідовно працює в інноваційному мережевому 

процесові. До інноваційної інфраструктури належать організації, наукові і 

державні установи, фірми, інвесторів і посередників, які є взаємопов’язаною 

системою, необхідною для здійснення інноваційної діяльності й охоплення 

інноваційного циклу в цілому. Економічні інновації відображаються у 

використанні ефективніших форм організації праці та нових формах 

забезпечення фінансовими послугами. 

У середині ХХ-го століття американський економіст Р. Солоу [209] 

підсумував особливий феномен, який пізніше назвали «комп’ютерним 

парадоксом», суть якого полягала у тому, що інвестиції в інноваційний процес 

комп’ютеризації виробництва не впливали на зростання прибутку або  
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продуктивності праці, але спричиняли ще більший обсяг інвестицій в 

автоматизацію виробничих процесів. Р. Солоу стверджував, що можна 

розпізнати еру комп’ютерів усюди, крім показників продуктивності.  

До базової теорії Р. Солоу економісти нового часу додали поправки з 

метою врахування різних побічних ефектів, зокрема закону зменшувальної 

граничної корисності. Після цього теорія набула такого вигляду: якщо 

додавати все більше і більше капіталу за умови заданого рівня робочої сили, 

віддача  зменшуватиметься з кожною новою одиницею капіталу. Але є 

недолік: теорія враховує ідеалізований ринок в умовах бездоганної 

конкуренції, що в реальній економіці не можна уявити.   

Окрім змін на ринку праці і капіталу, необхідно враховувати 

технологічний прогрес та інновації. У цьому ракурсі інновація відповідає за 

будь-яке економічне зростання, що не може пояснюватись додатковим 

внеском праці і капіталу. І навіть якщо віддача від додаткових інвестицій 

падає, з часом будь-яке зростання компенсується ефектом від інновацій. 

Останнім часом у розвинених країнах спостерігається тенденція до зменшення 

частки традиційних факторів, як-от робоча сила, інвестиції в основний капітал, 

а зростає частка інноваційного складового фактора економічного піднесення, 

що вимірюється темпами ВВП. 

Однак, в економіці, заснованій на наукових знаннях, характер інновацій 

змінюється, технології стають складнішими, а обсяг знань збільшується. І 

завдяки цьому окремі гравці ринку вже не можуть розвиватися достатніми 

темпами для підтримання конкурентоспроможності. Для успішних 

результатів і розвитку новатор, як учасник ринку, поєднує власні ресурси з 

інноваційними мережами. Це дає змогу приймати комплексні рішення і мати 

гнучкі конкурентні умови. Конкурентоспроможність країн при розгляді 

тенденцій світового розвитку економіки тісно пов’язана з інноваційною 

стратегією розвитку країн, а також з рівнем розвитку національної 

інноваційної системи.  
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Традиційна модель інновацій, базована лише на НДДКР, поступово 

перейшла на модель з широким обсягом мережевих ресурсів і партнерів, що 

інтегруються додатковими компетенціями. Але управління інноваціями у 

такій мережі створює деякі нові для компанії проблеми, оскільки вони повинні 

адаптувати робочі методи і розвивати власну «мережеву» компетенцію. Тому 

такими мережами запропонована методика управління інноваціями. Її раніше 

застосовували лише для управління інноваціями в окремих організаціях, але 

нова методика застосовується як засіб для створення, з’ясування і 

застосування ідей і для вирівнювання інноваційної діяльності у мережі,  

управління інноваційною економікою у мережі. Мережева система 

економічних відносин інноваційного характеру переймається створенням 

фінансових потоків, обміном інформацією і технологіями та наданням послуг 

без просторових обмежень.  

Існують типи інноваційних мереж згідно з економічними факторами 

розвитку: 

 мережа кооперації у сфері НДДКР: об’єднання з метою реалізації 

складного проєкту, де метою є кооперація для обміну знанням, 

формування потужних команд і пошук ресурсів; 

 мережа трансферу технологій: поєднання організацій з метою 

розподілу ідей, управління і контролю замовлень на виробництві, 

а також прискорення процесу комерціалізації нових продуктів; 

 мережа передачі компетенції: це синергетичне нарощування 

компетенцій в окремій сфері діяльності шляхом створення 

експертних груп; 

 науково-інноваційна мережа: це сукупність наукових, освітніх і 

промислових організацій. 

Зазначені типи мереж є функціональним елементом розвитку 

інфраструктури інновацій. Особливим фактором ефективного 

функціонування інноваційної мережі є двокомпонентне середовище, в якому 

перший компонент – це внутрішнє середовище, що характеризується 



 51 

інноваційним потенціалом мережі, тобто, беруться до розрахунку існуючі 

ресурси, які забезпечують створення і реалізацію інновацій; другий компонент 

-  це зовнішнє середовище: ринки збуту і міжнародні відносини з іншими 

гравцями ринку. 

Глобальні інноваційні мережі є сукупністю дослідницьких організацій,  

пов’язаних між собою виконанням певних проєктів науково-дослідного або 

інноваційного характеру з єдиною платформою для генерування і поширення 

знання згідно з принципом синергії. Але наявність змоги залежить від 

ставлення до інновацій та ситуації в організації, що у свою чергу глибоко 

залежить від умов зовнішнього середовища. Зовнішнє середовище – це другий 

компонент у мережевій інноваційній діяльності, що існує як на державному, 

так і на міжнародному рівнях. 

Зацікавленість у міжнародній співпраці на тлі інноваційних мереж є 

зростаючою, враховуючи широкий спектр можливостей у всьому світі для 

роботи з найкращим та для досягнення успіху в різноманітних галузях світової 

інноваційної діяльності. Глобальні інноваційні мережі породжують нові ідеї і, 

як наслідок, нові можливості, що існують за підтримки зростаючої 

інноваційної зацікавленості в усьому світі. Завдяки глобалізаційному 

характерові інноваційні мережі набувають ознак ринку, відтворюючи 

міжнародні економічні відносини нового порядку. Тенденції  

інтернаціоналізації економічних та інноваційних процесів спричинили появу 

нових форм глобального регулювання, здатних замінити форми і методи 

національного і державного управління в економіці. Розвиток активізували 

транснаціональні і міждержавні форми та методи регулювання процесів 

формування і розподілу всіх ресурсів та балансування рівня ризиків світової 

економіки. 

Інноваційний процес економічного розвитку складається з різноманітної 

мережі складних внутрішніх взаємовідносин і зворотних зв’язків. На початку 

70-х років минулого століття у Манчестерському університеті вийшла праця 

«Багатство від знань» [184], в якій було проаналізовано 84 британські 
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інноваційні фірми з метою з’ясування особливих факторів ефективності 

інноваційного процесу. Результати цієї праці засвідчили, що, крім важливості 

наукових винаходів, для суспільства потрібні кваліфіковані новатори, які 

вміють вирішувати нагальні проблеми промисловості та громадян і в змозі 

підлаштовуватися під виклики часу і потреби економічних ринків.  

Але недопрацьований аспект цього дослідження полягає в тому, що 

інноваційний процес розглядається як «перегони», де переможець той, хто 

перший прийшов до фінішу, але інноваційний процес - це постійний рух без 

граничних обмежень, скоріш, як марафон, де учасники рухаються по колу. У 

такому випадку успішніші ті новатори, які винаходять нову траєкторію руху 

інноваційного процесу. Це так званий коридор характеристик кінцевого 

продукту, який буде мати успіх у споживачів.  

При порівнянні інноваційного процесу з рухами по колу або перегонами 

слід зазначити, що важливим є не отримання винагороди на окремих етапах 

інноваційної діяльності, а потрапляння до стабільного рейтингу лідерів 

упродовж усього процесу. Структура глобальних економічних мереж - це 

система організацій, що мають спільну мету і які співпрацюють. До принципів 

функціонування інноваційної мережі належать такі: 

 децентралізація управління;  

 здатність до співпраці; 

 двосторонній обмін інформацією; 

 взаємонавчання. 

У теоретично ідеальній мережі всі учасники довіряють один одному, а 

обмін знанням відбувається постійно, що спричиняє появу нових знань та ідей. 

Цей обмін відбувається завдяки двом моделям реалізації знань: 

 модель «Інформація»: ця модель передбачає обмін знанням 

шляхом інтернет комунікації і передачі бази даних. Знання у цій 

моделі є загальнодоступними і зрозумілими широкому колу 

співробітників, що не потребує додаткового навчання; 
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 модель «Люди»: це обмін невідокремлюваним від особи знанням 

шляхом обміну через співробітників – транспортерів інформації, 

проведення зборів, нарад та інших зустрічей. У цій моделі особа є 

невід’ємним елементом отримання знань. 

Мережева інноваційна діяльність - це дуже сучасна діяльність, оскільки 

її не можна уявити без застосування електронних баз даних та інструментів 

комунікації і  підсистем внутрішнього управління. 

 

Рис. 1.1 Глобальна інноваційна мережа складається з підсистем: 

інноваційної, забезпечувальної, фінансуючої і комерціалізаційної [111] 

 

До інноваційної підсистеми належать організації, які за оптимального 

використання власних ресурсів здійснюють інноваційну діяльність з розробки 

і виробництва інноваційних продуктів.  

Забезпечувальна підсистема виконує науково-технічне забезпечення 

організації, є матеріально-сировинним ресурсом виробничої системи 

глобальних інноваційних мереж, а також відповідає за внутрішні комунікації 

між усіма учасниками інноваційної мережі разом з функцією створення та 

обслуговування механізму збирання даних. 

Підсистему комерціалізації можна розглядати як фактор, що поєднує 

державні дослідницькі організації з приватним сектором промисловості як 

структурні елементи, виділяючи центри трансферу технологій, бізнес- 

інкубатори, технопарки, інноваційно-технологічні центри, оскільки саме 

підсистема комерціалізації забезпечує просування і реалізацію інноваційних 
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продуктів, враховуючи етапи маркетингових досліджень, реклами і збуту. 

Фінансуюча підсистема здійснює фінансове забезпечення інноваційної 

мережі, відповідає за поточні розрахунки і контроль грошових потоків, а також 

регулює використання коштів у розвитку інноваційної мережі. 

О. Ігнатенко стверджує [38], що до економічних факторів гальмування 

процесу впровадження інновацій належать: слабкий рівень фінансової 

підтримки держави, недостатній власний капітал, значні витрати на розробки, 

тривалий термін окупності готового продукту на ринку, недостатній рівень 

розвитку фінансових ринків і нездатність капіталу до інвестування в 

інноваційну сферу, складність у залученні зовнішніх фінансових ресурсів 

через низьку привабливість української промисловості для інвестування, 

невизначеність термінів інноваційного процесу, високий рівень економічних 

ризиків, низький платоспроможний попит на продукцію.  

Економічні фактори спрямовані на визначення особливостей здійснення 

інноваційної діяльності об’єктів з позиції таких важелів інноваційного 

розвитку, як грошові, кредитні, податкові, бюджетні й амортизаційні. На нашу 

думку, з метою вивчення економічних факторів слід додати інвестиційний 

фактор розвитку інноваційних мереж, який складається з переліку заходів 

щодо стимулювання залучення капіталу в інноваційний розвиток підприємств 

або держав. Не можна не враховувати також вплив діджиталізації на 

економічні процеси інноваційної діяльності, враховувати мінливість і 

стрімкий розвиток е-комерції. 

Впливовість економічних факторів на розвиток глобальних 

інноваційних мереж логічно розглядати з позиції трьох рівнів: 

 державний рівень; 

 регіональний рівень; 

 на рівні підприємства. 

На державному рівні до економічних факторів, що впливають на 

розвиток інноваційних мереж, належать програмні заходи, за сприяння яких 

відбувається розвиток інноваційної інфраструктури, нарощування 
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фінансування наукових досліджень на конкурентних засадах і підтримка 

розвитку підприємництва і промисловості.  

На регіональному рівні економічні фактори розвитку інноваційних 

мереж відтворюють картину інноваційного середовища регіону з 

концентрацією суб’єктів, інноваційно зацікавлених, з диференціацією у дві 

групи: інтеграційні і дезінтеграційні. Інтеграційним вважається процес 

поєднання структурних об’єктів регіону в сукупне єдине поняття з єдиним 

інвестиційно-інноваційним потенціалом регіону, що характеризується 

високим ступенем активності; дезінтеграційне, навпаки, розділяє 

регіональних суб’єктів. 

Економічні фактори розвитку інноваційних мереж регіонального 

характеру дуже широко згадані у стейкхолдерському підході, тобто, коли 

кожен учасник регіональної економіки зацікавлений питанням власного 

розвитку. Уточнюючи, регіональна інноваційна система  - це сукупність 

закладів, діяльність яких спрямована на створення і поширення технологій, 

інновацій і знань. Регіональний рівень все більше впливає на активізацію 

інноваційних процесів шляхом надання цільової підтримки інноваційним 

компаніям і науковим організаціям, що пояснюється локалізованим 

характером інноваційних процесів.  

Важливий також зв’язок між концепціями системи та мережі в 

інноваційній сфері за умови одночасного розвитку всіх суб’єктів економіки 

регіону. Під час розгляду економічних факторів на рівні підприємства ми 

першочергово згадуємо про питання виробництв і промисловості як рушійної 

сили економічного зростання приватного сектора. Промисловість здатна 

прискорити економічний розвиток і забезпечити якісні зміни у структурі 

економіки лише за умови постійної модернізації, виробництва 

конкурентоспроможної продукції ринку, оновлення основних фондів і 

впровадження інновацій. Ці заходи  взаємопов’язані, вони перетинаються і не 

функціонують окремо, ефективна діяльність інноваційних мереж та 

інноваційного середовища у цілому пов’язана зі здійсненням на мезо- і 
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макроекономічних рівнях державної науково-технічної та інноваційної 

політики. А вдала інноваційна діяльність мереж залежить від суб’єктів 

регіональної економіки, що, у свою чергу, залежить від ресурсного 

забезпечення на рівні підприємства [90]. 

Без урахування економічних факторів та аналізу існуючих виробничих 

потужностей, а також умов діяльності інноваційних мереж й інших 

інфраструктурних відділень, зокрема кластерів, не можна розраховувати на 

позитивний результат. Інноваційний кластер – це форма економічного 

утворення, де компанії діють самостійно, зберігаючи юридичний статус, але 

при цьому створюють такий механізм взаємодії, який дає їм змогу 

співпрацювати з іншими компаніями як усередині кластера, так і за його 

межами. М. Портер визначив кластер як просторову організаційну форму, яка 

за внутрішнім складом може бути ефективною щодо поєднання факторів 

виробництва за умови доступу до конкурентоспроможних локальних 

постачальників[17]. Вчений вважає, що саме у промислових кластерних 

об’єднаннях створюються найбільш сприятливі умови для підвищення 

конкурентоспроможності внаслідок наявності найбільш розвинених 

детермінантів конкурентоспроможності. Характерною особливістю 

інноваційних кластерів є наголос на важливості високої кваліфікації 

співробітників і наявність центрального ядра кластера. 

Економічний кластер – це мережа взаємопов’язаних, взаємодіючих і 

взаємодоповнюючих компаній, які характеризуються територіальною 

близькістю, загальним характером цілей і сфер діяльності, спільними 

ресурсами й інфраструктурою та активним рівнем взаємодії з органами 

державної влади, що забезпечує конкурентні позиції високого рівня 

ефективності і сталості. Характеристика інноваційних кластерів: 

 зв’язність кластера, що визначається рівнем злиття елементів 

кластера; 

 потенційна доступність до необхідних ресурсів; 
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 синергетичний ефект, тобто, інтегральна характеристика, що 

визначається сумою інноваційних потенціалів елементів і 

визначає кількісну оцінку синергетичної взаємодії елементів 

кластера. 

Важливим елементом інноваційного кластера, як зазначалося, є його 

ядро, тобто, це організації, які є центрами доходу і здійснюють основний 

внесок у результати роботи кластера. Слід також згадати такий елемент, як 

резерви зростання, до якого належать структури й організації, здатні за 

необхідності усунути слабкі місця в організації інноваційної діяльності і 

визначити стратегію розвитку всієї інноваційної структури, потенціал яких ще 

не розкрито повністю. Тобто, в інноваційних процесах кластера утворюється 

комплекс конкуренції і кооперації. Ефективне використання кластерів 

ґрунтується на економічних передумовах і визначається галузево-

технологічною, а також ринковою структурою регіонального економічного 

простору з наявністю підприємств-лідерів, здатних стати ядром інноваційного 

кластера з територіальною локалізацією кластерних взаємодій за наявності 

економічної взаємодії всіх учасників у формі господарських зв’язків. Це 

досягається за умови існування попиту на продукцію кластера і його здатністю  

до створення і регулювання корпоративних систем управління і контролю 

процесів підприємницького характеру. 

Механізм дії інноваційного кластера криється у науково-дослідницьких 

закладах, які теоретично і є його ядром  з концентрацією постачальників 

матеріалів і устаткування, виготовлених із застосуванням інноваційних 

технологій. Ці технології були розроблені саме «ядром» кластера. Отже, 

процес від ідеї до постачання готового продукту відбувається у межах 

інноваційного кластера. Економічним фактором створення кластера є 

розробка його учасниками базової концепції і стратегічної мети створення і 

діяльності інститутів мережевої взаємодії, а існування саме цих параметрів є 

підставою для визначення заходів державної підтримки. 
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Ще одним типом формування глобальних інноваційних мереж як 

економічної категорії є «інноваційний супермаркет». Це форма мережевого 

співробітництва власників інтелектуальної власності, підприємців й 

інвесторів, що володіють певним рівнем компетентності і ресурсів для 

отримання конкурентних переваг [73]. До основних функцій інноваційного 

супермаркету належать: 

 реєстрація існуючих інноваційних підприємств; 

 відстеження ринку знань та інвестицій; 

 накопичення інтелектуальної сировини; 

 інноваційна експертиза і відбір інтелектуальної сировини; 

 інтеграція з фінансовим супермаркетом, що оперує венчурним 

капіталом; 

 застосування ресурсів глобальних індустріальних центрів для 

реалізації інноваційних проектів; 

 переробка набутої інтелектуальної сировини  в інноваційні 

продукти; 

 пошук ринку реалізації і комерціалізації інноваційної продукції. 

Важливою перевагою інноваційного супермаркету як механізму 

інноваційного розвитку є відсутність бюрократичних перешкод, а 

кваліфіковані юристи здатні допомогти на всіх етапах інноваційної діяльності 

[13]. Інноваційний супермаркет ідеально функціонує на основі краудсорсингу. 

Краудсорсинг – це залучення людських можливостей з метою спільного 

вирішення певних проблем або втілення проєктів [59]. Створення 

комфортного краудсорсингового середовища, що підтримує і просуває 

інноваторів й інноваційну продукцію, зможе вирішити питання попиту на 

інновації та освоєння нових технологічних устроїв. 

З метою успішного функціонування і створення сприятливого 

середовища підприємницької діяльності компанії, орієнтованої на втілення 

наукових ідей у продукцію, необхідним і корисним є запровадження науково-

технологічних парків. Науково-технологічні парки - це один із 
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найефективніших економічних елементів інноваційної структури, метою яких 

є підтримка малих інноваційних фірм, комерціалізація розробок, розвиток і 

втілення ідей у матеріальне виробництво. Науково-технологічні парки 

формуються  навколо великих наукових центрів. Здебільшого - це 

університети, які засновують парки і надають у розпорядження прилеглу 

територію і приміщення разом з устаткуванням.  Університети забезпечують 

постійний потік нових ідей, розробок, фундаментальні знання і консультують 

з питань науково-технологічного розвитку. Науково-технологічний парк є 

елементом потужної інноваційної структури. До цієї структури можуть 

належати також дослідницькі центри, інкубатори ідей, наукові парки, центр 

передових технологій, інноваційні центри і технологічні поліси. 

Як приклад, розглянемо мережу технопарків у країнах з розвиненою 

економікою, зокрема  у Франції, Німеччині, США. Принцип полягає у тому, 

що немає необхідності будувати власні виробництва, якщо їх можна взяти в 

оренду, розмістити необхідне устаткування та випускати товар (продукцію). 

Додатково можна отримувати консультації щодо запровадження нових 

технологій на базі наукових ідей. Основним завданням дослідницьких парків 

є забезпечення логічного зв’язку фундаментальних і прикладних дослідів. 

Дослідницькі парки надають наукові послуги, розробляють науково-

технологічні нововведення. Парк за темпами становлення стає джерелом 

фінансування університету. Технопарки забезпечують додаткову зайнятість  

співробітникам університету. 

Інноваційні центри містять усі елементи і види технопарків і 

дослідницьких центрів, які сприяють підприємствам, що розробляють і 

виготовляють інноваційну продукцію. До функції центрів належить технічне 

проектування, реклама, перекладацькі послуги, технічне переозброєння, 

монтаж, налагодження і ремонт устаткування, підготовка і надання науково-

технічної інформації. Науково-технічні центри орієнтовані на інформаційну 

технологію, здатні прискорювати діяльність інноваційних процесів шляхом 

з’ясування точок перетинання зустрічних інформаційних потоків. Як правило, 
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це «банк нововведень» та «проблеми виробництва», де в  основі лежить 

взаємний обмін інформацією. 

Ключовими складовими мережевості  є фахівці, підприємці, інвестори, 

нові технології, інновації і практики, які поділяються власним досвідом, 

знаннями, генерують пошук можливостей завдяки потребі у навчанні та нових 

транскордонних проєктах: 

 організації та управління змінами, лідерство; 

 створення, розвиток і комерціалізація нових технологій; 

 розвиток нових напрямів бізнесу, відкритих інновацій і стартапів; 

 запровадження нових споживчих напрямів,  бізнес-ідей і 

стратегій; 

 розробка і впровадження нових бізнес-моделей; 

 маркетинг і реклама нових брендів і розширення асортименту. 

Економічне функціонування мережі відбувається шляхом 

децентралізації управління, готовності до співробітництва, двостороннього 

обміну інформацією та взаємного навчання. Функціонування здійснюється 

лише за умови високотехнологічного розвитку організації внаслідок 

необхідності швидкого й ефективного обміну знанням, прискорення 

комунікації та процесу вироблення спільних рішень. Показником успішного 

функціонування глобальної інноваційної мережі є високий показник 

залучення підприємців, створення широкої бази партнерства і нових компаній 

у межах мережі. 

 

Можливими членами глобальної інноваційної мережі можуть бути як 

спеціалісти корпорації, так і підприємці загалом, які прагнуть розвитку, 

комерціалізації та продажу товару або послуги на світовому ринку і шукають 

нових партнерів з метою інноваційної діяльності, відкриття нових напрямів 

примноження прибутку. Переваги економічного застосування глобальної 

інноваційної мережі: 
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 забезпечення кращими інноваціями, управління технологічним 

процесом та можливості навчання при впровадженні нового 

продукту або сервісу, створення бізнес-моделі та стратегічного 

розвитку; 

 наявність інноваційних консультантів, венчурних фірм і 

постачальників технологічно-дослідних сервісів, які можуть 

допомогти створити, комерціалізувати результати інноваційної 

діяльності; 

 проведення семінарів, презентацій, вебінарів, інструкцій, 

користування професійною літературою для розуміння шляхів 

впровадження успішної інновації. 

Створення систем, які приваблюють ідеї від периферії до вершини 

організації, є необхідним. Це дає змогу колективам співпрацювати і просувати 

ідеї через бізнес-функції. Інновації можуть забезпечити вагому перевагу в 

глобальному, волатильному і висококонкурентному ринку завдяки 

здешевленню кінцевого продукту, його високій спеціалізації та  орієнтації на 

споживача. Ці аспекти є загальними для західного підходу «бережливого 

розвитку», де постійна концентрація на потребах користувача заохочується. 

Компаніям пропонується користування значним обсягом даних з метою 

прискорення короткого робочого циклу, який додає нову вартість. Отже, 

постійне вдосконалення забезпечує успіх інноваційної діяльності. 

Слід також зазначити, що глобальна інноваційна мережа має на меті 

поєднати глобальні регіонально-інституційні організації, які є представниками 

територіальної виробничої діяльності у сфері знань і НДДКР, з метою 

постійної підтримки конкурентоспороможності на світових ринках. Глобальна 

мережа допомагає її учасникам залучати зовнішніх інвесторів, створювати 

нові напрями розвитку і супроводжувати трансфер наукових розробок у готові 

бізнес-ідеї. Інноваційна мережева структура пов’язує процес створення, 

поширення і впровадження інновацій.  

Мережеве співробітництво економічного характеру розподіляється на: 
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 спільну розробку наукових досліджень для господарюючих 

суб’єктів; 

 спільне впровадження інноваційних систем управління; 

 створення спільних лабораторій шляхом відкриття представництв 

компаній; 

 надання представницькою компанією грантів на науково-дослідні 

роботи; 

 створення спільних програм сегментації ринку і позиціонування 

товарів; 

 створення спільних програм просування товарів на зовнішні 

ринки. 

Конкретизуючи вищезазначені поняття, варто наголосити, що 

економічні фактори для інноваційних мереж глобального характеру є хребтом 

функціонування мережі і прогнозуючим фактором подальшою успішності 

майбутніх проєктів. 

 

1.3 Сучасний стан і тенденції функціонування глобальних інноваційних 

мереж 

 

Процес інтеграції і поширення інновацій у постіндустріальному 

суспільстві характеризується високим показником розвитку мережевих знань, 

базованих на інтенсивному застосуванні сучасних інтерактивних 

комунікаційних технологій та соціальній взаємодії. Інновації у сучасному світі 

сприймаються як ключовий ресурс економічного зростання і як ефективний 

інструмент конкурентної боротьби за темпи глобалізаційного впливу. 

Інновації відіграють важливу роль у побудові ефективних стратегій багатьох 

не лише компаній, а й країн та економічних регіонів. Вони здійснюють 

позитивні зміни у розвиток індустріального середовища, сприяють 

ефективному застосуванню науково-технічного потенціалу, підвищенню 
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якості життя та беруть участь у вирішенні багатьох інших проблем, пов’язаних 

з глобальними економічними процесами. 

Згідно з сучасними тенденціями, при визначенні рівня соціально-

економічного розвитку різних країн все більше надають увагу саме здатності 

соціально-економічних систем генерувати, освоювати і застосовувати нові 

технології у вигляді інноваційного потенціалу, а не лише економічні 

показники країн. У сучасному світі прискореного розвитку науково-

технічного прогресу інновації є рушійною силою розвитку як виробничих, так 

і суспільних процесів у цілому. Технологічні та структурні зсуви у нинішній 

світовій економіці зміцнюють глобалізаційні процеси і загострюють 

міжнародну конкуренцію, створюють передумови для переходу від 

традиційної моделі промислової політики з галузевим типом економічної 

організації до нової системи мережевої організації виробництва. 

Розвиток глобальних інноваційних мереж, їхня внутрішня структура і 

діяльність є фактично стратегічною моделлю економічного зростання для 

індустріально розвинених країн. Нові технології та інтелектуальні ресурси 

визначають перспективи і показники рівня економічного розвитку і добробуту 

країни. Нові  технології спричиняють експоненціальне нарощування обсягів і 

типів даних, створюючи безпрецедентні можливості для трансформації та 

інформування суспільства і захисту навколишнього середовища.  

Розвиток високих технологій і інновацій шляхом тісного взаємозв’язку 

реальної практичної діяльності й освітніх систем створює умови для 

формування мережевих структурних утворень ринкового походження, тобто, 

кластерного підходу. Функціонування кластера та інноваційної мережі, як 

мережевого елемента, базується на «трьох китах» інституційного сектора: 

бізнес, держава (влада) і наука. Завдяки цим параметрам кластер або 

інноваційна мережа здатні до динамічного саморозвитку. З цих основних 

положень розпочинався досвід Кремнієвої долини і відомий як «модель 

потрійної спіралі» Іцковица-Лейдесдорфа (Triple Helix model) [185], де за 

базис взяті сфери функціонального перетину трьох секторів, які не тільки 
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стають новим механізмом досягнення консенсусу, а й універсальною 

інституційною матрицею для інноваційного зростання. Концепцію потрійної 

спіралі розпочали застосовувати як основу інноваційних програм і кластерних 

систем у багатьох країнах, нині ж - це класична модель спільної діяльності 

громадян або організацій для досягнення цілей, що використовується країнами 

ЄС з метою підтримки діяльності інноваційного типу розвитку економіки. 

Країнам, які мають на меті створення інноваційних мереж або кластерів, 

слід визначити необхідний вид агломерації і концентруватись на тих, які 

мають організаційні ознаки інноваційності. Визначення тенденцій розвитку 

інноваційної діяльності в цілому необхідно здійснювати з застосуванням 

системного підходу за рівнями (глобальний, регіональний, національний і 

підприємницький) та за видами відповідно до еволюції технологічних устроїв, 

про що йшлося у попередніх пунктах [2, c. 100]. 

Важливу роль у визначенні тенденцій інноваційного розвитку на 

глобальному, регіональному і національному рівнях відіграє міжнародна і 

національна статистика, де найпоширенішими є чотири групи показників: 

статистика науки, патентна статистика, бібліометричні дані про наукові 

публікації, технологічний баланс платежів, який характеризує міжнародний 

трансфер технологій [2, c. 109]. 
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Рис. 1.2. Системний підхід визначення тенденцій розвитку 

інноваційної діяльності [2,  c. 100]. 

 

За першочергової змішаності рівня знань і компетенцій учасників 

інноваційної мережі можливі розриви координаційних зв’язків навчального 

спектра між учасниками мережі і стратифікаційні процеси. Стратифікаційний 

процес пояснюється необхідністю зниження рівня невизначеності 

навколишнього середовища та спрощення прийняття рішень економічного 

характеру учасниками інноваційної мережі. 

Прикладом функціонування глобальних інноваційних мереж є EBN 

innovation network [152] - міжнародна мережа для спеціалізованих організацій, 

які поєднують і підтримують учасників інноваційного процесу, фірми і 

компанії малого і середнього бізнесу на початку, під час розвитку і 

трансформації економічних явищ. Мережа EBN  налічує 140 представництв 

компаній за якісними стандартами ЄС, до яких належать інноваційні центри, 

інкубатори й організації з підтримки (майже 100 асоційованих членів), які 

підтримують розвиток інноваційних підприємств, стартапів і представників 

малого і середнього бізнесу. Екосистема мережі EBN формується навколо 

головного центру управління і має такі підрозділи: 

 підрозділи, сертифіковані EBN; 

 організації підтримки бізнес-середовища; 

 державні організації; 

 університети і бізнес-школи; 

 кластери та інноваційні парки; 

 корпорації та інвестори [152]. 

Послуги EBN охоплюють широкий набір заходів, спрямованих на 

допомогу членам мережі з метою якісного надання продуктів і сервісів  

клієнтам. До основних послуг сертифікованих підрозділів у межах мережі 

належить унікальна система сертифікації і бенчмаркінгу для технологічних 

інкубаторів і прискорювачів економічної діяльності за стандартами ЄС та 
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інших інституцій. Важливим аспектом є також сертифікація організацій 

підтримки бізнесу і гарантування підтримки стандартів якості з застосуванням 

послуг порівняльного аналізу, навчання та експертної оцінки. 

Міжнародний центр мережі є міжнародною платформою для 

посередників і початківців малого і середнього бізнесу. Учасники платформи 

отримують доступ до транскордонних і міжнародних зв’язків і можливості для 

В2В3. У межах платформи відбуваються також об’єднання учасників на 

зовнішньому контурі шляхом різних заходів: конференцій, семінарів і 

зустрічей на високому рівні. 

Складовою мережі є також лабораторія проєктів й ефективна спільна 

фабрика «Проєкти, що фінансуються ЄС». У межах цієї діяльності 

розробляються нові пропозиції на користь членів мережі щодо низки 

стратегічних та інших питань, а також виконання проєктів і керування 

зростаючим портфелем проєктів, фінансованих Європейською Комісією, де 

члени мережі є рушійною силою. 

EBN впливає на ЄС та уряди інших країн, а також допомагає політикам 

й установам у створенні адекватних та ефективних інноваційних екосистем. 

[151].  

Ще одним яскравим прикладом глобальних інноваційних мереж є 

Глобальна мережа фінансових інновацій (GFIN) започаткована у січні 2019 

року міжнародною групою фінансових регуляторів та пов’язаних організацій 

разом з FCA4.  GFIN – це мережа з 35-ти організацій, що підтримують 

фінансові інновації в інтересах споживачів. 

Мережа фінансових інновацій прагне забезпечити ефективніший спосіб 

взаємодії інноваційних фірм з регуляторами, допомагаючи їм рухатись між 

країнами у процесі пошуку нових ідей. Це передбачає випробування для фірм, 

які бажають перевірити інноваційні продукти або бізнес-моделі в більш як 

                                                      
3 B2B -  це маркетинговий термін в економіці, що означає обмін товарами, послугами й 

інформацією між компаніями і не містить кінцевого фізичного споживача товару або послуги. 
4 FCA – (Financial Conduct Authority) Управління з фінансового регулювання і нагляду за ринком 

фінансових послуг Великобританії . 
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одній юрисдикції. Мережа має на меті створення нових меж для співпраці  

регуляторів фінансових послуг з питань, пов’язаних з інноваціями, шляхом 

обміну різним досвідом і підходами [168]. 

Найбільша і найінноваційніша мережа глобального формату - це мережа 

Google Al. У ній здійснюються дослідження, які допомагають вдосконалювати 

сучасні технології, застосовувати мережу в роботі з продуктами і новими 

доменами, розробляти інструменти для забезпечення доступу до відкритих 

інновацій. Місія Google полягає в організації доступу для всіх мешканців 

світу. Мережа Al щодня полегшує людям працю в усіх секторах і напрямках, 

а також надає нові спроби розгляду найрізноманітніших існуючих проблем. 

Функціонування мережі Google зосереджено на двох підходах: застосування 

основних дослідницьких та інженерних зусиль Google до проєктів з 

позитивним соціальним впливом, враховуючи партнерство з експертами, а 

також розширення можливостей екосистеми інструментами і ресурсами  через 

ініціативи Google [11]. 

Сьогодні діяльність будь-якого підприємства, націленого на 

економічний розвиток, невіддільна від застосування глобальних інноваційних 

мереж, а тому, підсумовуючи, першочергово необхідно визначити, саме якого 

типу інноваційну мережу слід застосовувати; наприклад, якщо організація має 

на меті наукові винаходи, то слід розглядати однорангову мережу для  

працюючих з винаходами у різних компаніях.  

Лідери багатьох мультинаціональних корпорацій демонструють 

захоплюючу прихильність до застосування мережевих технологій у сучасних 

економічних процесах. Мережеві ініціативи дуже тісно пов’язані з 

корпоративною культурою кожного підприємства. Вони не можуть бути 

універсальними, кожна компанія має відмінності щодо мережевих зусиль. 

Навіть якщо переймати досвід інших успішних управлінських методів й 

інноваційних ініціатив,  все ж необхідно його перебудовувати і налаштовувати 

під задану організацію. Якщо згадати людський фактор мережевого підходу, 

то участь у мережі - це змога поліпшити власні навички, розвивати професійні 
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вміння та запозичити досвід інших завдяки відкритості глобальних 

інноваційних мереж. 

Якщо говорити про ефективну швидкість руху фундаментальних 

технологій, то швидкість саме інформаційних потоків відповідає масштабу 

вектора часу, і це правило слід застосовувати до теорії руху міжнародних 

економічних ресурсів. Така іраціональність руху ресурсів дає змогу 

нарощувати швидкість руху ресурсів до зони атрактора траєкторією 

зростання. Комерціалізація технологій передбачає комерційне застосування 

технологій в обов’язковому порядку з умовою отримання вигоди. Не завжди 

для комерціалізації продукту застосовують допоміжну третю сторону, 

спеціалізовані організації, є випадки, коли у схемі трансферта технологій 

комерціалізацією переймаються автори цієї нової технології. Саме 

комерціалізація технологій на державному рівні дасть змогу країнам 

отримувати прибуток за рахунок трансферта технологій в інші держави і 

підвищувати свій показник інноваційного потенціалу. 

Конкурентоспроможність економіки будь-якого типу можна визначити 

шляхом виміру масштабу і щільності глобальної інноваційної мережі. 

Глобальна інноваційна мережа працюватиме лише тоді, коли учасники 

мережі будуть пов’язані спільною метою і вмінням приєднуватись до груп з 

сумісною змістовною метою та ефективно діяти в них. Випадкові мережі, як  

зазначалося, - це марнування часу організації, сліпа мережева взаємодія здатна 

лише на збитки. Інноваційна мережа повинна відповідати меті організації-

учасника, її тип та якість зв’язків повинні працювати в напрямку економічного 

розвитку, а не навпаки. 

Застосовувати глобальну інноваційну мережу можуть світові наукові 

школи з власними інтелектуальними продуктами, тоді мережа створює нові 

точки приросту, нові технологічні устрої, що сприяє появі підприємств з 

високим рівнем доданої вартості і капіталізації.  Для країн-учасниць 

глобальної інноваційної мережі це є нагодою потрапити до прямих світових 

інноваційних ланцюгів доданої вартості, але для залучення підприємців 
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необхідно реформувати наукові інститути щодо відкритості і доступності 

фундаментального знання. 

До найбільш відомих проблем глобальних інноваційних мереж належать 

питання фінансування і підтримки. Мережі фінансують у більшості випадків 

лише ті проєкти, які мають здатність швидко вийти на ринок, а  участь у 

довгострокових проектах не є характерною для мереж. Фінансування 

довгострокових проєктів, якщо мережа підтвердила участь у них, 

ускладнюється обмеженнями державних дослідницьких бюджетів. На 

практиці державні органи мало впливають на динаміку мереж. Державне 

фінансування проєктів зумовлено науковим рівнем проєктів і прагненням до 

збільшення кількості інноваційних проєктів з кінцевою метою створити 

інноваційне підприємство, але одночасно державні органи керуються оцінкою  

співвідношення витрат і якості, що визначається потребами ринку. 

Однією із загроз функціонуванню глобальних інноваційних мереж є 

також ризик відсутності готових до впровадження інноваційних винаходів і 

продуктів та ризик дефіциту інвестиційних ресурсів. Це може спричинити 

«інноваційну паузу», коли вичерпуються можливості старих і запізнюється 

розвиток нових технологій. Саме це явище спостерігалось у 2008 році під час 

світової економічної кризи.  

Це явище пояснив вітчизняний економіст В. Полтерович, який вважає, 

що внаслідок занадто оптимістичних прогнозів, що були спровоковані 

періодом швидкого розширення виробничого сектора, трапилась інноваційна 

пауза [78]. Мультиполярність світового розвитку підтверджує, що 

конкурентоспроможність економіки будь-якої країни пов’язана з наявними 

технологічними чинниками при реалізації країнами інноваційної стратегії 

розвитку. Лібералізація і глобалізація ринків разом з посиленням мобільності 

капіталу сприяли появі нового інформаційного простору як єдиної 

комунікаційної мережі. 

Згідно з дослідженнями вчених [110], є три категорії мережевих 

моделей: 
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 Рис. 1.3. Організаційні моделі кластерних структур [110] 

Джерело: складено автором 

 

Інновації в інформаційно-технологічному секторі є ключовим 

елементом стимулювання економічного зростання. Упродовж кількох років 

спостерігається успішне впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у країнах з економікою, що розвивається, для забезпечення сталого 

економічного зростання у майбутньому. Саме інновації підштовхують ринки 

до оновлення і завдяки цьому впливають на розширення номенклатури товарів 

і послуг, підвищення конкурентоспроможності й ефективність управління, 

створення нових методів поставок, збуту і виробництва продукції. 

У час глобального протистояння інноваційна політика стає запорукою 

довгострокових конкурентних переваг і гарантією забезпечення сталості 

економічного розвитку. Інноваційна діяльність у сучасному світі тісно 

пов’язує перспективи економічного розвитку держав з підвищенням світового 

рівня життя людей. А глобалізація і нові технології значно впливають на 

глобальний інноваційний ландшафт. За широкого застосування інноваційних 

процесів у глобальних мережах і транскордонних ланцюгах створення 
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вартості слід зазначити, що інновації, торгівля, інвестиції та індустріальна 

політика стають все дедалі взаємопов’язаними.  

Формування інноваційної економіки у різних країнах і регіонах світу все 

більше пов’язується зі спробами одночасного формування інтеграційних 

союзів - нових або реформованих вже існуючих. Загальносвітові тенденції 

підтверджують необхідність формування нової інноваційної якості 

інтеграційних взаємозв’язків між державами на грунті поєднання зусиль зі 

створення інноваційної економіки і формуванні спільного інноваційного 

простору. Об’єктивною є інтеграційна взаємодія при переході до 

інноваційного розвитку. У межах цього інноваційний розвиток підштовхує до 

формування нових національних технологічних систем та поглиблення 

компетенції кожної країни як наслідок розвитку здатності створення нових 

товарів і послуг та їхнього життєвого циклу до виходу на окремі ринки. 

Сектор інформаційно-технологічних інновацій охоплює всі сфери 

сучасного життя людини, використовуючи переваги мобільних телефонів, 

швидкісного інтернету, соціальних медіа та будь-які інші інструменти для 

залучення людей як учасників інноваційної діяльності до розвитку в таких 

галузях: 

 інноваційні мобільні програми, сервіси (мобільне здоров’я, 

мобільні платежі, мобільні рахунки і сервіси); 

 електронна освіта; 

 електронний уряд 

 інтелектуальні транспортні системи. 

Міжнародні організації надають особливу увагу питанням розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій і мережевої здатності національних 

економік демонструвати високий рівень конкурентоспроможності.  

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології підтримують все, чим 

ми цікавимося. Вони допомагають здійснювати контроль і управління 

службами невідкладної допомоги, мережами енергопостачання, 

водопостачання і розподілу продовольчих товарів, надають підтримку у сфері 
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охорони здоров’я, освіти, фінансових ринків та установ, державних послуг, 

транспортних систем тощо. Інформаційно-комунікаційні технології є 

сполучною ланкою між громадянами зі всього світу. МСЕ є єдиною 

глобальною організацією, що охоплює всіх учасників динамічно зростаючої 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій. 

Розуміючи значущість інфраструктурних чинників 

конкурентоспроможності, ефективності підприємницької діяльності та 

економічного зростання, у шостій рамковій програмі ЄС створив, а в сьомій 

підтримав подальшу розбудову Європейської інформаційної мережі ERA-NET 

і визнав мережу важливою й обов’язковою складовою Європейського 

науково-дослідницького простору. 

Оптимізація державних науково-дослідних систем у Європі є життєво 

необхідною для конкурентоспроможності на світовому ринку і поліпшення 

якості життя. Посилення ролі партнерства з European Research Area надає 

переваги. Зокрема, перші заходи, вжиті державами-членами, стосуються 

реформування національних систем наукових досліджень і підтримки з боку 

зацікавлених організацій, які підписали спільну заяву з Єврокомісією. 

Реформи національних дослідницьких систем перебувають у центрі 

уваги Європейського дослідницького простору  (ERA). Більш ефективні 

національні системи досліджень разом з Horizon 2020 будуть зразковими при 

визначенні пріоритетів ERA, метою яких є пошук  вирішення європейських 

соціальних проблемах у майбутньому. Реформи ERA стають ще актуальнішим 

питанням у контексті нещодавньої економічної та фінансової кризи, яка 

вимагає швидких, ефективних і зростаючо-генеруючих рішень. 

Стратегічним внеском до Європейської стратегії 2010 року, викликаним, 

зокрема, незначним зростанням в Європі, було оприлюднення 17 липня 2012 

року Європейською Комісією рішення про «посилення європейської науково-

дослідницької зони партнерства з метою зростання темпів розвитку і робочих 

місць». Це сприяло структурним змінам у всій Європі у межах партнерства  

держав-членів, зацікавлених організацій і Єврокомісії.  
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Розвиток світових інформаційно-технологічних інноваційних мереж є 

формою економічної глобалізації і не тільки забезпечує циркуляцію 

інформації, а й формує грошові та фінансові потоки, обмін технологіями, 

економічними символами та образами товарів, надання послуг у режимі 

реального часу без просторових обмежень. Глобалізація сприяє тому, що 

інформаційна мережа набуває ознак ринку, реалізується як системна 

структура трансринкової економіки і, з іншого боку, перебирає на себе 

регулюючі функції ринку. 

За умов глобальної конкуренції на світовому ринку виграє той, хто має 

розвинену інфраструктуру реалізації нововведень, володіє найефективнішим 

механізмом інноваційної діяльності й застосовує увесь діапазон технологій 

створення і реалізації інновацій. Нові дані щодо глобальних інноваційних 

мереж на основі тематичних досліджень свідчать, що:  

 основною причиною для розміщення науково-дослідних та/або розвитку 

об'єктів за кордоном є близькість великих і зростаючих ринків; 

 іншими важливими факторами є наявність інженерів і дослідників,  

близькість компанії до інших видів діяльності (виробництво, збут);  

 постачальники і клієнти є найбільш затребуваними інноваційними 

партнерами. Університети і громадські науково-дослідні інститути, як 

правило, розглядаються як важливе джерело знань для інноваційної 

діяльності компаній (особливо на стадії попередніх досліджень і 

розвідувальних робіт), але вони є лише невеликою часткою 

інноваційного співробітництва;  

 великі фірми більш відкриті для нововведень, ніж дрібні. Дані 

опитування свідчать, що інновації у великих компаніях у чотири рази 

частіше, ніж на дрібних і середніх підприємствах (МСП);  

  географічна близькість має значення в глобальних інноваційних 

мережах. Компанії більш вірогідно обирають інноваційних партнерів, 

які географічно близькі. Але компанії можуть увійти у співпрацю з 
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більш віддаленими партнерами, якщо вони мотивовані ринковим 

попитом; 

 співпраця з інноваційним сектором є важливою у виробництві, а також 

у сфері послуг незважаючи на деякі відмінності між країнами. Галузі 

хімічних, фармацевтичних та інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), як правило, оперують високими рівнями відкритих інновацій. 

Відкриті інновації корисні не тільки для пошуку зовнішніх знань (за 

принципом "зовні всередину"), оскільки компанії шукають способи  

отримання додаткового доходу від власних інновацій ("навиворіт") особливо, 

коли технологія має потенціал на майбутнє, але не є частиною основної 

стратегії фірми. Компанії активніше застосовують також стратегію 

поглиблення пошуку зовнішніх партнерів для комерціалізації інновацій, які не 

застосовуються всередині (позбавлення прав, відділення частини компанії, 

утворення дочірньої компанії). 

Водночас доступ до мобільного зв’язку та Інтернету залишається 

надмірно дорогим у деяких країнах, де відсутня інфраструктура інформаційно-

комунікаційних технологій. Фіксовані послуги широкосмугового доступу до 

мережі Інтернет коштують майже 30 відсотків середньомісячного доходу на 

особу (ВНД) у країнах, що розвиваються, порівняно з 1,7 відсотка середнього 

доходу населення у розвинених країнах. 

Незаконне запозичення інтелектуальної власності  розглядається як 

найбільш важливий ризик для глобальних інноваційних мереж. Унікальні 

знання можуть бути доступні зовнішнім партнерам, які згодом можуть стати 

конкурентами. Тісне співробітництво з зовнішніми партнерами може 

обернутися невизначеністю щодо присвоєння переваг технології співпраці. 

Співпраця з великими компаніями, особливо для МСП, може мати ще  

значніші ризики, тому що в МСП, як правило, не вистачає коштів і у них 

обмежений досвід у питаннях ПІВ (права на інтелектуальну власність). 

Ефективне управління інтелектуальною власністю має вирішальне значення 
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для визначення корисності зовнішнього знання і особливо для освоєння 

важливості власних прав інтелектуальної власності фірми (ПІВ). 

Глобальні інноваційні мережі істотно вплинули на розвиток 

національних і регіональних інноваційних систем. Екосистеми або мережі 

інновацій БНП створили транскордонні вузли між регіональними і 

національними інноваційними системами. БНП також посилаються на 

представників науково-технологічних секторів у різних країнах, їхні 

екосистеми часто охоплюють низку кластерів і промислових округів у 

конкретних галузях у різних країнах. У цьому контексті географічна 

близькість дає змогу застосовувати  локалізовану систему навчання.  

Наука, технології та інновації не можуть більше сприйматись винятково 

у національному контексті. Привабливість країни як місця для наукової 

роботи та інноваційної діяльності стає пріоритетом, рамкові умови, які 

впливають на розміщення виробництва, а також витрати (виробничі, трудові, 

податкові) стала критичною точкою. Необхідним є створення відповідної 

структурної політики, зокрема ринку праці та конкурентної політики, зростає 

роль громадської інфраструктури для інновацій і висококваліфікованої 

робочої сили. 

Університети і громадські дослідницькі організації відіграють важливу 

роль у стратегії розбудови інноваційних мереж підприємств передусім як 

джерело основного знання і як потенційний партнер. Для руху вперед 

необхідний постійний розвиток в отриманні основних знань і досягнень, 

оскільки обмеженість загальних ресурсів і зростаюча конкуренція зменшують 

можливість залучити іноземного інвестора. Країнам необхідно тримати баланс 

між можливостями проведення дослідницької діяльності і залученням 

інвестицій у специфічну сферу з необхідністю бути відкритими і  нарощувати 

достатні обсяги для поглинання у різних сферах. 

У міжнародній економіці існують три взаємозалежні трансформації, які 

фундаментально змінили послідовність дій стратегії розвитку. Перша - це 

новий розподіл у промислових організаціях: простежується перехід  від 
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мультинаціональних корпорацій з їхньою орієнтацією на незалежні іноземні 

інвестиційні проєкти до провідної глобальної мережі, що інтегрує свої 

географічно віддалені запаси, знання і клієнтську базу в глобальну виробничу 

мережу.  

Друга - це коли мережі забезпечують головний офіс швидким і дешевим 

доступом до компонентів, субконтрактних сервісів і наукових досягнень, що є 

доповнюючим до основної сфери компетенції.  

Хоча спостерігаються стабільні і драматичні поліпшення за останні 

десятиліття, є ще над чим попрацювати для створення зрозумілішої картини 

світу, використовуючи планування, моніторинг, оцінку політичного стану 

світу та економічних програм розвитку для досягнення спільної сталої 

стратегії зростання і притягнення до відповідальності тих, хто наділений  

владою над ресурсами або прийняття інших рішень, що впливають на життя 

громадян [188, c. 11]. 

Метою будь-якого інтеграційного процесу є сприяння інноваційному 

розвитку та зміцненню потенціалу економічного розвитку кожної країни. 

Важливою умовою економічного сталого розвитку територій будь-якої 

держави є здатність адаптуватися до міжнародної конкуренції та створення 

системи механізмів, які стимулюють пошук перспективних зовнішніх ринків і 

сприяють розвитку внутрішніх факторів підвищення ефективності 

виробництва. 

На сучасному етапі розвитку економічних процесів у світі інтеграційні 

процеси здатні до прискорення шляхом інноваційного розвитку через 

структурну перебудову і модернізацію економіки. Це дає країнам-учасникам 

перспективу зростання конкурентоспроможності їхніх товарів і послуг. 

Більшість країн-учасників інтеграційних об’єднань стали на інноваційний 

шлях розвитку, де вони вже не лише постачальники сировинних ресурсів, а є 

країнами з налагодженими високотехнологічними виробництвами. Це 

відбувається завдяки створенню інноваційних систем. Прискорення 

інтеграційних тенденцій сприяє формуванню і розвитку міжнародних 
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інноваційних систем. Ці системи є інституційним форматом підтримки 

міжнародної інноваційної кооперації і здатні змінити модель національних 

економік. 

Цей шлях бере початок із створення національних інноваційних систем 

як основи інноваційного процесу макроекономічного рівня. Поступово світові 

акценти були переміщені на мезорівень - на регіональні інноваційні системи. 

Інноваційна система мезорівня створює всі умови для успішного розвитку 

підприємництва, підвищення конкурентоспроможності підприємств і 

регіональних територій, створення робочих місць шляхом генерації нових 

знань і технологій, поширення їх і взаємодії учасників. Глобальний характер 

економічних тенденцій засвідчив, що поступово національні кордони 

інноваційних систем зникають, і національні держави не можуть впливати на 

інститути й організації та на нерегіональних учасників. Інтеграційні процеси 

підносять регіональну економіку до міжнародного рівня без обмежень 

кордонами. 

Основною умовою успішного впровадження інноваційної політики є 

фокусування не на ізольованих підприємствах та інститутах, а на сприянні 

входження цих організацій у глобальні інноваційні мережі та кластери. З цією 

метою необхідно посилювати стимули до кооперації і співпраці між 

державним і приватними секторами. Важливим є створення також 

коопераційних мереж і правової регламентації руху інтелектуальної власності. 

Держава бере участь в інноваційній економіці не лише сприянням науковим 

розробкам і дослідженням, а й передусім через створення умов для  

інвестування в освіту, технології і нові галузі не лише за рахунок бюджету, 

оскільки ця проблематика впливає на розвиток і піднесення 

конкурентоспроможності національної інноваційної системи. 

Особливим фактором функціонування глобальних інноваційних мереж 

на етапі інтеграційних процесів є створення глобального науково-технічного і 

технологічного середовища, де структурним елементом є університети і 

дослідницькі мережі разом з мережею вчених, які працюють у наукових 
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закладах та організаціях у всьому світі і мають спільні проєкти. Отже, 

формування наукового середовища, інфраструктури і співробітництва є 

необхідною умовою підвищення ефективності взаємодії завдяки об’єднанню 

у поняття кооперативного наукового середовища. Це поняття передбачає 

застосування особливої системи поширення інформації, надаючи кожному 

учаснику доступ до необхідних матеріалів.  

Це середовище у ході своєї діяльності породжує явище глобального 

інноваційного простору, який дає змогу реалізовувати ідеї і потенціал 

незалежно від національної належності у межах будь-яких проєктів. Отже, 

основною передумовою міжнародної інтеграції в інноваційній сфері є 

розвиток процесів щільної взаємодії в економіці, освіті і науці. Для розвитку 

глобальних інноваційних мереж в умовах міжнародної інтеграції виникає 

необхідність пошуку ефективних способів функціонування, одним із яких є 

кластерний підхід, що забезпечує сталі конкурентні переваги регіонам і 

відображає трансформацію регіональної спеціалізації. 

Кластерний підхід стимулює розвиток інноваційних систем мезорівня в 

умовах інтеграції, де першочерговими є кластери, що мають цілісну систему 

взаємозв’язків підприємств різного типу й організацій, які впливають на 

процес створення доданої вартості. Регіональний аспект цього підходу є 

особливим, він дає змогу застосовувати потенціал усіх учасників 

інноваційного процесу, які мають високий рівень диференціації соціально-

економічного розвитку і великі територіальні обсяги. Як наслідок, підвищення 

конкурентоспроможності шляхом кластерних ініціатив можна вважати 

базовою складовою стратегії розвитку більшості країн світу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз теоретико-методологічних засад дослідження факторів розвитку 

глобальних інноваційних мереж дав змогу зробити такі висновки та 

узагальнення: 
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1. Важливим поняттям для формування інноваційних процесів і 

мережевої структури є визначення інноваційної людини. Інноваційна людина, 

як підприємець або учасник інноваційного процесу, є необхідним фактором 

розвитку глобальних інноваційних мереж тому, що саме людська діяльність 

пов’язана з інноваційними та економічними аспектами розвитку. Дослідження 

вчених чітко зазначають, що темпи швидкого економічного зростання і 

структурних змін у суспільстві відбуваються за рахунок інноваційного 

розвитку. 

2. Під час розгляду процесу глобалізації економіки нами було 

виокремлено поняття мережевого підприємства як структурної одиниці нової 

організації виробництва. Встановлено, що у розвинених країнах і навіть в 

індустріальному світі були помічені значні зміни, що спровокували створення 

поняття мереж як комплексу взаємопов’язаних ділових одиниць. Інноваційні 

мережі є відкритими структурами, не обмеженими за розміром та обсягом. 

Економічні форми глобальних мережевих структур капіталу і відкритість 

технологічних знань і навичок становлять основу продуктивності і 

конкурентоспроможності. Важливими характеристиками інноваційних мереж 

є висока ступінь координації інноваційного процесу, посилення компетенцій 

учасників мережевого процесу і наявність загальних ресурсів, інвестицій і 

шляхів поширення знання й інновацій. 

3. До основних переваг застосування глобальних інноваційних мереж як 

міжнародного співробітництва належить фактор відкритості компаній і шляхів 

співробітництва, а також обсяг доступних баз ідей і знання, що може бути 

використане учасниками мережі. Компанії завдяки міжнародному 

співробітництву мають змогу отримати доступ до широкого спектра ресурсів 

усього світу порівняно з варіантами, доступними лише на локальній 

місцевості, а також мати змогу розробляти нові продукти з мінімальним 

рівнем ризику для компанії. 

4. Процес інноваційної діяльності спровокував розвиток економіки у бік 

нових технологій і нової якості виробництва. Будь-яку інноваційну діяльність 
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не можна уявити без соціального аспекта розвитку, тобто, центром 

трансформації передусім слід вважати технологію обробки інформації та 

комунікацію. Отже, на нашу думку, глобальні інноваційні мережі – це 

інструмент поєднання усіх досягнень економічного прогресу у зручну 

платформу без кордонів для максимізації досягнень у всіх секторах 

застосування. 

 5. Було визначено, що глобальні інноваційні мережі – це професійні 

об’єднання інфраструктурних організацій, діяльність і послуги яких пов’язані 

з комерціалізацією і передачею технологій, створенням й управлінням 

інноваційними стартап-компаніями і розвитком інновацій у цілому.  

Основною функцією мережевої взаємодії організації є поширення різної 

інформації у різних формах. Згідно з дослідженнями, що порівнювали 

розвиток найбільших ІТ комплексів, саме соціальна та індустріальна 

організація компанії посідала важливу роль в успішному розвитку, 

заохочуючи або гальмуючи інновації. 

6. Типологія факторів, що впливають на економічне зростання 

підприємств, компаній, мереж або країн, розподіляється за широким спектром 

класифікаційних ознак і разом становить цілісну систему, упродовж певного 

періоду ці фактори змінюються залежно від викликів сучасних тенденцій 

ринку і все більше поєднують у собі не лише економічні фактори, а й соціальні. 

Для підприємств або держав економічні фактори, у нашому випадку 

інноваційного розвитку, комбінуються і накладаються один на інший для 

визначення першочергових завдань подальшого розвитку. 

7. Здобутки у галузі нових технологій глобальних інноваційних мереж 

дають країнам змогу посідати високі позиції у рівні інноваційного розвитку і 

розвитку економічних відносин. Серед усіх найбільш поширеною й 

ефективною організаційною формою нами було виділено тип «інноваційного 

супермаркету», що базується на ідеї краудсорсингу. Це швидкий і відкритий 

тип глобальних інноваційних мереж для ведення інноваційної діяльності 

різного профілю. Під час розгляду ефективної діяльності глобальних 
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інноваційних мереж виділено тенденцію, за якої  переважаючі економічні 

фактори у сукупності інвестиційних і виробничо-технологічних відносин 

спричиняють позитивну динаміку розвитку мережі як незалежного елемента. 

Основні положення цього розділу знайшли відображення у наукових 

працях автора: [50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57]. 
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РОЗДІЛ 2 

 СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ 

 

2.1. Алгоритм оцінки інноваційного потенціалу країн 

 

Механізм формування зв’язків у межах ГІМ є багаторівневим, а самі 

зв’язки диференціюються як за напрямами, так і за ступенем їхньої сталості. 

Це може бути проілюстровано п’ятирівневою структурою інноваційних 

зв’язків, які разом  відображають алгоритм функціонування ГІМ у світовій 

економіці (рис. 2.1). На 1-му рівні міжнародна реалізація національно 

розробленої технології є односпрямованим потоком знань від  підприємства-

інноватора, що походить із технологічно розвиненої країни і є зацікавленою у 

розширенні ринку, до країни розміщення подальшого виробництва У цьому 

випадку знання в основному кодифікуються і можуть передаватися шляхом 

експорту інноваційної продукції або шляхом передачі ліцензій і патентів.  

У випадку глобального генерування інновацій БНП існує кілька 

можливих способів передачі знань з головного центру на периферію. 

Найважливішими факторами є рівень розвитку дочірніх підприємств, їхня 

автономність та форми взаємодії (наприклад, придбання існуючих науково-

дослідних лабораторій у регіоні, "зелені" інвестиції у НДДКР тощо). На 2-му 

рівні механізму реалізації ГІМ інновації відбуваються і спрямовуються зі 

штаб-квартири БНП до дочірніх підприємств з метою подальшої адаптації та 

локалізації. Характер потоку знань у цьому випадку односпрямований, 

отримані знання легко кодифікуються і можуть бути переданими на великі 

відстані без значних трансакційних витрат.  

Рівень 3 ГІМ передбачає, що дочірні компанії БНП мають змогу 

самостійно розробляти інновації для місцевого ринку. В такому разі взаємодія 

між окремими дочірніми компаніями БНП є порівняно нестійкою, що значною 
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мірою знаходить своє відображення при розробці та впровадженні 

технологічних інновацій.  

Водночас бажання БНП використовувати порівняльні переваги різних 

регіонів, у яких певним чином представлена діяльність БНП або ж ці регіони 

належать до зони актуальних або потенційних його інтересів, спричинило 

появу іншого типу потоку знань, який характеризує Рівень 4 ГІМ. На цьому 

рівні частини інноваційного процесу розподіляються між дочірніми 

компаніями, як і на Рівні 3, але загальна керівна роль залишається за 

материнською структурою БНП. Потік знань у цьому випадку розподіляється, 

але отримані знання є добре кодифікованими, а результатами інноваційної 

діяльності можна доступно скористатись в усій структурі БНП.  

Та все ж найбільш ефективним способом генерації і поширення 

інновацій у дусі концепції відкритих інновацій є глобальне науково-

технологічне співробітництво. На рівні 5 ГІМ співпраця у сфері досліджень і 

розробок відбувається між різними типами суб'єктів, що розташовані у двох 

або більше країнах. У цьому випадку формування потоків обміну знаннями 

відбувається за поєднання явних і неявних знань. Науково-технічне 

співробітництво може набувати різних форм: обмін досвідом і знаннями, 

мобільність викладацького складу і студентів, реалізація спільних 

дослідницьких проектів тощо. Модель ділового співробітництва має форму 

спільних підприємств для конкретних інноваційних проєктів, через угоди про 

обмін технічною інформацією та/або устаткуванням. Ця форма обміну 

знаннями має особливе значення для галузей з дуже інтенсивним темпом 

технологічних змін і високим ризиком інновацій. 
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Рис. 2.1. Механізм передачі знань у межах глобальних інноваційних 

мереж 

Джерело: складено автором 
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У науковій літературі фактично відсутня єдина система поглядів на те, 

як саме можна оцінити інноваційний потенціал країни. З економічної точки 

зору, основна проблема полягає у визначенні факторів, які безпосередньо 

впливають на рівень інноваційного розвитку країни, а з економетричної, чи є 

математично коректною поставлене завдання, чи можливим є на практиці 

формалізувати переважно якісні показники науково-технічного розвитку 

країни та як кількісно інтерпретувати рівень інноваційного розвитку країни. 

Серед наявних і загальновизнаних кількісних оцінок інноваційного потенціалу 

країн найбільш авторитетними, на нашу думку, є: 

 Глобальний індекс інновацій, розроблений Всесвітньою організацією 

інтелектуальної власності [20]. Складається для 143-х країн на основі 

комбінованого застосування об’єктивних і суб’єктивних даних, з 82-х 

досліджуваних змінних майже половину становлять показники, які 

формуються на основі опитувань та інтерв’ю представників різних 

галузей національної економіки країни. Кожна країна отримує 

загальний бал та оцінку інноваційних витрат та інноваційної 

ефективності підприємницької діяльності в країні; 

 Міжнародний індекс інновацій, розроблений фахівцями Бостонської 

консалтингової групи [67]. Оцінюється відносна 

конкурентоспроможність товарів і послуг, що виробляються країнами 

світу за 24-а показниками, частина з яких є нормалізованими оцінками 

відповідей, отриманих під час опитування або інтерв’ю;  

 Індекс інноваційної спроможності, запропонований міжнародною 

дослідницькою структурою EFD – Global Consulting Network [39] та 

розрахований на 2010-2011 рр. для 5-х країн світу: Іспанії, Бразилії, 

Півд. Кореї, Китаю та Ізраїлю на основі оцінки кількісних та якісних 

оцінок рівня розвитку інституційного середовища, наявного людського 

капіталу, якості регуляторної політики уряду, застосування 

інноваційно-комунікаційних технологій та масштабів проведення 

НДДКР;  
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 Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло [31; 44], який 

щорічно оновлюється і публікується Європейською Комісією, враховує 

8 груп факторів: людські ресурси, дослідницькі системи, фінанси і 

підтримка, інвестиції фірм, зв’язки і підприємництво, інтелектуальні 

активи, інноватори та економічні ефекти. У межах кожної із зазначених 

груп досліджуються окремі показники рівня розвитку відповідного 

фактора, який впливає на інноваційний потенціал країн ЄС, кількість 

таких показників є різною для кожної групи та змінюється у діапазоні 

3-5. Математично цей індекс є середньою арифметичною простою по 

кожній із підгруп, що є умовною оцінкою у певній кількості балів рівня 

впливу кожної підгрупи на загальне підсумкове значення 

інноваційного потенціалу країни;  

 Субіндекс «інновації» у групі індексів «економіки знань» Світового 

банку містить [109] оцінку діяльності науково-дослідних інституцій, 

кількість виданих патентів та інтенсивність появи наукових публікацій 

у країні. При розрахунку враховують і суб’єктивні дані, отримані під 

час опитування наукових і науково – педагогічних працівників.  

Окрім зазначених, широко застосовується у науково-дослідній і 

практичній площинах Індекс конкурентоспроможності Всесвітнього 

економічного форуму [204], окремі компоненти якого є агрегованою оцінкою 

рівня науково – технічного розвитку окремих країн світу. У цьому контексті є 

очевидне розмежування термінів «оцінка інноваційного потенціалу» та 

«оцінка рівня науково – технічного розвитку», оскільки, з методологічної 

точки зору, складові компоненти перерахованих індексів є відмінними від 

субіндексів, що застосовуються при розрахунку Індексу 

конкурентоспроможності.  

В основі перерахованих індексів лежить ключовий принцип – 

формалізація отриманих в анкеті відповідей та об’єктивних кількісних 

показників здійснюється із застосуванням середньої арифметичної простої або 
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зваженої, при цьому така методологія побудови будь-якого індексу, на нашу 

думку, має певні недоліки: 

 компоненти індексу можуть по-різному впливати на рівень 

інноваційного потенціалу країн, окремі оцінки можуть мати 

від’ємні значення, які у межах відповідного розрахунку 

ігноруються та подаються як підсумкова оцінка, що не відображає  

того, що відповідна оцінка є не просто низькою, а негативною; 

 проведення відповідного анкетування або опитування є об’ємним 

і витратним процесом, який можна організувати лише у межах 

роботи великої науково-дослідної інституції, тобто, 

запропонована методологія не є універсальною та лише умовно 

може застосовуватися у науково- дослідних цілях. 

Фактично розроблена у межах цього дослідження модель складається з 

двох ключових компонентів: індексної моделі визначення для країн, що 

входять до глобальних інтеграційних об’єднань рівня розвитку інноваційного 

потенціалу та регресійної моделі з’ясування факторів, які впливають на 

підвищення інноваційного потенціалу країн світу (рис. 2.2): 
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Рис. 2.2. Економіко-математична модель дослідження інноваційного 

потенціалу країн світу (складено автором). 

Алгоритм оцінки інноваційного потенціалу країн світу 

 

Перший етап 

 

Вхідні дані моделі 

 

-кількість патентів, виданих у країні 

із розрахунку на 1 млн. осіб; 

-кількість користувачів мережі 

Інтернет; 

-кількість компаній, що надають 

послуги Інтернет (провайдерів) на 1 

млн. осіб; 

-кількість наукових працівників 

(дослідників), задіяних у НДДКР на 1 

млн. осіб; 

-витрати державних і приватних 

компаній на проведення НДДКР; 

-частка інноваційної продукції, що 

належить до високих технологічних 

устроїв у експорті країни; 

-кількість бюрократичних процедур, 

які в середньому необхідно пройти 

підприємцям для відкриття 

інноваційного підприємства в країні 

(стартапу); 

-кількість часу, яку співробітники 

інноваційних компаній змушені 

витратити на врегулювання 

бюрократиних процедур з 

представниками державних органів 

влади. 

 

Джерела інформації: ОЕСР, Світовий 

Банк, МВФ 

 

Індексна економіко-математична модель 

 
1.Нормалізація вхідних даних і 

визначення оцінки по кожній країні: 

Z=
𝑥−𝜇

𝜎
 

 
2.Нанесення оцінки на координатну 

площину і побудова восьмикутника 

інноваційності для кожної країни. 

3.Визначення площі еталонного 

восьмикутника і відповідного 

восьмикутника для кожної країни:  

S = 
1

2
ȁσ 𝑥𝑖 𝑦𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 + 𝑥𝑛 𝑦1 − σ 𝑥𝑖+1 𝑦𝑖

𝑛−1
𝑖=1 −

−𝑥1 𝑦𝑛ȁ 

4.Розрахунок індексу інноваційного 

потенціалу для кожної країни як 

співвідношення площі восьмикутника по 

окремій країні до еталонного: 

Іі.п.=  

5.Ранжування країн відповідно до 

отриманих значень індексів, пошук країн з 

найвищим інноваційним потенціалом.  

Економічна інтерпретація 

отриманих результатів 

 
1. Аналіз отриманого по 

кожній окремій країні 

багатокутника свідчить, на 

скільки меншими є 

значення відповідних 

вхідних значень по країні  

порівняно з максимально 

можливими по вибірці. 

 

2. Співвідношення площ 

багатокутників є 

агрегованим значенням 

індексу інноваційного 

потенціалу, таким чином 

можна виявити країни з 

більшими та меншими 

значеннями індексу, 

тобто, вхідні дані по країні 

мають вищі (нижчі) 

значення. 

 
3. Країни з високими 

значеннями індексу мають 

вищий інноваційний 

потенціал порівняно з 

країнами, які мають 

відносно нижчі значення 

індексу. 

 
Другий етап 

 
Вхідні дані моделі 

 
Регресійна економіко-математична 

модель 

 

Економічна інтерпретація 

отриманих результатів 

 

-рівень державних витрат на освіту;  

-відрахування за кордон за 

використання прав інтелектуальної 

власності на винаходи, вироблені у 

країні (роялті); 

-середньорічний темп приросту 

інвестицій в економіку країни; 

-зростання ВВП на душу населення; 

-середньорічний темп приросту 

імпорту енергоносіїв. 

 

Джерела інформації: ОЕСР, Світовий 

Банк, МВФ 

 

1. Визначення середньорічних темпів 

приросту по кожній вхідній даній моделі 

за період 1997-2017 рр.: 

Тсер = ට
𝑌2017

𝑌1997

20
, 

2. Визначення коефіцієнтів рівняння 

лінійної регресії з застосуванням 

стандартного кореляційно-дисперсійного 

аналізу: 

ІІП=0,074-0,245*ІЕ+2,033*ВО-

0,036*ІВ+0,038*ПІІ+0,101*ВВП 

Темп приросту видатків 

державного бюджету на 

освіту, темп приросту 

чистого припливу прямих 

іноземних інвестицій та 

темп приросту ВВП на 

душу населення прямо 

впливають на значення 

ІІП, збільшення кожного із 

цих показників на 1% 

підвищує значення ІІП на 

2% (найбільш важлива 

незалежна змінна), 0,04% і 

0,1% відповідно. 
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З метою спрощення процедури оцінки інноваційного потенціалу країн 

нами розроблено економетричну методологію побудови індексу 

інноваційного потенціалу (ІІП), яка передбачає визначення для кожної із 

проаналізованих країн таких ключових факторів: 

 кількість патентів, виданих у країні з розрахунку на 1 млн. осіб; 

 кількість користувачів мережі Інтернет, у % від загальної чисельності 

громадян країни; 

 кількість компаній, що надають послуги Інтернет (провайдерів) на 1 

млн. осіб; 

 кількість наукових працівників (дослідників), задіяних у НДДКР на 1 

млн. осіб; 

 витрати державних і приватних компаній на проведення НДДКР, у % до 

ВВП країни; 

 частка інноваційної продукції, що належить до високих технологічних 

устроїв в експорті країни, у % до загального обсягу експорту; 

 кількість бюрократичних процедур, які в середньому необхідно пройти 

підприємцям для відкриття інноваційного підприємства у країні (стартапу); 

 кількість часу, яку співробітники інноваційних компаній змушені 

витратити на врегулювання бюрократичних процедур з представниками 

державних органів влади, у % від загального річного робочого часу 

менеджменту цих компаній. 

Перелічені фактори інноваційного потенціалу країн застосовуються у 

відповідних розрахунках фахівців Світового банку, Всесвітнього 

економічного форуму та ін., у науковій літературі наводиться теоретичне 

обґрунтування того, що зазначені фактори безпосередньо впливають на 

інноваційний розвиток і потенціал країни та, фактично, є основними 

чинниками, які стримують впровадження інвестицій. Частина із зазначених 

факторів є відносними показниками, які вимірюються у відсотках від 

загального значення, частина – абсолютні показники, значення яких мають 
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розмірність у кількості обрахункових одиниць. Переведення відповідних 

даних в одну нормалізовану шкалу здійснювалося із застосуванням 

стандартного математичного апарату нормалізації варіанти генеральної 

сукупності залежно від розмаху коливань по вибірці. Підсумковий бал для 

кожної варіанти по кожній групі, отже, розраховувався за формулою: 

 

Z=
𝑥−𝜇

𝜎
, де:      (2.1) 

 

Z – підсумковий бал певної варіанти (країни) за сукупністю; 

х – відповідне значення певної варіанти (країни) за досліджуваним 

фактором; 

𝜇 – середнє значення по вибірці; 

σ – стандартне відхилення варіанти від середнього значення по 

вибірці. 

Застосування запропонованої методології дає змогу коректно 

розташувати отримані значення у підсумковій сукупності отриманих оцінок, 

особливо враховуючи те, що серед досліджуваних факторів є ті, більше 

значення яких є свідченням вищого інноваційного потенціалу (чисельність 

наукових працівників (дослідників), задіяних у НДДКР на 1 млн. осіб та ін.) та 

ті, більше значення яких є негативним фактором (кількість бюрократичних 

процедур, які в середньому необхідно пройти підприємцям для відкриття 

інноваційного підприємства у країні (стартапу). Застосування формули (1) дає 

змогу проранжувати значення для кожної окремої країни у межах 

встановленого діапазону – одне стандартне відхилення, а тому отримані 

оцінки є коректними і репрезентативними. Тому з метою визначення 

інноваційного потенціалу країн було сформовано статистичну базу 

дослідження (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1. Фактори, що впливають на інноваційний потенціал країн 

Країна К-сть патентів, 

шт., на 1 млн. 
осіб 

К-сть користувачів 

Інтернет,  
у % від заг.к-сті 

громадян 

К-сть провайдерів, 

осіб,  
на 1 млн. осіб 

Чисельність 

дослідників у НДДКР, 
осіб, на 1 млн. осіб 

Витрати держ. і прив. 

компаній НДДКР, у 
% до ВВП 

Частка інноваційної 

продукції в експорті 
країни, у % до загального 

обсягу експорту 

К-сть бюрократичних 

процедур для 
відкриття 

інноваційного 

підприємства у країні 
(стартапу) 

К-ть часу, яку співробітники 

інноваційних компаній витрачають на 
врегулювання бюрократиних процедур, 

у % від загального річного робочого 

часу менеджменту цих компаній 

Австралія 77,68894958 88,23865509 30,44211197 3732,831299 2,604789972 10,43484734 6 9,718182 

Австрія 174,6530609 84,32333374 29,37759781 4117,576721 2,265329987 8,418167576 7 8,5 

Азербайджан 0,454934716 78,19999695 18,58293533 1482,729004 1,126839995 4,187750146 8 12,2 

Аргентина 1,234264612 70,15076447 16,93874359 1120,717285 1,273339987 7,953191017 10 18,7 

Бельгія 110,4338074 86,51650238 38,00608444 6165,954315 2,254110008 6,771659907 3 4,5 

Болгарія 7,390059948 59,82554626 23,25333405 320,1251526 1,187299967 4,896297683 8 22,2 

Бразилія 3,37701869 59,68274689 12,97409821 1833,892993 1,058465713 4,414455631 14 15,7 

В’єтнам 0,218523398 46,5529191 9,910907745 384,043457 0,202099994 1,563287633 11 19,2 

Великобританія 176,5061798 76,17673492 32,36960602 4430,686072 1,697600002 21,06443728 4 2,735294 

Греція 11,12556362 69,08791351 32,50921249 1253,036621 1,602519989 2,192211094 12 15,47692 

Грузія 0,999776602 50,00163651 15,81081104 1010,611376 2,005740343 9,543075496 6 9,4 

Данія 214,0788269 96,9677887 42,75318146 7514,223551 2,873471089 11,56024284 3 0 

Еквадор 0,274908125 54,06292343 9,739068031 484,5233459 0,332359999 3,409286657 12 12,04545 

Естонія 27,1903801 87,23733521 31,06762505 2877,900146 2,098424613 7,445371449 5 5,9 

Єгипет 0,855401278 39,21381378 5,196121216 354,649643 0,50898999 4,699127667 9 19 

Йорданія 0,493133605 62,30219269 5,838824272 735,0788574 0,316549987 3,589512142 11 17,22 

Ізраїль 247,0849915 79,77879333 28,12699509 5156,638535 3,249693906 13,07287825 7 11,71667 

Індія 1,691305518 29,54716301 1,444284797 1641,346802 0,727330029 6,70023759 9 16,04615 

Індонезія 0,073469311 25,36630058 1,894337058 2149,712402 0,751129985 5,504302584 14 19,44889 

Іран 0,33611089 53,22677231 11,58205509 673,8348079 1,263620019 5,905240467 11 16,04615 

Ірландія 89,89655304 82,16970062 28,48257446 623,0395624 1,253494126 4,15397896 11 12,3 

Ісландія 108,1813583 98,24001312 37,61896896 2929,72998 2,431192228 7,292393859 6 1,9 

Іспанія 38,9900322 80,5613327 29,45343781 5514,841919 2,573189974 9,351576203 7 13,1 

Італія 57,4503746 61,32425308 25,42560577 3063,803955 1,571009994 14,04694772 12 15,6 

Казахстан 1,332606316 76,80000305 13,6811409 417,6811523 1,161190033 3,718243445 14 14,5 

Канада 88,81534576 89,83999634 37,26995087 4384,574768 2,218590006 11,43504926 7 3,9 
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Катар 13,87823582 94,29111481 10,76591873 1219,04126 0,176240003 4,457496655 10 18,63333 

Киргизстан 0,04240882 34,53981144 4,076120853 225,0294037 1,025539875 1,05929498 15 18,07826 

Китай 17,68560028 53,20000076 22,89671898 2774,020996 2,437779993 4,129772398 9 13,7 

Кувейт 0,322997391 78,36738586 2,75530386 367,2180481 0,865250003 2,126190689 10 11,45 

Латвія 11,82741928 79,88937378 25,63563728 4330,024414 2,097209997 9,069792512 9 4,4 

Литва 15,89703941 74,37664795 28,70492935 3504,742304 1,730957526 9,767587404 10 2,8 

Люксембург 129,2788544 97,493927 36,73188019 3005,949226 1,296613626 10,0191734 3 0,9 

Малайзія 10,61713505 78,78830719 8,740521431 1607,873836 1,439255105 6,930686656 7 11,7 

Мальта 26,52941132 77,28939819 39,62464905 1034,647955 0,894699991 3,700550807 8 2,9 

Мексика 2,411115646 59,54044724 12,67391777 3144,982422 1,664240003 7,052442128 6 11,195 

Молдова 0,910856605 71,11616811 16,33049774 838,7349854 1,048069999 4,400481623 9 9,593333 

Монголія 0,189868614 22,26576996 7,630542755 651,3597412 0,417329997 1,916677992 11 17,69821 

Нідерланди 211,8656464 90,41095734 42,16312027 6551,958149 2,326759994 11,24382898 6 3,335714 

Німеччина 218,9305725 89,64710236 38,05448151 6720,223633 3,419480085 18,44271678 7 10,5 

Норвегія 139,3413391 97,29820251 40,37083817 6648,88739 2,177729994 12,08306885 5 2,7 

ОАЕ 99,07518768 94,77580261 39,17956543 1327,979492 1,751670003 2,248541474 10 7,2 

Оман 1,681409836 58,27123642 3,650809765 760,8631592 1,296835779 4,352654442 15 9,066071 

Оман 0,364317089 69,81521606 6,190953255 532,1288452 1,092689991 1,455960217 12 12,3 

Пакистан 0,035521191 15,51455784 0,859311938 529,3530693 1,596055266 3,929887956 11 15,5 

Панама 1,431126952 54,64631181 9,548675537 1410,684692 0,104489997 2,086858625 11 17,2 

Півд. Корея 249,4547424 92,7165451 41,13130188 7119,24707 4,239079981 14,55382826 2 0,1 

Перу 0,611872852 45,4617424 6,721873283 837,6666794 1,939450026 1,37845508 13 12 

Польща 10,45538139 73,30069733 19,22085381 1363,449707 0,964535267 7,725105677 5 19,4 

Португалія 15,40806866 70,42356873 31,82308197 3959,254787 0,820837 8,96862124 11 10,75 

Росія 7,756309509 76,40908813 19,46634483 2979,395492 1,097769947 11,52473841 5 14,63171 

Румунія 3,933300734 59,50395203 20,67787933 2413,766113 0,880859971 5,033875108 10 14,796 

Саудівська  

Аравія 

8,874977112 73,75090027 10,80958176 1683,334351 1,088160001 7,49116141 4 9,288462 

Сербія 4,081954479 67,05683899 18,9473896 1322,610077 0,478599995 3,530166136 9 8,99 

Сингапур 144,9221802 81,6484131 25,44654846 3088,082764 2,004820108 9,691837919 3 11,4 

Словаччина 11,28593159 80,47589874 24,47242165 2599,820234 0,780510001 10,06344911 8 8,2 

Словенія 71,92705536 75,49850464 28,25031853 3899,257446 2,026910002 6,447692256 3 10,1 
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США 0,978262246 50,87967682 5,648053646 3130,876919 2,743639995 13,83078994 6 0,94 

Таїланд 1,543016553 47,50496674 10,68835068 1811,511237 0,87273501 3,33468792 11 16,55 

Туніс 10,8556385 58,34773254 13,55060005 1384,125488 0,730957526 1,04008222 10 12,96818 

Туреччина 0,028403223 21,87617111 0,261064857 304,6995392 0,882060003 2,53441806 9 19 

Угорщина 24,72060966 79,25939941 28,45929337 3725,496772 2,044709999 6,063140822 9 10,3 

Україна 9,381710052 90,6000061 13,29981041 1037,231171 1,78217001 4,938179947 6 19,6 

Уругвай 2,187594891 66,40000153 26,7895298 549,1322021 0,68859005 1,175220658 9 19,24211 

Філіппіни 0,36119622 55,56191261 5,457909584 448,2689705 1,618579984 1,413311841 7 12,92381 

Фінляндія 265,0842285 87,70365143 31,21772766 3060,576416 2,287879944 14,98914485 4 5,2 

Франція 126,6021423 85,62220001 42,35416412 6242,199402 2,122649908 19,14080867 8 7,9 

Хорватія 9,468808174 72,69730377 24,61803246 902,3600333 2,981250048 7,267021123 10 14,2 

Чехія 24,41509056 76,48120117 27,650877 1827,753627 2,501182974 6,87488266 9 8,8 

Чилі 8,843089104 66,01000214 15,97393703 1077,700439 1,556060016 6,861886741 13 14,5 

Чорногорія 2,813504934 69,8816452 18,48166084 718,3048096 0,492790014 1,942164435 12 9,882143 

Швейцарія 300,1448364 89,40557098 46,27466583 6766,438721 2,87701061 12,63457086 4 4,735294 

Швеція 317,8986816 91,50682831 36,28316879 7216,395752 3,251339884 13,22651772 3 4,873529 

Японія 289,6181613 92,56181961 45,54561611 6892,561651 3,998498161 13,598491616 2 0,15646 

Джерело: Побудовано автором на основі даних, наведених у [98; 99; 100; 101; 102; 103]. 
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 На наступному етапі отримані дані для кожної країни (табл. 2.1) 

нормалізувалися із застосуванням формули 2.1, значення відповідних 

показників було переведено у шкалу оцінок з діапазоном [-2,7555…3,145061]. 

(Додаток Б): 

 Кожна отримана оцінка для кожної країни наносилася на координатну 

площину, кожній такій точці правильного восьмикутника відповідала пара 

декартових координат (x;y). Індекс інноваційного потенціалу країни 

розраховувався як відношення площі отриманого багатокутника для країни до 

«еталонного» багатокутника, вершини якого задавалися відповідними 

максимумами по кожній із груп оцінок: 

Іі.п.= , де:      (2.2) 

 Іі.п. – індекс інноваційного потенціалу країни; 

Si – площа восьмикутника для і-ої країни; 

Sет – площа «еталонного» (найбільшого за площею) восьмикутника.  

Координати «еталонного» багатокутника задавалися максимальними 

значеннями по кожній із оцінок факторів інноваційного потенціалу, згідно з 

проведеними розрахунками отримано (рис. 2.3): 

 

Рис. 2.3  «Еталонний» восьмикутник оцінок по кожній із вибірок 

Джерело: Складено автором 

 Площа правильного восьмикутника для кожної країни розраховувалася 

за формулою Гаусса: 
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S = 
1

2
|σ 𝑥𝑖 𝑦𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1 + 𝑥𝑛 𝑦1 − σ 𝑥𝑖+1 𝑦𝑖

𝑛−1
𝑖=1 − 𝑥1 𝑦𝑛|, (2.3) 

 

 де:  

S – площа багатокутника; 

n – кількість сторін багатокутника; 

(xi;yi) – координати вершин багатокутника. 

Площа «еталонного багатокутника» становила 18,03976 кв. од. Було 

розраховано площі для всіх досліджуваних країн, з метою візуальної 

інтерпретації методології проведених розрахунків також було побудовано 

відповідні восьмикутники для України, США, Великобританії, Туреччини, 

Швеції, Словенії, Словаччини, Польщі, Росії і Півд. Кореї (табл. 2.2): 

 

Таблиця 2.2 

Отримані оцінки факторів, що впливають на інноваційний потенціал 

країни, нанесені на координатну площину 

Отриманий восьмикутник оцінок для країни Площа 

відповідного 

багатокутника, 

кв. од. 

 

2,071839 
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Продовження Таблиці 2.2. 

 

 

3,778336 

 

 

4,422867 

 

 

2,908004 

 

 

7,72406 
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Продовження Таблиці 2.2. 

 

 

2,760258 

 

 

1,837357 

 

 

2,01835 

 

 

4,229379 
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Продовження Таблиці 2.2. 

 

 

8,336418 

 

 

 Джерело: Побудовано автором 

 

 Перераховані у табл. 2.2 країни було обрано у зв’язку з тим, що Польща, 

Словенія і Словаччина межують з Україною та є членами ЄС, досвід цих країн 

є показовим для України, рівень розвитку їхнього інноваційного потенціалу, 

принаймні гіпотетично, має бути порівнюваним з Україною. Росія є країною, 

структура економіки та напрямів інноваційного розвитку якої, з причини 

тісної економічної інтеграції у межах СРСР, є схожою на українську, а тому 

визначення індексу інноваційного потенціалу для цієї країни ми також 

вважаємо доцільним, Швеція і Півд. Корея продемонстрували одні із 

найвищих значень інноваційного потенціалу та  мають еталонні нормалізовані 

оцінки по окремих групах факторів, Туреччина є активним 

зовнішньоторговельним партнером України, з яким готується створення зони 

вільної торгівлі, а США і Великобританія є ключовими 

зовнішньополітичними партнерами України, надають нашій країні широку 

дипломатичну і військово-політичну допомогу.  

На основі проведених розрахунків (формули 2.2 і 2.3) було отримано 

значення індексів інноваційного потенціалу для 74-х досліджуваних країн 

(табл. 2.3.): 
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Таблиця 2.3 

Індекс інноваційного потенціалу країн світу 

№ Країна Індекс інноваційного потенціалу країн світу 

1 Півд. Корея 0,462107 

2 Фінляндія 0,431258 

3 Швеція 0,428163 

4 Данія 0,417863 

5 Норвегія 0,415852 

6 Швейцарія 0,412587 

7 Японія 0,382541 

8 Німеччина 0,365127 

9 Франція 0,356852 

10 Австралія 0,351487 

11 Канада 0,344781 

12 Нідерланди 0,325874 

13 Ізраїль 0,321458 

14 Бельгія 0,317852 

15 Китай 0,285491 

16 Італія 0,254188 

17 Великобританія 0,245173 

18 Польща 0,234445 

19 Португалія 0,221458 

20 Мексика 0,214582 

21 США 0,209445 

22 Іспанія 0,201558 

23 Ісландія 0,195413 

24 Чехія 0,182158 

25 Литва 0,175526 

26 Сингапур 0,165287 

27 Естонія 0,164785 

28 Туреччина 0,161198 

29 Латвія 0,154871 

30 Словенія 0,153008 

31 Австрія 0,146214 

32 Люксембург 0,145823 

33 Румунія 0,145287 

34 ОАЕ 0,145238 

35 Хорватія 0,142568 

36 Індія 0,125698 

37 Угорщина 0,125486 

38 Катар 0,125436 

39 Азербайджан 0,124596 

40 Грузія 0,124588 

41 Сербія 0,124528 

42 Саудівська Аравія 0,115288 

43 Україна 0,114848 

44 Ірландія 0,112548 

45 Малайзія 0,112256 

46 Росія 0,111882 

47 Молдова 0,105842 

48 Чилі 0,105683 

49 Бразилія 0,105236 

50 Індонезія 0,102589 

51 Словаччина 0,101849 

52 Болгарія 0,098744 

53 Таїланд 0,095248 

54 Аргентина 0,091297 

55 Кувейт 0,089245 
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Продовження Таблиці 2.3. 

56 Греція 0,087415 

57 Перу 0,085249 

58 Оман 0,085219 

59 Пакистан 0,078522 

60 Туніс 0,074256 

61 Філіппіни 0,074125 

62 Чорногорія 0,065895 

63 Уругвай 0,065742 

64 Йорданія 0,065289 

65 Панама 0,065221 

66 Мальта 0,058749 

67 Єгипет 0,045682 

68 Марокко 0,045258 

69 Еквадор 0,035495 

70 В’єтнам 0,025874 

71 Казахстан 0,025485 

72 Іран 0,024886 

73 Киргизстан 0,018951 

74 Монголія 0,017526 

 Джерело: Побудовано автором 

 

 Найвищий інноваційний і науково-технічний потенціал мають Півд. 

Корея, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Швейцарія та Японія, найнижчий 

– Казахстан, Іран, Киргизстан і Монголія. Зазначимо, що Україна перебуває на 

43-у місці із 74-х країн, тобто, можна зробити висновок про відносно низький 

інноваційний потенціал вітчизняної економіки.  

 Виходячи із нашого припущення про те, що на інноваційний потенціал 

країни, окрім проаналізованого рівня розвитку в країні інформаційно-

комунікаційних технологій і науково-технічних розробок, впливають і 

макроекономічні показники. Нами було побудовано модель багатофакторної 

регресії, в якій залежною змінною є індекс інноваційного потенціалу (Додаток 

Б), а незалежними – рівень державних витрат на освіту, середньорічний темп 

приросту у % до ВВП, відрахування за кордон за використання прав 

інтелектуальної власності на винаходи, вироблені в країні (роялті), 

середньорічний темп приросту у %, середньорічний темп приросту інвестицій 

в економіку країни та зростання ВВП на душу населення у % та 

середньорічний темп приросту імпорту енергоносіїв у %. Останній показник 

обрано з метою перевірки гіпотези про те, що значна залежність країни від 
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імпорту енергоресурсів є істотним дестабілізуючим фактором для країни, що, 

на нашу думку, є актуальним для України в умовах гібридної війни з Росією. 

Статистична база моделі, таким чином, містить середні темпи приросту 

досліджуваних у регресії змінних за період 1997-2017 рр. для кожної із країн, 

по яких доступна статистична інформація. Середні темпи приростів (Тсер)  

відповідних показників визначалися для кожної країни за формулою: 

 

Тсер = ට
𝑌2017

𝑌1997

20
, де                               (2.4) 

 

 𝑌1997 і 𝑌2017 - значення досліджуваного показника у 1997 р. і 2017 р. 

відповідно. Такий підхід дає змогу аналізувати тенденції у динаміці, що 

підвищує точність отриманих у підсумку даних. Статистичну базу моделі 

(Додаток Б) було сформовано залежно від того, чи наявні по країні відповідні 

дані за період 1997-2017 рр., тобто, часовий проміжок дослідження становив 

20 років (Додаток В). 

Отже, рівняння лінійної регресії матиме вигляд: 

ІІП=0,074-0,245*ІЕ+2,033*ВО-0,036*ІВ+0,038*ПІІ+0,101*ВВП (2.5) 

де 

ІІП – індекс інноваційного потенціалу; 

ІЕ – темп приросту імпорту енергоносіїв; 

ВО – темп приросту видатків державного бюджету на освіту; 

ІВ – темп приросту відрахувань за кордон за використання прав 

інтелектуальної власності; 

ПІІ – темп приросту чистого припливу прямих іноземних інвестицій; 

ВВП – темп приросту ВВП на душу населення. 

 З п’яти незалежних змінних три – темп приросту видатків державного 

бюджету на освіту, темп приросту чистого припливу прямих іноземних 

інвестицій і темп приросту ВВП на душу населення - прямо впливають на 

значення ІІП, збільшення кожного із цих показників на 1% збільшує значення 
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ІІП на 2% (найбільш важлива незалежна змінна), 0,04% і 0,1% відповідно. 

Отримані значення, з економічної точки зору, інтерпретуються так: 

підвищення відповідної незалежної змінної на 1% додає до інтегральної 

оцінки інноваційного потенціалу 0,02, 0,0004 або 0,001 абсолютного значення. 

Зазначимо, що значення відповідного індексу для країн (Додаток В) можуть 

відрізнятися на соті та тисячні значення, тобто, зростання кожного із 

показників безпосередньо впливає на місце країни у відповідному рейтингу. 

Отримано також два значення незалежних змінних, які обернено впливають 

на підсумкове значення ІІП: темп приросту імпорту енергоносіїв і темп 

приросту відрахувань за кордон за використання прав інтелектуальної 

власності. Отже, підтверджується гіпотеза про те, що значна залежність країни 

від імпортної сировини уповільнює темпи розвитку її інноваційного 

потенціалу. Слід також зазначити, що виплати за кордон відрахувань за 

використання прав інтелектуальної власності також негативно впливають на 

інноваційний потенціал країни, що сприяє експорту із країни інноваційних 

науково-технічних розробок.  

 Усі значення р-статистики для незалежних змінних <0,05, що дає змогу 

прийняти гіпотезу про їхню значущість. Кількість спостережень становить 53 

(розглянуто 53 країни), а тому значення R2=0,77 є прийнятним і означає, що 

проаналізовано понад 77% факторів, які впливають на досліджуване явище.  

 

2.2 Конвергентні процеси і розвиток інноваційних мереж у ЄС 

 

Новітні технології є середовищем і рушійною силою наукового пізнання 

і нині не можна уявити сучасну економіку без цих понять. Наука і знання є 

передумовою для розвитку новітніх технологій, які потім впливають на 

економічний розвиток у цілому. А зростаючий глобалізаційний процес 

супроводжується конвергенцією, під якою ми розуміємо поєднання 

економічного зростання з соціальним та інституційним зближенням країн, що 

мають різний рівень економічного і соціального розвитку. 
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Посилення привабливості країни або регіону для науково-дослідних і 

дослідницьких робіт передбачає спочатку розуміння визначальних факторів  

розташування їх. Країни, що розвиваються, залучають значну кількість нових 

науково-дослідних центрів БНП відповідно до розширення їхніх ринків. 

Європейські країни можуть підвищити власну привабливість для виробничих 

підрозділів і технічної підтримки у деяких високотехнологічних секторах або 

нішах. У цій перспективі політика повинна стимулювати динамізм місцевих 

ринків цих галузей, що залежить не лише від дослідницької та інноваційної 

політики у вузькому розумінні. Сполучені Штати Америки є більш 

привабливими, ніж ЄС у сфері джерел технологій і граничних досліджень. 

Європейські країни можуть підвищити привабливість для світових науково-

дослідних лабораторій шляхом посилення власних дослідницьких 

можливостей та ефективності відкритих інноваційних практик на 

національному та європейському рівнях. Це багато в чому залежить від якості 

науково-технічного забезпечення. Водночас європейські дослідники і центри 

передового досвіду пов’язані з міжнародними мережами [203]. Подібним 

чином фірми можуть вдосконалювати інноваційні можливості, формуючи й 

удосконалюючи ГІМ та беручи участь у міжнародних НДДКР і регіональних 

конвергентних процесах за межами ЄС. 

Теорія конвергенції є основою для визначення рівня і ступеня зближення 

економік різних країн і регіонів. Особливим прикладом конвергенції є ЄС з 

системою відкритої економіки та існуючим перерозподілом національного 

доходу між різними країнами або регіонами. В Європейському Союзі нині 

панує стан інноваційної економіки, заснованої на знаннях, основними 

характеристиками якої є інтелектуалізація та інформатизація як наслідок 

науково-технічного прогресу. Починаючи з 90-х років, ЄС визначив 

інноваційну економіку основним курсом прискореного розвитку внаслідок 

характеру і значення технологій та інновацій для зростання. Основними 

конкурентами ЄС вважались США і Японія, які і спровокували необхідність  
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розробки нової інноваційної стратегії, коли важливими є не лише технологічні 

нововведення, а й соціальні, організаційні і маркетингові. 

Для реалізації цього задуму вже стало не актуальним розглядати 

класичну лінійну модель інновацій, де в основі лежать фундаментальні 

дослідження, спрямовані на отримання результату у вигляді прибутку, ця 

модель тягнула за собою довготривалий процес впровадження і ризиковість. 

Ще одним недоліком класичної моделі була її нездатність описати всі види 

інноваційних процесів, що існують у реальності. Ці недоліки досліджували  

вчені Клайн і Розенберг у 1986 році, Джорд і Тііс у 1990 році, Лундвал у 1992 

році і Шенсток у 1994 році [69, c. 87-98]., вони спровокували перехід до 

конвергентної моделі інноваційного розвитку. 

Термін «конвергенція» означає «наближення» і за різновидом існує 

бета-конвергенція і сігма-конвергенція. Бета-конвергенція має місце, коли 

присутня від’ємна залежність між темпами економічного зростання і 

початковим рівнем розвитку регіонів, а сігма-конвергенція передбачає 

зменшення у часі різниці в рівнях конвергенції [79, с. 86-87].   

Явище бета-конвергенцію уперше досліджували вчені Р. Барро і Х. 

Сала-і-Мартин [8] у підручнику з теорії економічного зростання, хоча все 

розпочалось у 1991-1992 роках зі статей про дослідження цієї тематики. Бета-

конвергенція у дослідженнях цих учених зустрічається у вигляді бета-

збіжності, під нею розуміється тенденція, за якої доходи у малозабезпечених 

країнах зростають швидше, ніж у заможніших, бета-конвергенція також є 

оберненою залежністю темпів зростання регіону від початкового рівня 

розвитку. З часом розрив між регіонами з різним рівнем розвитку 

скорочується, а економічна система з явищем конвергенції  у довгостроковому 

періоді тяжіє до стану рівноваги. 

Сігма-конвергенція постає у визначенні сігма-збіжності і відбувається, 

коли дисперсія доходів, що вимірюється як стандартне відхилення вибіркової 

дисперсії логарифму середнього значення доходу на душу населення, з часом 
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зменшується [60, с. 59]. Термін конвергенція зустрічається також у працях 

таких вчених, як Й. Шумпетер [208], А. Юнгміттаг. 

Конвергентна технологія не має визначеного списку принципів, тому що 

вона є сукупністю пріоритетних напрямів, де технології сягають рівня 

фундаментальних знань. Основою конвергентних процесів є когнітивний 

напрям наукової діяльності. У ланцюгу інноваційної діяльності когнітивність 

несе з собою першочергову роль інноваційного процесу: якщо представники 

когнітивного напряму здатні створити знання, то інші етапи відбуваються 

ефективно й активно. Конвергентні процеси - це відмова від класичного 

розуміння процесу фундаментально-прикладного і перехід до етапів науково-

технологічно-практичних аспектів. 

Основною метою конвергентних процесів є не стимулювання попиту, а 

поліпшення фізичного, соціального й інтелектуального потенціалу особи або 

соціуму. І це досягається шляхом створення сприятливих умов екологічного 

середовища і переходу до суспільства «людина-знання» через поліпшення 

умов освітнього і соціального розвитку. Як зазначалося, для ЄС конвергенція 

не є самоціллю, а тому для координації процесів було створено «центр 

регулювання конвергентних процесів у ЄС», який поєднує всі ресурси 

єврофондів.  

У 2018 році Єврофонд (Європейська фундація з питань поліпшення умов 

життя і праці) визначив основної цілі й ідеї конвергенції: «поліпшення 

ефективності держав-членів у питаннях зайнятості населення, умов праці і 

благоустрою завдяки інноваційній політиці ЄС, що спрямована на наближення 

країн-членів до загального рівня соціально-економічного розвитку»  [158]. 

Якщо узагальнити, то конвергенція - це процес, за якого держави-члени  і 

регіони ЄС досягають рівня лідерів щодо певного результату або цілей 

політики. Конвергентні процеси - це система узгоджених дій та інтересів усіх 

суб’єктів управління виробничою, соціальною, фінансовою й інвестиційною 

сферами інноваційної економіки. До суб’єктів належать усі учасники 

інноваційної мережі країн ЄС.  
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Інноваційна політика ЄС з новим регуляторним механізмом, 

сформованим на засадах сталого розвитку, спричинила позитивну динаміку 

конвергентних процесів у соціально-економічному просторі ЄС. Проблему 

економічної конвергенції та удосконалення інноваційної політики ЄС вивчали   

М. Прадіп [197], Е. Хаберт [179], О. Е. Кучко [61] і Дж. Каульє-Грайс [139]. 

Найрозвиненіші країни ЄС досягли значного успіху у формуванні 

інноваційної економіки, особливість якої полягає у багатогранності  

застосування її, тобто, інноваційний компонент простежується у будь-якій 

діяльності національного або наднаціонального рівня. 

Рамкова програма ЄС «Горизонт 2020» (програма фінансування 

досліджень та інновацій ЄС з загальним бюджетом 77 млрд. євро) [27] має за 

мету підтримку розвитку науки у ЄС та фінансування масштабних 

дослідницьких проєктів. Одним із найважливіших питань сучасності є 

підтримка розвитку цифрової економіки і стимулювання проривних і 

ринкостворюючих інновацій. Згідно з даними  Європейської Комісії, 

Європейська рада з інновацій з 2018 року по 2020 рік отримує 2,7 млрд. євро з 

бюджету програми «Горизонт 2020» для підтримки ризикових інновацій з 

високим степенем віддачі для створення нових майбутніх ринків [27]. 

Програма ЄС «Горизонт 2020» настільки всеохоплююча, що з 

урахуванням усіх витрат на інновації майбутнього не припиняє фінансування  

аматорських інновацій, у ЄС такі дослідження називають blue sky або frontier 

research, що у перекладі означає проривні дослідження. Існуюча Робоча 

програма Європейської дослідницької ради 2018 року забезпечила підтримку 

провідних винахідників у розмірі 1,86 млрд. євро, а в 2019 році гранти імені 

Марії Склодовської-Кюрі5 фінансовані у розмірі 2,9 млрд. євро [27]. 

Європейська рада з інновацій запроваджена Європейською Комісією з 

метою комерціалізації наукових відкриттів. Нині Європейська рада з інновацій 

перебуває у стані пілотного проєкту з 2017 року, а з 2021 року вона  

                                                      
5 Грант імені Марії Склодовської-Кюрі – конкурс на індивідуальні стипендії європейських 

грантів, що проводиться Європейською Комісією з метою посилення творчого й інноваційного 
потенціалу кваліфікованих  дослідників з будь-якої країни. 



 107 

функціонуватиме у повноцінному форматі у межах наступної програми ЄС з 

дослідження та інновацій «Horizon Europe» [161]. Діяльність ради розпочалася 

із запровадження відкритих конкурсів і співбесід віч-на-віч для визначення і 

фінансування найбільш інноваційних стартапів та малих і середніх 

підприємств Європи. З 2017 року 1276 проєктів отримали фінансування у 

розмірі 730 мільйонів євро [161].  

Функціонування Європейської інноваційної ради( надалі ЄІР) у стані 

пілотного проєкту не є пасивним. 13 вересня 2019 року на офіційному сайті 

Єврокомісії з’явилась інформація, згідно з якою ЄІР підтримає 108 

інноваційних проєктів для прискорення виходу інновацій на ринок, де 

розподіл загальної суми відбуватиметься у межах програми Accelerator EIC6 з 

обсягом 210, 216 млн. євро, отже, кожен проєкт отримає від 0,5 млн. до 3 млн. 

євро. Завдяки цьому інноваційні компанії зможуть фінансувати власну 

ринкову діяльність і постати повноцінними гравцями ринку [159]. 

У межах пілотного проекту ЄІР існує також програма «шлях швидкого 

переходу до інновацій»7 з 33,241 млн. євро на 14 інноваційних проєктів за 

участю 56-ти партнерів у 19-х країнах. Програма має на меті скоротити час від 

ідеї до ринку і розширити кордони участі у «Горизонт 2020»  промисловості, 

малого і середнього бізнесу та новачків. Програма швидкого переходу до 

інновацій розвиває міждисциплінарний і міжгалузевий підходи, у ній 

зазначено, що усі види суб’єктів інновацій можуть спільно працювати над 

розробкою нововведень для задоволення суспільних потреб і створювати 

життєздатні можливості для бізнесу [150]. Програма є настільки відкритою, 

що кожен може спробувати себе у ролі інноваційного гравця ринку, лише 

подавши заяву онлайн на сайті Єврокомісії. З 7 листопада 2017 року кожен 

може знайти собі партнера в інноваційній діяльності за темою дослідницької 

                                                      
6 Accelerator EIC – інструмент регулювання діяльності малих і середніх підприємств,  є частиною 

і програмою Європейської інноваційної ради пілотного проєкту, що підтримує видатних інноваторів, 
підприємців, малих фірм і вчених шляхом фундаторських можливостей і надання послуг для 
прискорення всіх етапів інноваційної діяльності. 

7 Шлях швидкого переходу до інновацій FTI (fast track to innovations) – центральна програма 
ЄІР, що підтримує як радикально нові, так і перевірені інновації проривного характеру, які відкриті для 
всіх учасників ринку. 
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роботи або отримати індивідуальну підтримку від ЄІР (додаю посилання на 

форму щодо подання) [163]. 

Конвергентні процеси не виникають самі по собі, вони є наслідком 

активної інноваційної діяльності і збалансованої інноваційної політики ЄС. Як 

приклад, Європейська Комісія на офіційному сайті згадує часи, коли регіон 

Північний Калотт8 страждав від високого рівня безробіття і незбалансованої 

торгівлі, причина крилася у бракові інновацій та підтримки інвесторів у 

регіоні. Для розв’язання цих труднощів, усунення дефіциту й активізації 

науково-дослідних бізнес-інновацій було започатковано партнерство під час 

Європартенаріату9, що відбувся у Луле у червні 1996 році. Цей проект мав на 

меті розвиток транскордонного співробітництва між сусідніми 

прикордонними регіонами Швеції і Фінляндії для подолання безробіття, 

еміграції та незбалансованої торгівлі внаслідок географічної віддаленості. 

Проект фінансувався за підтримки ініціативи співтовариства INTERREG II.  

В ЄС існує значна кількість інноваційних мереж, а саме: 

 Мережа інноваційних релей центрів ( Innovation Relay Centers IRC); 

 Мережа досліджень та інновацій європейських регіонів (European; 

Regions Research and Innovation Network); 

 Європейська мережа бізнес-інноваційних центрів (European Business 

Innovation Centers Network EBN). 

Характерною рисою європейських інноваційних мереж є залучення до 

кількох мереж одночасно, участь у мережах передбачає отримання послуг з 

розвиткук нових компетенцій та захисту власних інтересів. Європейська 

мережа бізнес-інноваційних центрів (The European BIC Network) - це 

некомерційна асоціація з головним офісом у Брюсселі, що відіграє провідну 

роль у поєднанні 160-ти бізнес-інноваційних центрів і підприємницьких 

центрів, створена у 1984 році Європейською Комісією та ініціативою 

                                                      
8 Північний Калотт – північна частина Фенноскандії. Території розташовані північніше 

Північного полярного кола на території Норвегії, Фінляндії, Швеції і трішки Мурманської області РФ. 
9 Європартенаріат – це ринок малих і середніх підприємств з менш розвинених регіонів або 

регіонів, що перебувають у стані стагнації, з підприємствами з решти країн ЄС. Кузьмішин П. 
«Підприємницьке середовище та економічний розвиток», 2000 рік. 
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європейських промислових лідерів для надання послуг, спрямованих на 

координацію діяльності бізнес-інноваційних центрів, розвиток і захист 

інтересів бізнес-інноваційних центрів (БІЦ) усередині ЄС та за його межами. 

Основні послугу БІЦ наведено у Додатку Г. Основною функцією мережі є 

створення моделі розвитку бізнес-діяльності, планування цієї діяльності, 

фінансова підтримка і прогнозування [156, с. 6]. 

Згідно з даними доповіді про економічну активність мережі за 2017-2018 

роки, 28 500 заяв отримано від представників малого і середнього бізнесу, 

приблизно 8 300 було ухвалено до програми підтримки бізнесу – цей рівень 

підтримки сягнув 30% [156, c. 7]. У доповіді за 2018-2019 роки згадуються три 

основні групи всередині БІЦ мережі: агентства з розробки у кількості 16 

одиниць, інноваційні центри у кількості 30 одиниць і бізнес-інкубаторів, яких 

налічується 40. Це характеризує наявний прогрес у внутрішньоорганізаційній 

системі мережі, не враховуючи уже наявних 9-ти науково-технологічних 

парків і 6-ти державних організацій. У доповіді йдеться про отримані 40 000 

звернень від представників малого і середнього бізнесу, з яких 15 600 було 

обрано для реалізації європейської програми підтримки бізнесу - це майже 

вдвічі більше, ніж торік [157, c.8-9]. 

Мережа інноваційних релей-центрів налічує 250 регіональних 

представництв у 31-й країні, мережа забезпечує спеціалізовану підтримку 

транснаціонального трансферу технологій. У представництвах мережі 

розміщуються регіональні агенції, які пов’язані з власними регіональними 

науково-дослідними організаціями і спільнотами фірм, що базуються на 

новітніх технологіях і пропонують різноманітні послуги експертної підтримки 

інновацій [160]. Учасники мережі є платформою для трансферу технологій та 

інновацій з метою підвищення конкурентоспроможності малих і середніх 

підприємств ЄС.  

До основних завдань належать: 

 транснаціональний трансфер технологій; 
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 транснаціональне поширення і застосування результатів досліджень 

організації; 

 стимулювання спроможності фірм й організацій впроваджувати нові 

технології; 

 сприяння спільним транснаціональним інноваційним ініціативам; 

 надання інформації про інноваційні дії у Європейську Комісію. 

Мережа інноваційних релей-центрів була створена Європейською 

Комісією у 1995 році і на квітень 2000 року у ній налічувалося 68 інноваційних 

релей-центрів, які полегшують передачу інноваційних технологій у 

двосторонньому порядку європейським компаніям або науково-дослідним 

підрозділам. 

Мережа інноваційних релей-центрів стала провідною європейською 

мережею для просування і передачі партнерських технологій малим і середнім 

підприємствам. Основними партнерами мережі є громадські організації: 

університетські технологічні центри, торгові палати, агенції регіонального 

розвитку або національні інноваційні агенції [182]. 

Успіх у стимулюванні транснаціонального трансферу технологій ґрунтується 

на таких «китах»: 

 визнання бренду; 

 тісні взаємозв’язки між підприємствами й університетами; 

 ефективність інструментів і процедур, розроблених мережею [214]. 

Мережа зарекомендувала себе як постачальник послуг з вибору 

компаній, які бажають інтернаціоналізувати дослідницьку діяльність,  

маркетингові операції або власні ланцюги поставок. 

Мережа досліджень та інновацій Європейських регіонів була створена у 

2001 році у Брюсселі як налагоджена платформа за участю понад 130-ти 

регіональних організацій із 24-х країн Європи, більшість із яких має 

представництва у Брюсселі. Членами мережі є переважно регіональні органи 

влади, університети, дослідницькі організації, торгові палати і кластери. 

Завдяки робочим групам мережа зміцнює розвиток політики ЄС через 
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сприяння регіональному підходу до інноваційних екосистем та спеціалізації 

їх. 

Однією із переваг мережі досліджень та інновацій Європейських 

регіонів є налагодження тісних відносин між регіонами-членами, інституціями 

ЄС та іншими партнерами шляхом конвергенції між ними. Мережа підтримує 

регіональну співпрацю і розвиток проєктів, створюючи сприятливі умови для 

членів мережі обмінюватись ідеями, найкращими практиками й особистими 

контактами. Мережа підтримує розробку політики ЄС шляхом просування 

регіонального досвіду та експертиз методом створення платформ та активною 

участю у заходах  з поширення знань членів мережі і розуміння регіональних 

перспектив [164]. 

24-26 вересня 2019 року у Брюсселі відбулися Європейські дні 

досліджень та інновацій, на яких обговорювали майбутні цілі і питання 

спільного проєктування наступної багаторічної рамкової програми. 

Європейська комісія оголосила про відкриття онлайн-консультації і прийому 

ідей, що повинні стати частиною нової рамкової програми Horizon Europe 

2021-2024, де мав право взяти участь будь-хто зацікавлений. Мережа 

досліджень та інновацій Європейських регіонів вже надіслала пропозиції 

щодо важливості регіональних і місцевих інноваційних екосистем, а також 

наголосила на необхідності спільного підходу у кластерах з метою об’єднати 

широке коло суб’єктів екосистеми для прискорення виведення інноваційних 

рішень на ринок [162]. 

Нині важливим завданням для ЄС є поглиблення інноваційної 

спроможності з метою конкуренції на світових ринках і удосконалення 

аспектів європейського способу життя. На цьому наголосила Європейська 

рада у червні 2018 року. Саме тому Європейська Комісія встановила новий 

рівень амбіцій для ЄС та держав-членів і регіонів, оголосивши підготовку 

програми Horizon Europe, що планує стати найбільш амбітною дослідницько-

інноваційною програмою за всю історію ЄС. Це дасть змогу ЄС утримувати 

першість у світових дослідженнях та інноваціях [183]. 



 112 

Для розуміння рівня розвитку інноваційної діяльності в ЄС слід 

розглянути всі можливі таблиці вивчення цього поняття. Європейська Комісія 

вимірює показники інновацій трьома підходами: Європейська таблиця 

інновацій, Регіональна таблиця інновацій та Інноваційний барометр. 

Регіональна таблиця інновацій за 2019 рік засвідчила [200], що інноваційні 

показники ЄС порівняно з 2017 роком поліпшуються уже два роки поспіль, 

цілі майбутнього сталого інноваційного розвитку для кожної країни ЄС 

зазначені у документах Country Specific Recommendations у межах 2019 

European Semester [147]. 

 

 
 Рис. 2.4.  Схема регіональних інноваційних лідерів 2017 

Джерело: European Commission – European Innovation Scoreboard 2017. Hugo Hollanders and 

Nordine Es-Sadki. Maastricht University. 

 

Рис. 2.4 висвітлює стан інноваційного розвитку саме регіонів ЄС, де 

темно-синій – це найбільш розвинений інноваційний регіон, а червоний – 

найменш розвинений. З 2017 року Скандинавський регіон, Фінляндія і регіон 

Великобританії відзначені високими показниками інноваційного розвитку. У 

звіті 2017 року було взято 220 регіонів Європи, де Швейцарія і Сербія з 4-ма 

регіонами потрапили у ці прорахунки вперше. 

 

 

 

 

 

 

 

Синій колір – 
найвищий показник  
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Жовтий – нижче 
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Рис. 2.5.  Схема регіональних інноваційних лідерів 2019 року. 

Джерело: офіційна сторінка Європейської Комісії [209]. 

 

Регіональний інноваційний показник вважається більш 

всеохоплюючим, але існують недоліки при його складанні: регіональну 

інноваційну ефективність в ідеальному сценарії слід вимірювати з 

застосуванням повної рамки вимірювання Європейської інноваційної таблиці, 

застосовуючи регіональні дані для тих же показників, що застосовуються і для 

вимірювання показників інновацій на рівні країни, але для багатьох показників 

регіональні дані відсутні. Наприклад, для показників експорту середньої і 

високотехнологічної продукції регіональні дані відсутні, натомість 

регіональні оцінки застосовуються для експорту середніх і 

високотехнологічних виробничих індустрій. Для застосування показників 

зайнятості у наукоємній діяльності регіональні дані також відсутні, натомість 

застосовується зайнятість у виробництві середніх і високих технологій та 

наукоємних послугах. 

Для заявок на патент PCT10 регіональні дані недоступні, тому 

застосовуються регіональні дані щодо заявок на патент на EPO11. При аналізі 

щодо торговельних марок застосовують лише торгові марки ЄС, а в 

Європейських інноваційних показниках застосовують сукупність заявок 

                                                      
10 PCT  (Patent Cooperation Treaty) – міжнародний договір у галузі патентного права з 1970 року. 

Єдина процедура подання заявок для захисту винаходів у кожній із країн. 
11 EPO (European Patent Office) – Європейський офіс патентів, один із органів Європейської 

патентної організації. 
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EUIPO12 і WIPO13(Мадридського протоколу), але регіональні дані для 

останнього недоступні [200]. 

Дослідження інноваційних процесів регіонів ЄС за два роки (2017-2019) 

засвідчило, що конвергентні процеси інноваційної політики ЄС дають  

результати, вони не стрімкі, але достатньо стабільні. Саме регіональний аспект 

добре висвітлює конвергенцію через ширший спектр охоплення та дії 

існуючих інноваційних мереж регіонального характеру. 

 

 

Рис 2.6. Мережа Європейських інноваційних лідерів, 2017 р. 

Джерело: European Commission. European Innovation Scoreboard 2017. 

 

Європейський показник інновацій дає порівняльну оцінку результатів 

досліджень та інновацій країн-членів ЄС, демонструючи у більш докладному 

звіті сильні і слабкі компетенції країн та їхніх систем досліджень й інновацій. 

Це необхідно для розуміння, на яких сферах діяльності треба зосередитись з 

метою підвищення інноваційного розвитку. 

До нового показника вимірювання у 2017 році додали фактор  

сприятливого для інновацій середовища. Але звіт щодо Європейських 

інноваційних показників 2017 зазнав коригування щодо кращого узгодження 

інноваційних вимірів внаслідок зміни Європейської політики щодо інновацій 

і відкритих систем з метою кращого відображення нових показників та явищ. 

                                                      
12 EUIPO (European Union Intellectual Property Office) - підрозділ ЄС, що відповідає за всі 

процедури реєстрації як торговельних марок Європи, так і промислових зразків Європи. 
13 WIPO (World Intellectual Property Organization) – міжнародна організація, що відповідає за 

адміністрування ключових міжнародних конвенцій у галузі інтелектуальної власності, є 
спеціалізованою установою ООН. 
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Рис. 2.7. Мережа Європейських лідерів інновацій, 2019 р. 

Джерело: European Commission. European Innovation Scoreboard 2019. 

 

Показники вимірювання європейських інновацій з минулого звіту 2017 

року залишилися незмінними. Показники 2019 року свідчать, що ефективність 

інновацій ЄС продовжує постійно зростати, але прогрес не рівномірний [183]. 

Розгляд інноваційної системи ЄС є першочерговим завдяки успішності і 

широкоформатності її діяльності. Саме інноваційна політика країн ЄС дала 

змогу всім представникам малого і середнього бізнесу стати частиною 

інноваційного потоку і застосовувати мережі з метою отримання прибутку, а 

для країн - як фактор підвищення інноваційного потенціалу. 

 

2.3 Асиметричний тип розвитку інноваційних процесів у НАФТА 

 

Північноамериканська зона вільної торгівлі - це регіональна угода 

комплексного характеру між США, Канадою і Мексикою. Вона удосконалила  

угоду про зону вільної торгівлі між США і Канадою від 1989 року. В 1990 році 

Дж. Буш запропонував «Ініціативу американського почину»14, що на меті мала 

предметні передумови формування програми щодо запровадження ідеї зони 

вільної торгівлі, яка б охоплювала Північну і Південну Америку. НАФТА 

розпочала діяти 1 січня 1994 року і стала  найбільшою в світі зоною вільної 

                                                      
14 Enterprise of the Americas Initiative (EAI) – ініціатива, запропонована 27 червня 1990 року 

президентом США Джорджем Бушем. 



 116 

торгівлі шляхом поєднання економік трьох великих держав, залучивши у 

торгівлю близько 365 мільйонів людей. У 2019 році відзначалось її 25 - річчя. 

НАФТА була створена з метою поліпшення і полегшення доступу 

товарів і послуг на ринки трьох країн, охорони прав інтелектуальної власності 

і спрощення митних тарифів на аграрні, промислові товари і сферу послуг. 

Поняття безкордонної економіки є інноваційним і породжує такі ж інноваційні 

процеси забезпечення функціонування зони вільної торгівлі.  Ініціатором  

угоди, на відміну від інших регіональних об’єднань, були не глави держав і 

урядові комісії найвищого рівню, а підприємці. Першим поштовхом для 

розуміння необхідності створення зони вільної торгівлі стали кооперації на 

рівні компаній США і Канади, що отримали статус міждержавного рівня. А на 

час створення НАФТА економіки трьох країн уже були настільки тісно 

взаємопов’язані, що революційних зрушень зовсім не трапилось. Угода 

полегшила життя і значно вплинула на дрібний і середній бізнес всіх країн-

учасниць. 

На відміну від інших регіональних об’єднань, де внутрішня політика 

асоціацій та угод заснована на рівноправності, НАФТА має чітку ієрархію з 

домінуючою роллю США. Населення США становить 68% від усього 

населення НАФТА. Існує також асиметричний рівень економічної 

взаємозалежності: взаємні відносини економічного характеру дуже розвинені 

між США і Канадою, між США і Мексикою, але між Мексикою і Канадою 

вони загальмовані через історично сформовані фактори. У 2000 році була 

запропонована концепція з терміном до 2010 року щодо перетворення НАФТА 

у співтовариство в галузі економіки і безпеки, маючи на меті запровадження 

спільної валюти – амеро, але ці наміри так і залишилися на стадії обговорення. 

До основних аспектів НАФТА належить: 

 усунення податків на кваліфікаційні товари (до зони вільної торгівлі 

податки на експортні товари становили майже 30%, а термін постачання 

був дуже тривалим у зв’язку з затримкою оформлення документарного 

супроводу); 
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 НАФТА передбачає усунення всіх тарифів і податків упродовж 15-ти 

років. З моменту набуття чинності угоди було скасовано майже 50% 

тарифів; 

 до основних напрямів зацікавленості НАФТА належить будівництво, 

бухгалтерський облік, інжиніринг, консалтинг, реклама, менеджмент, 

охорона здоров’я, архітектура, комерційна освіта і туризм; 

 запровадження поступової ліквідації нетарифних бар’єрів до 2008 року 

з метою відкриття кордону і внутрішнього ринку Мексики для 

автоперевізників США та стандартизація вимог до обробки і 

ліцензування кордонів; 

 запровадження чітких стандартів: країни-учасники узгодили загальні 

для трьох країн стандарти охорони здоров’я, промисловості і безпеки 

до рівня передових існуючих. Поліпшилися стандарти експортних 

перевірок, що вплинуло на швидкість пересування товарів; 

 спеціальні угоди шляхом створення комісій з питань трудової й 

екологічної охорони щодо балансування можливої надлишкової 

індустріалізації Мексики у зв’язку з низькими рівнями витрат на 

трудові ресурси;  

 зниження тарифів на автомобілі і запчастини; 

 розширення торгівля телекомунікаціями; 

 відкриття страхових ринків, розширення торгівлі фінансовими 

послугами; 

 забезпечення статусу «національного продукту» для всіх товарів, що 

імпортуються з інших країн НАФТА. Жодні урядові органи не можуть 

запроваджувати додаткові податки або тарифи на ці товари. 

Існували певні умови для такого об’єднання. Перед Мексикою постало 

завдання забезпечити високий рівень захисту прав інтелектуальної власності, 

зокрема у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, програмного 

забезпечення і біохімічного виробництва. Зріс вплив американських компаній 
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на проведення тендерів щодо мексиканських і канадських державних 

контрактів. 

На шляху такого важливого для всіх рішення були як прихильники цієї 

угоди, так і противники того, що НАФТА відкриває мексиканські ринки для 

США. Але першим позитивним рішенням угоди було питання вигоди і 

доцільності результатів діяльності НАФТА для громадян шляхом розширення 

вибору продукції з критично низькими цінами, тобто, споживачі і є прямими 

користувачами привілеїв угоди, а не влада. Швидкі темпи зростання 

мексиканського ринку забезпечують зрослі експортні можливості та додаткові 

робочі місця для населення. 

Активним прихильником НАФТА була Торгово-промислова палата 

США, яка лобіювала інтереси представників малого бізнесу. Підтримку 

надавала і держава, тому що саме США були зацікавлені у доступі до 

мексиканської нафтової промисловості, крім того, було прагнення розширити 

експортні обсяги на мексиканський ринок споживання, створення робочих 

місць за рахунок дешевої робочої сили і підвищення конкурентоспроможності 

на світових товарних ринках завдяки прямим іноземним інвестиціям.  Мексика 

також мала на меті «дістатися» до американських ринків, вийти на новий 

рівень конкурентоспроможності шляхом структурної перебудови економіки у 

межах зони вільної торгівлі і поліпшити інвестиційний клімат не лише для 

сусідніх інвесторів, а й для інвесторів з Європи та Азії.  

Північноамериканська зона вільної торгівлі відкрила нові можливості 

для малого і середнього бізнесу. Торгівля США з Мексикою зросла у кілька 

разів, торгівля з Канадою теж була посилена, але торговельна угода не мала 

достатнього впливу на ліберальні торгові відносини. Для Канади підтримка  

угоди була більш вимушеною можливістю утримати власні вигоди від уже 

існуючої торгової угоди з США, а вже потім долучитися до експортних 

потоків мексиканського ринку. Для малих і середніх підприємств угода - це 

немов «рятівне коло», раніше лише великі компанії були здатні забезпечити 

виробничі обсяги у Мексиці, бо, згідно з правилом, там треба мати 
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представництво для уникнення обмежень на експорт, що для малих 

підприємців витратно. Але з набранням чинності угоди про зону вільної 

торгівлі малі та середні підприємства мають право без фізичної присутності 

експортувати за тією ж вартістю, що і потужні фірми. Це повністю вирівняло 

конкурентні умови для всіх гравців ринку. 

На практиці американські компанії у Мексиці відчули специфічні 

особливості ведення підприємництва «по – мексиканськи», коли під впливом  

існуючої демографічної культури ринку компанії пристосовувались до 

місцевих правил ведення бізнесу, вимог щодо виплат працівникам, принципів 

бухгалтерського обліку. Крім того, слід мати на увазі відсутність належної 

інфраструктури. 

Існував ризик неконтрольованого переведення виробництв до Мексики, 

де робоча сила доволі дешева. Ще одним побоюванням було питання 

екологічної безпеки. Представники північноамериканського підприємництва 

намагалися обійти і послабити угоду щодо захисту навколишнього 

середовища і правозастосування. Згідно з угодою, групи підприємців, 

активістів або громадян здатні висунути звинувачення країні-члену зони 

вільної торгівлі щодо недотримання екологічних законів. Для вирішення цих 

питань створена Тринаціональна комісія з питань екологічного 

співробітництва, яка розслідує позови і викладає у вільний доступ  публічні 

звіти. 

Однією із найважливіших частин угоди є запровадження механізму 

вирішення суперечок. Маючи «зелене світло» у торговельних стосунках з 

усуненням обмежень у торгівлі товарами і послугами та рухом інвестицій, 

питання суперечок посіло чільне місце. Наявність спірних питань і конфліктів 

між державами-членами НАФТА існували, враховуючи той факт, що держави 

є членами Світової організації торгівлі (СОТ) і мають зобов’язання 

притримуватись норм організації теж. 

Наявним ефектом від участі у НАФТА є зростання обсягу промислового 

виробництва і стимулюванням зайнятості населення, але істотної динаміки 
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економічного зростання країн-членів не відбулося. Завдяки  заходам щодо 

лібералізації торгівлі та інвестицій було створено вільний внутрішній ринок 

обсягом 474 млн. спільного населення і щорічним приростом ВВП 3,0% у 

США, 3,1% - у Канаді  і 2,9% - у Мексиці. Слід зазначити, що найцікавішою 

перевагою НАФТА як регіонального об’єднання є факт існування зони вільної 

торгівлі з сукупним ВВП, що дорівнює 1/3  ВВП світу. Це спричинило 

зростання добробуту населення. Ще однією перевагою Північноамериканської 

зони вільної торгівлі є динамічні показники нарощування взаємної торгівлі. 

80% торгівлі у межах зони припадає на Канаду і Мексику, на США - більш ніж 

1/3 всієї торгівлі. До переваг належать також вжиті заходи з метою підвищення 

інвестиційної привабливості, що стимулювало приплив як внутрішніх, так і 

зовнішніх інвестицій. 

Інноваційні процеси, як частина економіки знань, у регіональному 

об’єднанні НАФТА відповідають за системи  вже згадуваної інтелектуальної 

власності. Сучасні виклики і значні зміни, що відбуваються у патентних 

системах останнім часом, фокусуються на посиленні захисту інновацій як 

однієї із умов функціонування регіональних угод. У випадку з 

Північноамериканською зоною вільної торгівлі інноваційна діяльність трьох 

держав має різний характер. У Канаді і Мексиці патентна діяльність має 

індивідуальний характер, спрямований на конкретні потреби компаній з 

метою підтримки конкурентного становища на ринку. У Мексиці патентна 

система за останні роки зазнала трьох фундаментальних змін: 

 прийняття нового патентного «Закону про промислову власність»15; 

 створення системи специфічних розпоряджень щодо діяльності 

фармацевтичного патентування у 2000-х роках; 

 активізація заходів щодо інтеграції патентної політики з національною 

інноваційною політикою з метою встановлення зв’язків між наукою і 

промисловістю приватного сектора. 

                                                      
15 «Закон про промислову власність» (Ley de la Propiedad Industrial) 27 червня 1991 року -  

предметом захисту є винаходи, товарні знаки, промислові зразки, інноваційні технології. 
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Зміни мали на меті перетворити Мексику на більш інноваційну і 

конкурентоспроможну країну, але на практиці нововведення не отримували 

необхідних стимулів для генерації і комерціалізації інноваційного сектора 

економіки, що не сприяло поширенню нових знань для локальних учасників. 

З підписанням угоди про зону вільної торгівлі Мексика розпочала 

масштабні трансформаційні процеси у напрямку врахування інтересів ринку і 

якісного та швидкого задоволення потреб внутрішнього ринку. Розпочалася 

нова епоха інноваційного підприємницького шляху, цьому сприяло близьке 

розташування біля Кремнієвої долини у США. З’явився інтерес держави 

підтримувати великі підприємства щодо застосування інноваційних 

технологій шляхом постійних державних витрат на НДДКР у розмірі 0,5 % від 

ВВП. У Мексиці великі компанії звертаються до стартапів за допомогою, а 

стартапи мають чітку орієнтацію на ринок сусідніх США. Отже, стартапи у 

Мексиці вже мають зв’язок з внутрішніми і зовнішніми ринками. 

Ще однією характерною особливістю специфіки мексиканських 

інноваційних процесів є швидкий розвиток абсолютно нових, вибухових 

інновацій, більшість із них першочергово орієнтовані на попит внутрішнього 

ринку, а вже потім - на експорт. У Мексиці функціонують два великих 

венчурних фонди: один у місті Монтеррей «Alta ventures»16, інший -   «500»17 

у Мехіко. Кожен має свою специфіку, наприклад, «500» у Мехіко 

орієнтований на молоді і нові фірми, допомагає їм розвиватись й охоплює 

внутрішній ринок країни, а також  і деякі закордонні. 

Фонд Alta ventures спеціалізується на інвестуванні компаній, націлених 

на швидкозростаючі ринки, їхня зацікавленість виходить за межі локальних 

ринків із застосуванням інноваційних мереж. 

                                                      
16 Alta ventures – венчурний фонд, що допомогає як малим, так і великим компаніям розвивати 

інноваційну діяльність у Мексиці до 2010 року. Базується у місті Монтерей, співпрацює з більш як 80-
ма компаніями. 

17 «500» у місті Мехіко заснований у 2011 році - це венчурний фонд, що спеціалізується на 
інвестиціях в електронну комерцію, освітні програми, інноваційні транспортні технології та інтернет- 
технології на території Мексики. 
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Дослідження інноваційної діяльності та інноваційних процесів, як 

правило, зосереджуються на показниках вхідних даних і результатів, де одним 

із найбільш поширених показників є рівень і темпи зростання сукупної 

факторної продуктивності (СФП)18. Цей показник розуміється як частина 

економічного зростання, що не пояснюється накопиченням сировинної бази, 

фізичного і людського капіталу. Показник СФП спричинений технічним 

прогресом і залежить лише від всесвітньої інновації. 

Ще одним показником інноваційної діяльності є кількість патентів. 

Патентна статистика ілюструє потік нових інновацій, що виражають себе у 

зовсім нових винаходах або в адаптації вже існуючих. Але патентна система 

дуже різноманітна, у деяких країнах витрати на заявки на патент будуть 

високими, а в інших - ні, тому дуже важко враховувати фактор оцінки патентів 

як показовий. У цілому слід зазначити, що у Мексиці загальний вплив НАФТА 

на інноваційну продуктивність був позитивним. У 2005 році у доповіді 

Світового банку була оприлюднена загальна думка, що НАФТА допомогла 

Мексиці приблизити рівень розвитку до рівня США і Канади, змусила 

мексиканських виробників адаптуватись до нових інноваційних технологій 

США і швидко реагувати на глобальні потреби ринку. Відбулося швидке 

зростання транскордонних інвестицій після прийняття угоди про зону вільної 

торгівлі [218]. 

  

                                                      
18 Сукупна факторна продуктивність (СФП)  - це показник загальної ефективності застосування 

капіталу і праці суспільством, що містить вплив інституційних чинників, як-от ефективність 
соціальної, технологічної і правової інфраструктури. 
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 Таблиця 2.4  

Основні показники країн НАФТА, 2018 рік  

Країна ВВП у 

млрд. доларів 

ВВП на 

душу 

населення у 

доларах 

Рівень 

безробіття(% 

від усього 

трудового 

капіталу) 

Чисельність 

населення у 

млн.  

КАНАДА 1,652 45,077 6,3 36,7 

МЕКСИКА 1,149 9,304 3,4 123,5 

США 19,391 59,501 4,4 325,9 

Джерело: World Economic and Financial Surveys. World Economic Outlook 

Database. 

Канадсько-американська інтеграція упродовж тривалого часу 

перебувала без  інституційного оформлення, її «рухомістю» були приватні 

компанії і корпорації, що мали дочірні фірми або представництва. І першим 

документом, що офіційно зареєстрував цей стан речей, стала двостороння 

угода про зону вільної торгівлі.  

Канада була зацікавлена вийти на схему прямих поставок 

мексиканських товарів без участі посередника в особі США, як це відбувалось 

раніше, крім того, планувала зміцнити зовнішньоекономічну співпрацю з 

країнами Латинської Америки, а також зберегти присутність власних 

сировинних товарів на експортному ринку США і не скоротити обсяг 

американських інвестицій. У межах державної програми індустріалізації 

Канади у 2002 році чимало університетів були залучені до процесу 

комерціалізації інтелектуальної власності і заходів з підтримки інноваційної 

діяльності. Прямі зв’язки між університетами, як носіями знання, і 

промисловістю мали велике значення для Канади.  

У підприємницькому секторі Канади прогресивно відбувалися  

інноваційні процеси, в обсязі НДДКР держава збільшила свою участь з часу 

підписання угоди про вільну торгівлю у 7 разів. Сферою інтересів з точки зору 

інноваційних процесів є інформаційно-комунікаційні технології, розвиток 
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фармацевтичної і медичної галузей та аерокосмічне виробництво. Зросла 

також кількість залучених в інноваційну діяльність компаній з 3,5 тисяч на 

початку 90-х років до НАФТА і до приблизно 10 тисяч компаній у 2000-х 

роках, зараз їх уже більше 20 тисяч.[180; 202]. 

Це відбулося завдяки припливу іноземних компаній, більшість із яких -  

американські філіали, що становлять 60% від усього світового бізнесу.  

Основними причинами значного припливу американських компаній є 

привабливі умови Канади, географічно близьке розташування й історично 

налагоджені інтеграційні механізми. На відміну від американських 

підприємців представники канадського бізнесу не дуже активні, це пов’язано 

зі схильністю до уникнення ризиків процесу фундаментальних досліджень, а 

також історично звичною технологічною та економічною залежністю від 

країни-сусіда США.  

Канада, на відміну від США, має незначний обсяг патентного 

накопичення і захисту інтелектуальних прав. Це спричинено нездатністю 

визначити власні міцні позиції і створити успішні інноваційні сектори 

внаслідок звичної постійної опори на американські розробки і технології. 

Інноваційна політика Канади не брала чіткий курс на розвиток локальних 

НДДКР, а більше спирались на інвестування у розробки за кордоном у 

необхідних для країни обсягах. 

Ще одним фактором неконкурентного рівня інноваційного процесу була 

слабка позиція канадських підприємств і нестача необхідних ресурсів  

порівняно з присутніми у країні дочірніми фірмами і філіалами американських 

компаній. З 2000 року канадська економіка поступово розпочала вихід із 

рецесивного стану. Це простежується у динаміці валових витрат на НДДКР з 

2000 року по 2017 рік.  

У таблиці 2.5 зазначені валові внутрішні витрати на НДДКР до 2017 року 

і диференціація їх за секторами фінансування. Валові внутрішні витрати на 

НДДКР становили 32,8 млрд. канадських доларів [138].  



 125 

Для США угода НАФТА мала багато позитивних аспектів, передусім 

спостерігався швидкий темп зростання обсягу торгівлі між країнами НАФТА, 

зокрема у сфері автомобілебудуванні та легкої промисловості (текстильний 

сектор). Але з переміщенням виробництв у Мексику внаслідок там дешевої 

робочої сили США зазнали негативного ефекту на рівні зайнятості населення. 

Але з точки зору масштабу цей ефект був мінімальний, адже натомість США 

отримали нові ринки збуту товарів, безпечні сфери для капіталовкладень, 

постійний і налагоджений механізм постачання сировини та  енергії, зріс 

рівень конкурентоспроможності американських товарів завдяки раціоналізації 

виробничих процесів і залучення робочої сили – дешевої із Мексики і 

кваліфікованої із Канади. НАФТА має стратегічне значення для економіки 

США, бо дає змогу підвищувати власний потенціал за рахунок країн-членів.  

 

Таблиця 2.5  

Валові внутрішні витрати на розробки і дослідження у Канаді з 

2000-го по 2017 рік за секторами фінансування (розрахунок у 

канадських млн. доларів.) [176] 

 Валові внутрішні витрати у 

канадських доларах, млн. 

 Сектор підприємницької 

діяльності 

13,309 

Сектор вищої освіти 6,804 

Державний федеральний сектор 5,742 

Іноземний сектор 3,504 

Урядовий провінційний сектор 1,709 

Приватний неприбутковий сектор 1,736 

Провінційний дослідницько-

організаційний сектор 

6 

Джерело: Statistics Canada 

Основним прикладом функціонування інноваційних мереж у Канаді є 

державні національні інноваційні мережі, створенні з метою підтримки й 

розвитку інновацій у країні за рахунок державних програм фінансування. 

Однією із таких мереж є «Canadian Innovation Center»,  створена на базі 

університету Уотерлу [222] у 1980 році, а у 1988 році стала повністю 

самостійною інноваційною мережею, працюючи з компанією BlackBerry над 
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створенням інноваційних технологій. З 2012 року інноваційна мережа 

розпочала діяльність як венчурний фонд для інноваторів і донині продовжує 

підтримку інноваційного розвитку на національному рівні. [137] 

З точки зору  інноваційних процесів країн НАФТА, США зберігають 

лідируючу позицію згідно з сукупними витратами бізнесу і держави на 

НДДКР, обсягом венчурних інвестицій, кількістю інноваційних бізнес-

інкубаторів і доданою вартістю високотехнологічних галузей. Значна 

кількість американських компаній очолює рейтинги найбільш успішних 

інноваційних компаній світу, США завдяки успішним інтеграційним процесам 

продовжують залишатися лідером у сфері науки та інновацій. Найбільш 

відомим інноваційним центром світу є Кремнієва долина, де створені 

компанії-гіганти Apple, Intel, Google і багато інших, що підняло інноваційний 

потенціал США як учасника НАФТА на провідну позицію. [136] 

Зараз держава продовжує відігравати важливу роль в інноваційних 

процесах. Незважаючи на значний внесок приватних компаній в інноваційне 

середовище регіону, саме держава відповідає за підтримку і прийняття 

необхідних рішень під час кризових явищ. Саме держава здійснює федеральну 

політику у галузі науки й інновацій, але й бере до уваги значення локальної 

інноваційної політики США. В інноваційному процесі США беруть участь 

університети, науково-дослідні центри й організації, некомерційні організації, 

компанії різного обсягу діяльності, урядові агентства. 

Для американського інноваційного процесу доступні різні способи 

фінансування – як державне, так і приватне. Це можуть бути венчурні фонди, 

але широке функціонування венчурних фондів стало можливим завдяки 

наявності стабільних інститутів і якісних умов для розвитку бізнесу й 

інновацій. Угода про вільну торгівлю НАФТА надала таким формам 

долдатковий імпульс.  

Інноваційні процеси у країнах-членах НАФТА сприяють розвитку 

інновацій шляхом формування нових ринків, створення попиту на інноваційну 
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продукцію і підтримки комерціалізації нових технологій завдяки державним 

закупівлям. 

З 2017 року президент США Дональд Трамп першочергово порушив 

питання діяльності НАФТА і дуже негативно оцінив результати діяльності 

зони вільної торгівлі, вимагаючи перегляду і реформування угоди про 

Північноамериканську інтеграцію. Та все ж позитивний аспект угоди існував 

і до нього належать: 

 за 1993-2017 роки зріс обсяг торгівлі НАФТА у чотири рази з 297 млрд. 

доларів до 1170 млрд. доларів, це спричинило зростання виробництв, 

зайнятості населення, доходів компаній і податкових надходжень до 

бюджетів країн-учасниць; 

 внаслідок усунення митних платежів ціна на товари, що ввозяться, 

знизилась, що спричинило стримування інфляційних процесів і дало 

змогу американській федеральній резервній системі і центральним 

банкам Мексики і Канади зберігати ключові ставки на стабільному 

рівні; 

 згідно з підрахунками МВФ19[171]. НАФТА «нарощувала» для США 

0,5% ВВП щорічно. Основний прибуток забезпечували компанії 

автомобільного виробництва, сільське господарство і сфера послуг. 

Взаємне зниження митних зборів дало змогу американським 

виробникам аграрної промисловості збільшити поставки на 

мексиканський ринок сільськогосподарських продуктів. Цей крок 

перетворив США на основного постачальника сільськогосподарської 

продукції до Канади і Мексики. Інтеграційні процеси НАФТА 

спричинили інноваційний прорив модернізації автомобільних 

виробництв і піднесення конкурентоспроможності з виробниками з 

                                                      
19Міжнародний валютний фонд – агентство ООН, що регулює валютно-кредитні відносини 

країн-членів і питання надання допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання країні 
кредиту. Має 189 країн-членів. 
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інших країн шляхом створення виробничого ланцюга 

північноамериканського автомобілебудування; 

 угода НАФТА позитивно вплинула на ринок робочої сили всіх країн-

членів. Значні темпи зростання виробничих потужностей США, 

орієнтованих на експорт до Мексики і Канади, спричинили створення 

більше 4 мільйонів нових робочих місць. Навіть товари, які 

імпортуються з Мексики або Канади, створили робочі місця тому, що 

були розроблені і винайдені у технологічних центрах і лабораторіях 

США; 

 запроваджений режим гарантій для іноземних інвестицій спричинив 

приплив транснаціонального капіталу. 

  Останнім часом зони вільної торгівлі і всі інші економічні союзи лише 

набирали популярність, але Д. Трамп ще до приходу на посаду президента 

США наголошував на успіху лише через індивідуальні двосторонні угоди, а 

не шляхом універсальних правил. Перша зміна в угоді пов’язана з 

автомобілебудуванням і передбачає зростання частки доданої вартості, 

виробленої у Північній Америці для безмитного ввезення до США. Цей 

показник зазнав зростання з 62,5% до 75%, при цьому частка доданої вартості, 

виробленої у США і Канаді, підвищується з 40% до 45%. США встановили 

верхню межу постачань транспортних засобів в обсязі 2,4 мільйона на рік. 

Донині граничного рівня постачань не існувало, нинішні ж обмеження 

набагато вищі за існуючі експортні позиції та мають запас для темпів 

зростання у майбутньому. 

Сторони домовилися також скасувати систему захисту ринків від 

демпінгу в більшій кількості сфер, раніше такий захист не поширювався лише 

на традиційні для країни локальні товари і на продукти держмонополії, 

особливо енергетичного сектора. Особливим питанням стали домовленості 

про поступки в різних сферах діяльності. Мексика зобов’язана поліпшувати  

умови праці і підвищувати заробітні плати робітників з метою протистояння 

нелегальній трудовій міграції до США. Мексика змогла зберегти умови 
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безмитного експорту сільськогосподарської продукції. Домовленості з 

Мексикою поставили Канаду перед питанням неактуальності НАФТА і 

необхідності укладання нової угоди з США. Канада не пішла на поступки 

американським умовам ультимативного характеру і зіштовхнулася з загрозою 

залишитися без єдиної зони вільної торгівлі з США взагалі. Це буде 

економічною втратою для обох країн, але особливо для Канади. 

Більшість переглянутих положень стосуються Мексики і лише кілька 

проблемних питань - Канади. Перша із них - це відмова від системи 

регулювання антидемпінгових суперечок. Ситуація може спровокувати 

загрози для місцевих виробників у галузі добування й обробки деревини і 

целюлозно-паперового виробництва. Для Д. Трампа це був експеримент з 

точки зору підрахунку ефективності прямих угод замість багатосторонніх 

договорів, який продемонструє результати лише після виборів 2020 року. Слід 

зазначити, що НАФТА, на відміну від АСЕАН, не має політичних цілей і 

вважається лише економічним союзом трьох держав. У 2018 році 

американський президент наголошував на намірі виходу з ВТО, але це 

ризиковий крок для економіки держави, тому що це не є питанням пошуку 

угод з трьома країнами, а угоди з 163-ма країнами світу різних обсягів і 

масштабів. 

Угода про зону вільної торгівлі НАФТА сприяла отриманню найбільшої 

користі для США і Канади. Для Канади перше інтеграційне десятиріччя було 

важким, економіка країни істотно постраждала, але змогла структурно 

перебудувати основні галузі промисловості, прискорила зростання ВВП 

держави і збільшила обсяги зовнішньої торгівлі.  Вигоди Мексики на початку 

оцінювалися перспективними, але на практиці простежувалися недоліки у 

вигляді зайвих витрат і проблем соціально-економічного характеру. Країна не 

була готова до інтеграції з економічно розвиненими гігантами і не змогла 

повністю пристосуватись до всіх вимог. Упродовж усього часу існування 

НАФТА виникали різні проблеми: як нездатність знайти спільний інтерес 

підприємницького характеру між країнами-учасниками, так і синхронізувати 
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національні системи трудових відносин, правові аспекти інвестиційної 

діяльності і захисту прав інтелектуальної власності. 

Розірвання торгових відносин між країнами може спровокувати 

катастрофічні наслідки, а торгівля між США, Канадою і Мексикою важлива з 

технологічної точки зору, а питання інвестиційних потоків для кожної із  країн 

залишається важливим. Але згідноз  точкою зору американського президента 

Дональда Трампа, НАФТА є найгіршою торговельною угодою, укладеною 

США. 30 вересня 2018 року закінчилася дія усіх питань, що регулювалися 

угодою між трьома країнами, натомість було укладено нову угоду під назвою 

USMCA (The United States – Mexico – Canada Agreement).  

Зміни, що відбулися у новій угоді, найбільше стосуються 

автомобілебудівної галузі. З 2020 року всі автомобілі повинні складатися з 

75% запчастин, вироблених у США, Канаді і Мексиці, за такої умови тоді на 

ці автомобілі не поширюватимуться тарифи. Трудові положення: від 40-а до 

45-ти відсотків автомобільних деталей повинні виробляти працівники, які 

отримують принаймні 16 доларів на годину до 2023 року. Американські 

фермери отримують більший доступ до канадського ринку молочної 

продукції. 

Інтелектуальна власність і цифрова торгівля: угода поширює умови 

авторського права на 70 років після життя автора. Продовжується також 

період, коли фармацевтичний препарат може бути захищений від загальної 

конкуренції, містяться нові положення щодо боротьби з цифровою 

економікою, як-от заборона мит на музичні твори та електронні книги, захист 

інтернет-компаній щодо їхньої невідповідальності за вміст, вироблений їхніми 

користувачами. 

Заява про захід сонця: угода додає 16-річну пропозицію про «захід 

сонця», тобто, термін дії угоди закінчується (або «захід сонця») після 16 років. 

Угода також підлягає перегляду кожні шість років, коли США, Мексика і 

Канада можуть прийняти рішення про продовження USMCA. Угоду було 

підписано в листопаді 2018 року [223]. НАФТА стала першою угодою про 
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вільну торгівлю, що містить права інтелектуальної власності. Нова угода 

залишає загальні гарантії щодо авторських прав, патентів та інших аспектів, 

зміни відбулися щодо термінів дії авторських прав і були подовжені до 70-ти 

років. Встановлена заборона на нехтування технологічними заходами захисту, 

врегульовано питання щодо безпечного застосування патентних даних і 

попередження кібератак. 

НАФТА не мала жодних цифрових положень, на відміну від неї USMCA 

містить положення про цифрову торгівлю, що є ідентичними до 

запропонованих Транстихоокеанським партнерством з урахуванням заборони 

мита на електронні продукти та обмеження на вимогу розкриття вихідного 

коду. Нова угода має ширші положення щодо транскордонних потоків даних 

та обмеження вимог до локалізації їх. У травні 2019 року адміністрація Д. 

Трампа уклала угоду про припинення тарифів на сталь та алюміній Канади і 

Мексики, чого вимагали обидві країни в обмін на участь у USMCA. Це зняло 

серйозну перешкоду для ратифікації в обох країнах. Д. Трамп майже зірвав 

домовленість, погрожуючи Мексиці тарифами через імміграцію, але потім 

адміністрація відступила, і Мексика залишилася в умовах дії USMCA. Канада 

також рухається до ратифікації угоди. Але Конгрес США не прийняв USMCA,  

демократична більшість у Конгресі домагається жорсткіших положень щодо 

праці та охорони навколишнього середовища [223]. 

До додаткових положень належать зобов’язання щодо виключення 

питань перекосів курсу валют, сторони домовилися підтримувати ринковий 

режим валютного курсу і втриматися від конкурентної девальвації шляхом 

втручання у ринок валютних операцій. Важливим аспектом концентрації 

залишається інноваційний потенціал НАФТА як інтеграційного об’єднання. 

До складових інноваційного потенціалу належать: рівень витрат держави на 

освіту, рівень витрат держави і приватного сектора на проведення НДДКР, 

рівень науково-технічних розробок і відрахувань за кордон за використання 

прав інтелектуальної власності. Відповідно базисом формування 

інноваційного потенціалу США стало вдале запровадження закону щодо прав 



 132 

інтелектуальної власності, патентування і ліцензій, що спровокувало наукові 

установи на інноваційну діяльність з подальшою комерціалізацією досягнень.  

В інтеграційному об’єднанні США отримали переваги від вільної 

торгівлі завдяки створенню вільних економічних зон у Мексиці і Канаді. Для 

Канади це стало кроком уперед у галузі створення високотехнологічних 

потужностей і зростання конкурентоспроможності власних експортних 

позицій завдяки взаємній торгівлі. Мексика не змогла наздогнати зростаючі 

темпи інноваційного розвитку своїх сусідів і залишилась у торговельних 

відносинах як постачальник робочої сили і виробничих елементів [145]. 

Інноваційний потенціал НАФТА складається з сукупності інноваційних 

потенціалів країн-учасниць, де США і Канада змогли взаємодоповнюватися 

внаслідок інвестиційної діяльності, де США - інвестор, а Канада - ефективний 

елемент примноження іноземних інвестицій у модернізації економічних і 

виробничих процесів. 

 

2.4 Державнокеровані інноваційні процеси в АСЕАН 

 

Це регіональне угруповання з часу появи охарактеризувало себе як одне 

із найдинамічно розвинених субрегіонів світу з дуже високими темпами 

економічного зростання. Учасники АСЕАН сприймають всі виклики світових 

економічних процесів, беруть чіткий курс на інноваційний розвиток з метою 

входження у глобальне виробництво з гострою необхідністю вирішення 

питань інтеграційних взаємодій. Але специфікою регіону є значні розбіжності 

розвитку країн і галузей діяльності, а тому говорити про єдину інноваційну 

політику регіону не можна внаслідок різних рівнів економічного розвитку. 

Першочерговими питаннями, які організація поставила за мету, є формування 

зони вільної торгівлі та зони інвестицій, створення розгорнутої економічної 

інфраструктури і єдиної валюти, запровадження особливої структури 

управління. 



 133 

Вищим органом АСЕАН є зустрічі глав держав і урядів, а керуючим і 

координуючим органом асоціації є щорічні наради міністрів закордонних 

справ, поточне управління здійснюється Постійним комітетом під наглядом 

міністра закордонних справ держави. У місті Джакарта функціонує постійний 

Секретаріат на чолі з Генеральним секретарем. Юридичною базою 

функціонування АСЕАН є договір про дружбу і співробітництво у Південно-

Східній Азії під назвою Балтійський договір 1976 року. Основним 

документом, що окреслює базові політичні й економічні орієнтири, є прийнята 

на 5-му саміті АСЕАН у 1997 році програма розвитку АСЕАН до 2020-го року 

під назвою «Партнерство у динамічному розвитку» 

В АСЕАН існує 11 спеціалізованих комітетів, основним завданням яких 

є прискорення економічного зростання і розвитку регіону в соціальному і 

культурному аспекті. АСЕАН, як активне регіональне угруповання країн 

Південно-Східної Азії, має на меті такі завдання: 

 формування зони вільної торгівлі; 

 запровадження єдиної валюти; 

 створення зони інвестицій; 

 формування розгорнутої економічної інфраструктури;  

 запровадження спеціальної структури керування. 

АСЕАН не має тенденцій до внутрішнього кількісного розширення 

учасників-членів, а тому, незважаючи на значну кількість заявок, відчиняти 

двері для всіх бажаючих не вважає за потрібне. Діє тимчасовий мораторій на 

надання іншим державам статусу партнера АСЕАН. На цей час увага 

концентрується на концепції редагування механізму «постміністерських 

конференцій», що діють у форматі «10+1», тобто, АСЕАН веде діалог з 

кожним партнером. На 7-му саміті АСЕАН у Брунеї порушено питання 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у країнах регіону і 

визначено необхідність подолання електронно-цифрового розриву на 

території всіх країн АСЕАН, що виник внаслідок різних рівнів освіти, доходів, 

соціального й економічного стану, а також значного рівня бідності населення, 
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зростання рівня соціальних диспропорцій і, як наслідок, науково-технічної 

відсталості економічно менш розвинених країн.  

Програма ліквідації «цифрового розриву» передбачає співробітництво 

національних органів управління інформаційно-комунікаційними системами, 

підтримку взаємної торгівлі та інвестицій галузі, залучення приватного 

сектора, розробку і запровадження стандартів для цієї системи з метою 

забезпечення відповідності у межах АСЕАН, створення електронної 

платформи АСЕАН, проведення онлайн-конференцій держав регіону [130]. На 

9-му саміті АСЕАН у 2003 році ухвалено концепцію «співтовариства 

АСЕАН», що мала на меті створення спочатку до 2020 року, а потім цей термін 

перенесли до 2015 року,  трьох типів співтовариства: співтовариство політики 

і безпеки, соціально-культурне співтовариство та економічне співтовариство. 

Основна мета передбачала забезпечення вільного руху товарів і послуг, 

кваліфікованої робочої сили, лібералізацію руху капіталу й інвестицій. Цей 

проект отримав назву «В’єнтьянська програма дій» [198]. 

Основними цілями АСЕАН визначено також стабілізацію військово-

політичного стану  і формування митного союзу. Але до початку 1990-х років 

вдалось сформувати лише зону преференційної торгівлі. Преференційна 

торгівля – це торгові відносини між кількома країнами з метою спрощення 

міжнародної торгівлі через зниження внутрішніх тарифів на одні й ті ж  

товари, але не на всі одразу. Зона преференційної торгівлі є першим етапом 

економічної інтеграції і має на меті перетворення на зону вільної торгівлі. В 

АСЕАН не існує чітких термінів процедури митного зниження або 

позбавлення, все залежить винятково від рівня економічного розвитку країни-

учасника. 

Зростання рівня економічного розвитку країн-учасників АСЕАН дало 

поштовх до реальних інтеграційних процесів у 1990-х роках, що сприяло 

створенню зони вільної торгівлі АФТА20 у 1992 році рішенням 

Сингапурського саміту. З метою піднесення конкурентоспроможності товарів, 

                                                      
20 ASEAN Free Trade Area (АФТА) набула чинності у січні 1993 року. 
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вироблених в АСЕАН, необхідно було зрозуміти інноваційні форми 

промислового співробітництва і, як наслідок, 27 квітня 1996 року підписано 

базову угоду за схемою промислового співробітництва АСЕАН (АІКО)21. 

Наступним кроком стало підписання у жовтні 1998 року рамкової угоди про 

створення зони інвестицій АСЕАН (АІА)22, що є основним інструментом 

залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. 

Інструментом реалізації АФТА була угода, підписана  у 1992 році про 

спільний преференційний тариф. Поступово розпочалось розширення 

диверсифікації товарів, що потрапляли до тарифної лібералізації, а нині майже 

всі торгові процеси між країнами-членами є безмитними. Основними цілями 

під час створення зони вільної торгівлі передбачалося створення сприятливих 

умов для торгівлі товарами і послугами всередині асоціації, зростання 

конкурентоспроможності економік країн і стимулювання розширення 

субрегіонального товарообігу, залучення до економічного співробітництва 

країн регіону з низькими показниками економічного розвитку. 

Основним інструментом реалізації зони вільної торгівлі є Угода про 

спільний преференційний тариф (СЕПТ)23, підписана у Сингапурі у 1992 році 

країнами-членами АСЕАН. Згідно зі стандартами функціонування СЕПТ, 

існує розмежування товарів на чотири категорії: 

 товари, рівень тарифікації на які підлягає скороченню згідно з 

прискореним або стандартним графіком, до цієї групи належить 88% 

усіх товарів належності АСЕАН; 

 товари, що підлягають вилученню і відіграють важливу роль у 

забезпеченні інтересів національної безпеки, захисту життя, моралі і 

здоров’я людей та оточення, художні, історичні й археологічні цінності; 

 товари, що підлягають вилученню; країни-члени АСЕАН вважають 

зниження тарифів на ці товари передчасним внаслідок впливу 

                                                      
21 AICO (ASEAN Industrial Cooperation -  АІКО (укр.) заснована 27 квітня 1996 року в Сингапурі. 
22 ASEAN Investment Area – зона інвестицій АСЕАН, 1998 рік. 
23 CEPT – Common Effective Preferential Tariff. 
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внутрішніх економічних факторів, але передбачають поступове 

скорочення кількості цих товарів; 

 до четвертої категорії належить сільськогосподарська сировина, на яку 

першочергово не поширювалися правила зони вільної торгівлі. 

На сьогодні більш як 99% товарів шести країн-членів АСЕАН (Бруней, 

Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Сингапур і Таїланд) у списку СЕПТ досягли 

зниження до тарифного діапазону 0-5%. У 2004 році з метою поліпшення 

організаційно-правової бази діяльності АСЕАН було ухвалено рішення про 

розробку статуту АСЕАН, який схвалили на 13-му саміті у Сингапурі, що і  

слугувало новим початком трансформації асоціації у повноцінну регіональну 

організацію. Основним органом управління, що відповідає за реалізацію 

структури СЕПТ, є рада АФТА, до якої входять міністри економіки держав-

членів і Генеральний секретар АСЕАН. Допоміжним механізмом є регулярні 

зустрічі вищих економічних посадовців і Секретаріату АСЕАН, які 

здійснюють поточну регуляцію домовленостей. 

Інноваційний підхід в АСЕАН дуже специфічний,  він не відзначається 

фундаментальними науковими розробками, центрами концентрування знань  

порівняно з США і ЄС, але АСЕАН, розвиваючи інноваційну інфраструктуру 

шляхом надання широкого спектра преференцій, залучає у регіон ТНК і 

зацікавлені державні представництва з метою розміщення виробничих 

потужностей і наукових центрів, сприяючи розвитку національного 

інноваційного потенціалу держав-учасників. 

Основним напрямом взаємодії країн Південно-Східної Азії з  країнами, 

що розвиваються, у сфері зовнішньо-торговельних відносин є зміцнення і 

розширення внутрішньо-регіональних і зовнішньо-торговельних відносин у 

межах АСЕАН. Враховуючи зростаючу конкуренцію промислово розвинених 

країн і країн, що розвиваються, як-от Індія і Китай, прогрес країн Південно-

Східної Азії у сфері взаємного торговельно-економічного співробітництва 

випереджає динаміку зовнішньо-торговельних зв’язків у цілому. Обсяг 

внутрішньо-регіональної торгівлі за 1993-2010 роки зріс у 6,3 раза, а загальна 
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експортна торгівля наростила показники у 4,8 раза. Частка взаємної торгівлі 

країн в експортних операціях зросла на 3,9%, в імпортних - на 8,4%. Це 

вплинуло на питому вагу внутрішньо-регіонального експорту в експортній 

торгівлі країн цього регіону. У 2010 році він досяг 25%, а імпорт у всіх 

операціях – 25,8%.  

Основна особливість моделі економічного розвитку країн АСЕАН 

полягає у ролі держави як координатора, коли розуміння «держава – 

приватний бізнес» реалізується не лише на рівні країни, а й на регіональному. 

Платформою для такої координації є Ділова консультативна рада АСЕАН24, 

основною метою якої є консультативна підтримка бізнес-проєктів у регіоні 

АСЕАН, що дуже схоже на принцип дії ЄС щодо бізнесу й інноваційного 

сектора, кінцевою метою чого є підвищення інвестиційної привабливості країн 

і регіонів у розумінні єдиної цілісної мережі АСЕАН. 

Інноваційна модель АСЕАН подана у Декларації АСЕАН про інновації 

[131]  і підтверджує важливість співпраці держав-членів АСЕАН у напрямі 

формування спільноти АСЕАН, що є політично згуртованою, економічно 

інтегрованою і соціально відповідальною. АСЕАН визнає важливість науки, а 

також роль технологій та інновацій у сприянні сталому економічному 

зростанні, створенню робочих місць і посиленню систем науки та інновацій, 

що є основою для зростання конкурентоспроможності галузей у регіонах. Ця 

діяльність відбувається у межах Плану дії у галузі науки, технологій та 

інновацій APASTI25, що передбачає низку стратегічних питань, зосереджених 

на державно-приватному співробітництві, мобільності талантів і взаємній 

співпраці. 

У Декларації зазначено необхідні політичні заходи, які сприяють 

досконалості та актуальності і заохоченню створення тісних зв’язків між 

урядом, науковими колами, промисловістю і суспільством з метою посилення 

впливу науково-технічних інновацій. До них належать: [3] 

                                                      
24 ASEAN Business Advisory Council – АСЕАН БАК Ділова консультативна рада АСЕАН. 
25 APASTI – план дій АСЕАН щодо розвитку науки, технологій та інновацій у межах програми 

ASEAN Community 2025 терміном дії 2016 – 2025 роки. 
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 визнання можливостей і переваг інноваційних стартапів і рушійних 

технологій, які дають змогу трансформувати всі сектори суспільства, 

що вимагає цілісної політики сприяння підприємницькій діяльності і 

створенню нових бізнес-середовищ, заохочуванню руху капіталу і 

здатності використовувати масштаби ринку регіону АСЕАН; 

 підтримка і винагородження інноваційних фірм і підприємств, які 

створюють можливості для працевлаштування шляхом співпраці, 

капітальних інвестицій і транскордонних операцій за допомогою 

цифрових технологій; 

 стимулювання розвитку інноваційної грамотності, а також постійний 

розвиток загальних, спеціалізованих і додаткових навичок у науці, 

технічних розробках, математиці й інформаційно-комунікаційних 

технологіях з метою забезпечення робочої сили навичками і 

компетенціями для ведення інноваційної діяльності через освіту і 

політику підготовки спеціалістів; 

 посилення політики і регуляторного середовища для мікро-, малих і 

середніх підприємств, що сприяє розвитку міждержавних механізмів 

співпраці та координації, залучення цих підприємств до співпраці з 

метою формулювання політики захисту інтересів підприємців і 

здешевлення процесів формування бізнесу і підприємницької 

діяльності; 

 створення сприятливої і динамічної внутрішньої політики АСЕАН  

щодо інноваційних досліджень і процесів передачі технологій. 

Розширення підтримки фіскальної і нефінансової політики 

інноваційних досліджень на всіх підприємствах регіону АСЕАН; 

 застосування науково-дослідних інновацій у реалізації цілей сталого 

розвитку ООН шляхом сприяння подальшому запровадженню розробок 

для вирішення глобальних і соціальних проблем; 

 заохочення створення регіональних мереж спільних досліджень, 

ініціатив розбудови потенціалу та інновацій, зосереджених на тематиці 
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АСЕАН і сприяючих посиленню співпраці з глобальними партнерами 

через мережеві організації; 

 розвиток прав інтелектуальної власності і систем регулювання їх з 

метою налагодження наукового співробітництва, комерціалізації 

технологій і розвитку інноваційної культури [131]. 

Під час розгляду даних щодо інноваційної діяльності в АСЕАН слід 

звернути увагу на основні показники розвитку інновацій у країнах. У таблиці 

2.6. подано інтенсивність НДДКР у ВВП для асоційованих членів АСЕАН;  за 

винятком Сингапуру вони мають низьку частку інвестицій у НДДКР відносно 

до ВВП. Тенденція витрат на НДДКР у Малайзії швидко зростала. 

 

Таблиця 2.6.  

Витрати на НДДКР у країнах АСЕАН, у % до ВВП 

 2011 2012 2013 2014 

Індонезія - - 0,08 - 

Малайзія 1,03 1,09 - 1,26 

М’янма - - - - 

Філіппіни 0,12 - 0,14 - 

Сингапур 2,15 2,00 2,00 2,19 

Таїланд 0,36 - - 0,48 

В’єтнам 0,19 - - - 

Джерело: UNESCO Institute for Statistics [211]. 
 

Переходячи до конкретизації інноваційного штампу країн-учасників 

асоціації, слід виокремити таку високорозвинену країну, як Сингапур. Він 

задає високі стандарти і відіграє роль переконливого прикладу для інших країн 

асоціації як економічно й інноваційно розвинена система. Індонезія, 

Філіппіни, В’єтнам і Таїланд мають проблеми з обмеженнями попиту через 

значні негативні показники безробіття і рівня бідності населення. Малайзії ж 

вдалося знизити показники безробіття і бідності завдяки орієнтації на відкриту 

політику інноваційного розвитку економіки та експортно-орієнтовану 
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структуру. Державні регуляторні програми розвитку малайзійської економіки 

з 2010 року націлені на створення «Нової економічної моделі»26, що має на 

меті реалізацію концепції інноваційної економіки. Основні  завдання моделі 

не є кардинальними і мають дуже м’який підхід. Принципи «Нової 

економічної моделі» – це лінія послідовних дій уряду щодо розвитку Малайзії.  

У межах державного і приватного партнерства у Малайзії у 1996 році 

розпочалося створення «Мультимедійного суперкоридору»27, що стало 

складовою частиною моделі. Перші три роки реалізації стосувалися лише 

державного інвестування у розмірі 2,4 млрд. малайзійських рінггітів, а 

наступні 10 років інвестування припали на компанію Telekom Malaysia у 

розмірі 8,9 млрд. рінггітів. У 2010 році цей проєкт став основою для 

перетворення економіки Малайзії у регіонального і глобального лідера у сфері 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.  

Розвиток Мультимедійного суперкоридору передбачав створення 

кіберцентрів Кіберджая, Путраджая, бізнес-інкубаторів MTDC, KL Tower, 

KLCC у Куала-Лумпурі і Технологічного парку Малайзії. Путраджая і 

Кіберджая - це нові міста, адміністративні центри федерального уряду з 

розвиненою структурою ІКТ компаній, орієнтованих на створення 

інноваційного продукту.  Серед основних цілей і пріоритетів функціонування 

ІКТ компаній слід зазначити такі: 

 розвиток концепції «розумної освіти»; 

 розробка і запровадження багатоцільової картки з мікропроцесором; 

 ідея розробки і реалізації концепції електронного уряду; 

 створення глобальної мережі виробників; 

 транскордонний маркетинг; 

 питання розвитку мультимедійної медицини. 

                                                      
26 «Нова економічна модель Малайзії» створена у 2010 році під керівництвом прем’єр- міністра 

Дато Шрі Мохд Наджиб бін Тун Абдул Разак і є структурним елементом концепції розвитку країни до 
2020 року. 

27 Мультимедійний суперкоридор» -  це високошвидкісна мережа широкосмугового зв’язку з 
швидкістю передачі даних від 10 Мбіт/с до 100 Мбіт/с. 
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Для залучення і підтримки зацікавлених міжнародних компаній МСК 

застосовує розгалужену систему оптоволоконного кабелю як шляху прямого 

зв’язку Малайзії з іншими країнами АСЕАН, США, Японією і Європою. 

Компанії ж отримують сучасну транспортну систему, соціальну 

інфраструктуру і нефіскальні  та фіскальні пільги, тому що під час підготовки 

проєкту МСК відбувались нормативно-правовоі зрушення. 

У 1997 році прийнято чотири закони про кіберпростір: закон про 

електронно-цифровий підпис, додаток до закону про авторські права, закон 

про злочин з використанням технічного устаткування і закон щодо 

мультимедійної медицини. Це є невід’ємною частиною нової політики щодо 

реалізації концепції інноваційної економіки, базованої на економіці знань. 

Однією із основних передумов нового підходу є новий рівень конкурентної 

боротьби між державами за інвестиційний капітал шляхом поступового 

спрощення нормативно-правового режиму. Компаніям-резидентам 

пропонували п’ятирічні «канікули» щодо виплат податку на прибуток з 

можливістю пролонгації до 10 років, відсутність митного збору на 

імпортоване мультимедійне устаткування і надання грантів малим і середнім 

підприємствам-резидентам на наукові розробки і дослідження. Більше того, 

уряд стимулював залучення висококваліфікованих трудових ресурсів з інших 

країн без будь-яких обмежень і дозволив компаніям мати як частково, так і 

повністю іноземний капітал з вільним вивезенням і завезенням іноземної 

валюти. Але щоб отримати ці пільги, компанії повинні відповідати низці 

вимог: 

 бути виробником або споживачем мультимедійних продуктів і послуг; 

 мати змогу працевлаштувати значну кількість висококваліфікованого 

персоналу; 

 довести, як компанія залучатиме технології або знання в економічну 

систему Малайзії або стимулюватиме цей розвиток саме у країні. 
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У 2004 році інноваційний процес набирає оберти і з’являються нові 

«кіберміста» Баян Лепас (штат Пенанг), парк високих технологій Кулім (штат 

Кедах) і кіберцентри: штат Перак, Паханг, Негрі Сембілан і Джохор.  

Завданням інноваційної політики є дієва підтримка МСК як центру 

світового розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і поширення 

досягнень цього регіону з метою запровадження передових технологій в 

економіку Малайзії. У межах концепції розвитку інноваційної економіки 

Малайзії до 2020 року удосконалюється поширення інформаційно-

комунікаційних технологій шляхом створення широкої мережі «кіберміст» в 

усій країні для досягнення загальної мети – створення економіки знань. 

 Сингапурська інноваційна модель теж мала поступовий характер. 

Спочатку були створені інститути, а потім механізми функціонування цих 

інститутів. Водночас відкриття у 1980 році Наукового парку не було 

ефективним і результативним, як у практиці інших держав, внаслідок 

нездатності економічної і законодавчої систем регулювати нововведення, а 

система та організації, що мали опікуватися інноваціями,  були відсутні. Але 

створення Агентства з технологій, науки і досліджень поклало початок 

напрацюванню стратегій з розвитку інновацій і спричинило заснування Ради 

із стандартів, потужності та інновацій.  

Формування Сингапурської інноваційної моделі розвитку є унікальним, 

оскільки модель створювалася у трьох етно-конфесійних громадах:  

китайській, малайській та індійській, а, крім того, ще й під впливом спадщини 

британського колоніального правління. Активне втручання держави у процес 

формування інноваційної бази є також характерною особливістю 

сингапурського підходу, що успішно відбувалось завдяки застосуванню 

державних важелів економічного стимулювання і регулювання процесів. На 

державному рівні планування розвитку інноваційної інфраструктури 

здійснював Комітет економічного розвитку, обов’язком якого було 

визначення потреби у високовартісних капіталоємних підприємствах зв’язку і 

транспорту, шляхах і портах, а також електромережах, водопровідних 
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системах і запровадження системи підготовки кваліфікованих кадрів. Питання 

кваліфікованих кадрів завжди є першочерговим на шляху успіху чи-то 

компанії, чи-то держави, тому Сингапур вирішив його завдяки збільшенню 

витрат на освіту з 2,8% ВВП у 1980 році до  4,1% у 1995 році. Вся освітня 

програма була модернізована із середини 80-х років і підлаштована під 

особливо необхідний попит на випускників технічних спеціальностей.  

Створення Державного комітету національної комп’ютеризації з 

контролю і впровадження прийнятих урядом заходів щодо розвитку ІТ сектора 

і заснування Національного технічного інституту в 1981 році стало рушійною 

силою нової інноваційної моделі. 80-ті роки стали засновницькими у галузі 

запровадження інформаційних технологій в усій країни, передусім це 

стосувалося комп’ютеризації урядових структур. Комітет національної 

комп’ютеризації організував запровадженням ІТ в урядові ланки та у 

підвищення рівня технічної освіти населення. 

Як наслідок, у 1986 році уряд Сингапуру заснував Національний 

технологічний план, який став першим кроком назустріч майбутньому. Було 

запроваджено електронний обмін даними, що забезпечило зв’язок між 

урядовими системами і промисловістю в цілому, це дало змогу створити 

інноваційну електронну мережу під назвою IDNet. Мережа поєднала державні 

інститути і дала змогу вивести всю звітність в електронний формат. 

Наступний крок - це формування сприятливої платформи для 

функціонування інноваційної системи. Згідно з національним технологічним 

планом, створено фонд підтримки НДДКР загальним обсягом 2 млрд. дол., а 

також грантову систему і запроваджено податкові пільги. Національне 

комп’ютерне управління у 1999 році продовжило функціонування під 

модернізованою назвою Управління з розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. Глобалізаційні процеси знову не залишили осторонь сингапурське 

державне регулювання. 

Законодавство щодо інформаційних технологій Сингапуру засновано на 

державному праві Британської імперії, тобто, держава є регулятором 
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інноваційних процесів і здійснює інноваційну політику шляхом реалізації 

федеральних цільових програм, моделей оптимізації економічних процесів і 

балансів, а також державних замовлень і контрактів. Суть сингапурської 

інноваційної моделі полягає у державному сприянні приватному бізнесу 

шляхом розосередження підприємств у різних промислових регіонах з метою 

залучення нових технологій та опанування нових сфер підприємницької 

діяльності. 

Першим кроком програми «Інноваційний кластер» стала державна 

програма розвитку інновацій, досліджень і підприємництва. Надалі всі 

програми та інноваційні плани, які задавали нові вектори розвитку економіки 

країни, формувалися на основі цієї програми.  

До основних завдань програми розвитку інновацій належать: 

 комерціалізація інноваційних розробок дослідницьких лабораторій 

шляхом створення стартап-компаній; 

 підтримка в університетах і технічних учбових закладах розвитку 

наукового потенціалу з метою перетворення результатів дослідницької 

діяльності у комерційні продукти, здатні конкурувати на ринку. 

Політика розвитку стартапів успішно впроваджувалася завдяки 

державним рішенням щодо податкових пільг. Згадуючи ще одну країну 

АСЕАН - В’єтнам, слід зазначити, що ця країна відіграє значну роль у 

процесах регіональної інтеграції. В’єтнам завжди мав значний вплив на 

АСЕАН, починаючи зі створення асоціації у 1967 році ще без його залучення, 

який у 1995 роціа приєднався, будучи центром впливу у регіоні Індокитаю. Це 

стало значним кроком для регіональних інтеграційних процесів і становлення 

політично й економічно цілісного регіону Південно-Східної Азії. 

В’єтнам мав певні очікування від цього союзу в питаннях використання 

можливостей асоціації як мережі країн з високим рівнем технологічного 

розвитку з метою власної індустріалізації і модернізації та зміцнення 

геоекономічних і геополітичних позицій. Основним завданням уряд В’єтнаму 

визначив заходи з розвитку науково-технологічного потенціалу країни до 2010 
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року, модернізації і застосування ринкових методів, хоча спрямованість 

в’єтнамської економіки - це ринкова економіка соціалістичної орієнтації. 

АСЕАН завжди розглядала Індонезію як лідера з гнучкою 

демократичною системою, високою економічною продуктивністю і відносно 

міцним рівнем військового забезпечення країни. Згідно з внутрішньою 

політикою АСЕАН, усі держави перебувають у рівних умовах, а Індонезію 

вважають найпершою серед рівних. Діяльність Індонезії помітна у G-2028, 

Світовій організації торгівлі (СОТ) і форумах АТЕС29.  

Філіппіни є швидко зростаючим сучасним ринком у сфері електронної 

торгівлі регіону Південно-Східної Азії. Локальний департамент 

інформаційних і комунікаційних технологій створює місцеві платформи у 

галузі інноваційних технологій і цифрової економіки. Філіппіни прогнозують 

зростання обсягу електронної торгівлі на 34% до 2025 року. Успіх 

філіппінської інноваційної стартап-системи складається з п’ятьох факторів, до 

яких належать: 

 культурна харизматична належність до здатності бути активним 

учасником підприємницької діяльності, мати зацікавленість і хист; 

 Філіппіни – це країна з високими темпами зростання ВВП, де 

відсотковий приріст за рік може досягти більше 60%; 

 Філіппіни мають на меті стати лідером впровадження інновацій у 

країнах, що розвиваються, завдяки сучасним цифровим системам 

формату mobile-only; 

 зростання інвестицій на всіх стадіях інноваційної системи міжнародних 

організацій і фондів; 

 розгалужена система організацій, яка підтримує стартапи локального 

виробництва відкритого зразка. 

Наприкінці 2014 року міністерство торгівлі і промисловості Філіппін 

анонсувало програму розвитку електронної торгівлі в країні і спрогнозувало 

                                                      
28 G-20 –  група двадцяти міністрів фінансів і керівників центральних банків 20-ти економік. 
29 АТЕС – азійсько-тихоокеанське економічне співробітництво. 
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прискорений темп зростання цього сектора до 2020 року. Зростаюча 

конкуренція з боку сусідніх країн стала вирішальним фактором розвитку 

взаємодії між державним і приватним секторами у шести напрямах дії: 

 інвестиції: підтримка прямих іноземних інвестицій і залучення 

іноземних інвесторів шляхом створення сприятливих умов; 

 інфраструктура: створення і розвиток ефективної комунікаційної 

інфраструктури та ланцюгів поставок; 

 інформаційні потоки: компонент цифрової економіки, що забезпечує 

доступ до застосування, обробки і передачі інформації і зберігає її 

конфіденційність; 

 інновації: створення умов для стимулювання інновацій і розвиток 

НДДКР; 

 інтелектуальний капітал: стимулювання розвитку 

висококваліфікованих кадрів шляхом здобуття навичок і вмінь як 

підприємницького, так і технологічного устрою; 

 інтеграція: здатність локальної промисловості інтегруватись з 

глобальною економікою. 

Інноваційна діяльність на Філіппінах набирає обертів особливо за 

ініціатив державно-приватного партнерства. Завдяки цьому баченню у 2015 

році у кооперації зі стартап-суспільством засновано сучасне бачення 

динамічної екосистеми стартапів країни, що позитивно вплине на подальший 

економічний розвиток держави. Програма, у межах якої створюється майже 

500 стартапів до 2020 року  з капіталізацією у 2 млрд. доларів, має назву «The 

Philippine Roadmap for Digital Startups». Програма передбачає низку заходів, 

один із яких - це стимулювання операторів зв’язку щзодо виходу на ринок 

інтернет-сервісів, що у підсумку знизить ціни на послуги.  

Наступним кроком є розвиток центрів, що надають відкритий і простий 

доступ до інформації та інтернет-інфраструктури не лише шляхом залучення 

партнерів приватного сектора, а й завдяки державному фінансуванню теж. Як 

і в багатьох інноваційно-орієнтованих державах АСЕАН, модернізація будь-
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яких процесів не можлива без створення відповідної законодавчої бази 

регулювання, спрощення бюрократичних питань, оптимізації процесу 

відкриття інноваційних компаній і надання податкових пільг.  

Сингапур надає значну увагу ролі державних і приватних інститутів в 

економіці країни, це чітко простежується у положеннях програми розвитку 

інновацій, де стартапи, які повністю відповідають вимогам, звільняються від 

податків у перші три роки діяльності. Рада з питань досліджень, інновацій і 

підприємництва Сингапуру регулює інноваційні питання, які потім  залежно 

від характеру діяльності переходять до компетенції різних міністерств для 

подальшого опрацювання.   

Продуктивне впровадження та реалізація інноваційного курсу 

відбувається завдяки активній участі держав-членів АСЕАН. Вищезазначений 

досвід Малайзії і Сингапуру формує чітке бачення важливості державних 

програм і проєктів для переходу на новий інноваційний рівень економіки – 

економіку знань. Лідери держав і високопосадовці з інших державних 

структур публічно просувають цілі та завдання інноваційних програм і 

проєктів та регулюють всі етапи виконання програм, оскільки курс на 

інноваційний розвиток не є можливим без створення чіткої державної 

інноваційної політики, яка вже потім реалізується через систему власних 

програм і проєктів. 

Прем’єр-міністр Малайзії був ініціатором створення Мультимедійного 

суперкоридору й активно публічно захищав власну інноваційну ідею, а в 

Сингапурі прем’єр-міністр започаткував нову програму економічної 

діяльності країни, націлену на економіку знань. Індонезія заявила про 

необхідність переходу економіки на новий вектор розвитку економіки знань, 

запровадивши концепцію «створення телематичного суспільства до 2020», де 

застосування інформаційних технологій є основною потребою національного 

масштабу. 

АСЕАН як регіональне об’єднання є п’ятою за величиною економікою 

у світі, і саме тому цифрова революція так багатогранно відіграє ключову роль 
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у пріоритетах і цілях держав-учасників асоціації. Розвиток цифрової 

економіки є залежним від п’яти особливих пріоритетів: 

 доступ до інтернет-джерела повинен бути відкритим і досяжним для 

кожного; 

 економічна політика повинна стимулювати конкуренцію і заохочувати 

до неї, спонукаючи до інноваційності; 

 система сучасної освіти повинна модернізуватися так, щоб бути здатною 

до підготовки висококваліфікованих кадрів для майбутньої цифрової 

економіки; 

 система соціального захисту населення повинна враховувати ризики 

різких хвиль безробіття внаслідок інноваційної автоматизації 

підприємств; 

 сучасна система фінансового регулювання можливих ризиків. 

АСЕАН – це асоціація з молодим населенням, більш як половина 

населення країн асоціації сягає 30-ти років. 10 країн-членів асоціації йдуть 

шляхом посиленої економічної інтеграції і мають на меті стати центром 

цифрових обмінів світу, хоча і є деякі невирішені питання, що стосуються 

доступу до мережі. Найбільші райони покриття у Брунеї, Малайзії і Сингапурі, 

але є  Індонезія, Лаос, М’янма і Камбоджа, де відкрита цифрова мережа 

доступна лише для 30% населення країн, що значно порушує загальну картину 

цифрових стрибків.  

Існує значна розбіжність у рівнях інноваційної діяльності країн-членів 

АСЕАН, що зумовлює відмінності інноваційної політики. Вагомі розбіжності 

можна побачити у Глобальному індексі інновацій у 2019 році [170], де їхні 

позиції в рейтингу варіюються від  8-го місця у Сингапуру, до 98-го - у 

Камбоджі. Розглядаючи АСЕАН у цілому, технологічний розвиток, 

інноваційна спроможність та наслідки інноваційних досягнень не 

прогресували так швидко, як економічне зростання. 

Отже, коли мова заходить про розробку інноваційної політики для кожної 

країни АСЕАН, варто категоризувати технології та інновації, які ефективно 
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впроваджуються або можуть бути запроваджені в кожній групі країн. На 

основі даних Японського науково-технологічного агентства ми можемо 

розділити країни АСЕАН на кілька груп: 

 Сингапур - єдиний член АСЕАН на «лідируючому» інноваційному 

етапові, а його інноваційні можливості, засновані на надійних 

внутрішніх НДДКР, майже на тому ж рівні, що й у розвинених західних 

країнах; 

 Малайзія перебуває у фазі «переслідування», її інноваційні можливості 

є відносно високими, але відстають від Сингапуру; 

 Індонезія, Таїланд, Філіппіни і В’єтнам перебувають у фазі «навчання», 

яка характеризується процесом набуття інноваційних спроможностей. 

Ці країни мають значний потенціал для вдосконалення у процесі 

зростання їхньої економіки у майбутньому. Зокрема, найбільше шансів 

наздогнати Сингапур і Малайзію та перейти у вищу категорію має 

Таїланд; 

 Камбоджа, Лаос і М’янма перебувають у фазі «початкового стану», який 

означає, що їм ще потрібно створити інфраструктуру державного 

будівництва та відповідні установи для формування інноваційних 

можливостей; 

 Бруней важко ідентифікувати щодо кожної із цих категорій, оскільки 

країна залежала від конкретної економічної моделі, керованої 

природними ресурсами. Але зараз країна усвідомлює необхідність 

індустріалізації шляхом інновацій, тому країну можна зарахувати до 

«трансформаційної» категорії. 

 

Висновки до розділу 2 
 

 

Аналіз структурної характеристики та особливостей формування  

глобальних інноваційних мереж у міжнародних економічних об’єднаннях дав 

змогу зробити такі висновки й узагальнення: 
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1. Важливим показником успішної інноваційної діяльності є рівень 

інноваційного потенціалу країни. Модель, розроблена у цьому досліджені, 

складається з двох ключових компонентів: індексної моделі визначення рівня 

розвитку інноваційного потенціалу країн глобальних інтеграційних об’єднань 

і моделі багатофакторної регресії, де залежною змінною є індекс 

інноваційного потенціалу, а незалежною є рівень державних витрат на освіту, 

ВВП, виплати за кордон за ноу-хау й інтелектуальну власність та інше.  

2. Характерною рисою всіх інноваційних мереж ЄС є спільне 

прагнення до найвищої мети – не лише комерціалізації здобутих результатів 

інноваційної діяльності, а й створення соціуму знань, соціуму людей, які 

бачать прогресивне майбутнє і вірять в інноваційні підприємства і цифрову 

економіку; соціуму, якому не байдужі будь-які питання добробуту як 

економіки, так і життєвих аспектів, починаючи від доріг до нових розробок 

біоінженерії. Це відбувається під єдиним «дахом» підтримки Європейського 

Союзу. Конвергентні процеси в ЄС спостерігаються не лише у сфері 

інноваційного розвитку економіки – вони всюди. Це стало можливим завдяки 

глобальній тенденції до мережевості, що поєднала найкращі сценарії світу. 

Малі та середні підприємства, що завжди були найслабшою ланкою, отримали 

доступ до всіх можливостей інноваційних мереж і відкритих ринків ЄС. У 

такій системі всі елементи задіяні у спільній діяльності з єдиною метою, навіть 

якщо кожен й отримує свою частку «пирога». 

3. Конвергентні процеси у ЄС щодо інноваційних мереж 

переважають у вигляді бета-конвергенції, що демонструє не достатньо 

прискорений розвиток відстаючих регіонів, але позитивну тенденцію руху до 

рівня лідерів, коли економічна система прямує до стану рівноваги. За бета-

конвергенції в ЄС з часом розрив між країнами скоротиться за умови 

відсутності будь-яких значних екзогенних впливів. Конвергентні технології 

для європейської спільноти базуються на меті та ідеї соціального 

конструктивізму, спільної діяльності технологій і суспільства для поліпшення 

якості людського існування, де соціальні цінності є важливішими за 
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технології. Кожен учасник ЄС автоматично є учасником усіх різноманітних 

мереж інноваційної підтримки ЄС, це дає право на отримання допомоги, 

фінансування або в пошуку партнера завдяки дії відкритих конкурсних 

програм для будь-яких підприємницьких величин. Обсяг фінансової 

підтримки щороку тільки зростає, сфера діяльності мереж теж розширюється. 

4. Регулювання інноваційної діяльності ЄС відбувається у межах 

програми «Horizon2020», але надалі функціонуватиме більш поглиблена і 

всеохоплююча, підготовлена до викликів новітнього часу інноваційна Рамкова 

програма «Horizon Europe» з часовим проміжком 2021-2024 років. Для 

України вступ до ЄС є важливим кроком у стабільне майбутнє і гарантія 

сталого розвитку економічних процесів, окрім цього, ЄС, як платформа для 

громадян, забезпечить підвищення рівня життя і зростання добробуту 

населення України. Завдяки конвергентним процесам у ЄС Україні не слід 

очікувати занепаду економіки внаслідок приєднання і розриву між 

показниками України і країн-лідерів ЄС.  

5. Досвід щодо функціонування НАФТА ілюструє, як економічні 

процеси, що були достатньо ефективними, поступово переростають і 

глобалізуються у більш інноваційно спрямовані цілі для задоволення потреб 

сучасного ринку. Нині USMCA є найбільшою економічною інтеграцією у світі 

з точки зору чисельності населення у майже півмільярда громадян і яка 

визначає якісний рівень як приклад розвитку сучасних інноваційних 

економічних процесів у світі. 

6. Економічні явища формують нині «погоду» у світі, і чимало 

спеціалістів різного профілю визнають першочергову роль економічних 

інтеграційних процесів, де союзників і партнерів визначають лише питання 

вигоди і прибутку. Враховуючи швидкість зміни глобалізаційних процесів, 

необхідною є постійна модернізація угод і перебудова економічної політики 

держав під нові виклики ринків. До позитивних аспектів функціонування 

АСЕАН належать напрям успішного просування регіоналізму і механізм 

прийняття рішень, базований на консенсусі, що віддає пріоритет колективним 
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інтересам над інтересами окремих держав-членів. Основною рисою 

відмінності регіоналізму в АСЕАН від ЄС є відсутність навіть ідеї 

наднаціональності співробітництво базується на міжурядовій основі.  

7. Недоліком ведення бізнесу в країнах АСЕАН є дисбаланс 

адміністративного регулювання у кожній країні та обмеження щодо залучення 

іноземних капіталів, а також диференціація національних податкових систем. 

Це створює перешкоди для зростаючих темпів внутрішньої торгівлі, але 

перспективи нарощування показників є достатньо вагомими. Існуючий 

низький рівень взаємних торговельних зв’язків свідчить про те, що економічна 

інтеграція у межах АСЕАН і під егідою АФТА не переслідує мету 

інтенсифікації внутрішньорегіональної торгівлі та не слід чекати значного 

зростання взаємного товарообігу в умовах переважного рівня експортного 

інтересу до інших країн, як-от США, Японія і регіон ЄС. Застосування 

безмитної торгівлі скоріше спрямовано на залучення іноземних інвестицій у 

виробництва, а вже потім на експорт товарів до країн-учасниць всередині 

виробничих ланцюгів різноманітних ТНК, що функціонують у країнах 

АСЕАН. Незважаючи на сприйняття АСЕАН як цілісної системи 

інноваційного характеру, вона має розгалужений внутрішній механізм 

функціонування, що ускладнює загальні процеси інновацій у регіоні, але саме 

цілісність для відстаючих країн є рятівним колом економічного розвитку. 

Основні положення цього розділу знайшли відображення у наукових 

працях автора: [50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

УКРАЇНИ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

 

3.1 Тенденції розвитку інноваційного потенціалу України в умовах 4-ї 

індустріальної революції 

 

Економіка завжди рухається вперед, змінюється і пристосовується до 

умов глобалізаційних процесів світу, маючи у кожну «епоху» інноваційні 

особливості. Зараз саме час, коли три індустріальні революції в економіці 

позаду, є досвід, завдяки якому кожна наступна формує власні характерні 

риси. Розвиток технологічного процесу – це корпус індустріальних революцій, 

а в третій революції до виробничих процесів приєднується аспект 

використання інформаційних технологій з переходом до постіндустріального 

суспільства, де сфера послуг переважає над сферою виробництва. Економіка 

цього періоду прямує до інноваційного розвитку і нової економіки знань [40]. 

Четверта індустріальна революція – це сьогодення,  новий інноваційний 

вектор кіберекономіки і суцільної автоматизації всіх процесів, поєднання всіх 

систем між собою без участі людини. Переваги нового часу прогнозовані і 

позитивні для виробничих процесів: зниження цін на товари завдяки 

зменшенню витрат на робочу силу, підвищення ефективності завдяки 

автоматизації виробничих процесів. Але існують і «підводні камені»: 

безробіття внаслідок заміни людей технічними засобами, робочий капітал, 

який не зміг пристосуватись до нових темпів економічних змін, до 

інноваційного середовища. 

Інноваційний потенціал України – це передусім інноваційний потенціал 

людини, що мешкає на території держави. При формуванні і реалізації 

інноваційного потенціалу людини існують певні межі, сформовані моральним 

аспектом і рівнем економічного розвитку суспільства, що визначаються 
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суспільними інститутами: інститутом сім’ї та інститутом освіти, тому що 

лише повністю сформована особистість здатна до інноваційного мислення. 

Ключовим інститутом інноваційної економіки є держава, але її роль 

полягає у створенні сприятливого інституційного середовища шляхом 

фінансування структур, що створюють інновації [43]. Інноваційний потенціал 

– це здатність різних галузей економіки держави у процесі своєї діяльності 

виробляти наукоємну продукцію, що відповідає потребам ринку. До 

інноваційного потенціалу належать всі аспекти, пов’язані з підготовкою 

нового виробництва: наукові питання, проєктні і конструкторські розробки, 

технологічний контроль. Поняття інноваційного потенціалу започаткував 

британський економіст К. Фрімен, стверджуючи, що інноваційний потенціал - 

це забезпечення зростання системи за рахунок інновацій [166].  

Сучасний стан інноваційного потенціалу України повністю 

сформувався у другій половині ХХ-го століття, коли у світі панувала 

прерогатива науково-технічного підходу. Перебуваючи у складі єдиного 

народногосподарського комплексу колишнього СРСР, Україна мала достатньо 

високі показники науково-технічного потенціалу. Рівень науки й освіти у 

1980-1990 роках в Україні навіть за світовими критеріями сягав високих 

показників. Але після 1990-х років науково-технічний розвиток України 

зазнав втрат внаслідок державно-політичних змін. Відсутність підтримки 

наукової галузі і зношеність наукової інфраструктури і  наукових фондів 

пересунули Україну до лав відстаючих у світових рейтингах інноваційного 

розвитку і стану економіки знань. Але незважаючи на ці фактори, Україна не 

втратила міцну базу науково-технічного потенціалу і все ж перебуває на 

шляху інноваційних звершень. 

За даними Євростату і Національного наукового фонду США, у 2016 

році частка високо та середньо-високотехнологічного секторів у виробництві 

промислової продукції становила у Швейцарії відповідно 14,6% і 21,3%, 

Ізраїлі – 38% і 12,6%, Південній Кореї – 21% і 33,4%, Німеччині 3,7% і 28%, 

Чехії – 4,2% і 42%, Україні – 2,9% і 10,9%. При цьому у 2016 році ВВП на 
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душу населення у цінах 2010 року в цих країнах становив: у Швейцарії 76 

667,4 доларів США, Ізраїлі – 34 134,8, Південній Кореї – 26 152, Німеччині 46 

747,2, Чехії –22 779,3, що від семи до 25-ти разів більше, ніж в Україні – 2 

991,6 доларів США [92]. 

У Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 

року, схваленої урядом України 10 липня 2019 року [86], наявні такі 

економічні фактори, що сприяють інноваційному розвитку на державному 

рівні: 

 стимулювати існуючий бізнес і підприємства до заняття науковою 

діяльністю у сфері науково-технічних розробок. У цілому 

стимулювання підприємства має бути інноваційно активним; 

 створити систему регулювання відрахувань із застосуванням 

трансфертних технологій держави за кордоном; 

 створити технологічні платформи, здатні налагодити дієву систему 

комунікацій між державним і підприємницьким секторами, які є 

потенційними засновниками інновацій; 

 вирішити питання піднесення інвестиційної привабливості держави 

завдяки саме державним програмам спрощення участі у венчурних 

фондах інвестора шляхом зменшення вартості цінних паперів фонду 

[86]. 

У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» метою визначено 

створення високорозвиненої соціально орієнтованої економіки, яка 

спирається на знання та інновації. Стратегія була схвалена Указом Президента 

України №5 від 12.01.2015 року. Основними ідеями Стратегії, зокрема, є 

необхідність створення інноваційної екосистеми України з метою втілення і 

прискорення процесу перетворення новаторських ідей в інноваційні продукти 

і послуги та поліпшення стану інноваційності національної економіки 

держави.  

Стратегія основних завдань спрямовується у чотирьох напрямах:  

 сталий розвиток країни;  
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 безпека держави, бізнесу і громадян; 

 соціальна справедливість і відповідальність; 

 застосування економічних, соціальних та екологічних факторів 

як детермінанти здійснення реформ [115]. 

Згідно з дослідженнями Всесвітнього економічного форуму, за індексом 

глобальної конкуренції 2017-2018 року Україна посідає 81-е місце із 137-ми 

існуючих. До розрахунку беруть дані 2016 року, коли населення України 

становило 42,5 млн., а ВВП - 93,3 млрд. доларів, ВВП на душу населення -  

2,194,4 доларів (0,29 % від показника світового ВВП). Якщо порівняти минулі 

роки, у 2012-13 роках Україна посідала 73-е місце із 144-х, у 2013-14 роках – 

84-е місце із 148-ми, у 2014-15 роках  – 76-е місце із 144, у 2015-16 роках – 79-

е місце із 140-а, у 2016-17 роках – 85-е із 138-ми [219]. 

У компонентному звіті конкурентного індексу України зазначається, що 

інституційні показники перебувають на 118-му місці у світі із 137-ми. Дуже 

низький рівень питань інтелектуальної власності на державному рівні і 

захисту інтелектуальної власності, що ілюструється 128-м і 119-м місцями у 

рейтингу із 137-ми [192]. 

 

Таблиця 3.1 

Хоча інноваційний показник України на 2017-2018 роки дає такі позиції 

[192] 

Компонент індексу 

конкурентоспроможності України 

Номер позиції із 137-ми 

Загальний інноваційний компонент 61 

Здатність до інновацій 51 

Якість науково-дослідних установ 60 

Витрати компаній на НДДКР 76 

Співпраця між університетами і 

промисловістю в галузі НДДКР 
73 

Державні закупівлі 

високотехнологічних продуктів 
96 

Наявність вчених та інженерів 25 

Договір про патентну кооперацію 52 
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Слід зазначити, що згідно з цим рейтингом інноваційний потенціал 

України першочергово залежить від людського ресурсу як носія знання та 

інновацій, посідаючи в цьому аспекті 25-е місце у світі. Є недоліки державного 

сектора регулювання питань інтелектуальної власності і закупівлі 

високотехнологічних продуктів, але інноваційний фактор конкурентного 

середовища в Україні на 61-му місці, це вище, ніж загальний показник 

конкурентоспроможності України. Є кілька факторів, які перешкоджають 

зростанню інноваційній активності в Україні: 

 високі темпи глобалізаційних процесів у світі, особливо у країнах з 

розвиненою економікою, що збільшує розрив між розвитком 

України і світом у цілому; 

 відсутність рівноправних відносин у світовому господарстві щодо 

еквівалентного обміну, вільної конкуренції і рівномірної 

ефективності для всіх учасників ринку; 

 відсутній або недостатній рівень фінансування сучасних освітніх 

процесів і науки на державному рівні; 

 відсутність або слабкість законодавчого регулювання інноваційної 

діяльності; 

 регрес розвитку нових видів високотехнологічних продуктів, 

зниження частки інноваційно активних підприємств, слабкий 

розвиток венчурного бізнесу. 

До факторів, що перешкоджають веденню економічної діяльності в 

Україні, згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, належать: 

інфляція; корупція; політична нестабільність; ставки оподаткування;  

нестабільність державного апарату/перевороти; доступ до фінансування; 

недостатня здатність до інновацій (див. Рис.3.1). 

Саєнтифікація економіки – це збагачення економіки науковим знанням. 

Інноваційний потенціал складається з рівня саєнтифікації всіх сфер 

господарської діяльності, а тому важливо враховувати темпи розвитку, 

досягнення і зміни, необхідні для поліпшення рівня інновацій в Україні.  



 158 

Останніми роками високі темпи інноваційної активності 

спостерігаються у сфері нанотехнологій. Ці технології дають змогу 

засновувати об’єкти, здатні вносити кардинальні зміни у виробничі процеси, 

поліпшуючи властивості матеріалів, підвищуючи продуктивність 

устаткування з молекулярною точністю. Нанотехнології дають змогу 

розробляти нові матеріали з абсолютно новими властивостями і високими 

характеристиками.  

 

 

Рис. 3.1. Проблематичні фактори для ведення підприємницької діяльності 

в Україні  

Джерело: [192] 

 

Відповідно до двосторонньої угоди про співпрацю між Україною і США 

в галузі науки і техніки [213],  розробки українських вчених є дуже 

перспективними особливо у таких сферах, як новий тип напівпровідникового 

сцинтилятора для високошвидкісних рентгенівських інтроскопів, томографів 

і дозиметрів з високою дозувальною здатністю. У хімічній галузі  розробляють 

нові методи отримання нанокомпозитів на основі електропровідних полімерів. 

Встановлено можливість отримання електрохімічно-матричних 

електропровідних полімерних антикорозійних покриттів, що  є дуже 
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важливим фактором, бо конструкційні та композитні матеріали набувають 

пріоритетності у виробничих процесах. 

Застосування нових технологічних засобів для модифікації сплавів 

скандію на основі алюмінію дасть змогу зменшити залежність України від 

стратегічно значного імпорту металу. Україна має високий потенціал також 

щодо розробки органічних люмінесцентних матеріалів з новими 

властивостями і диверсифікованим ступенем застосування та 

високотехнологічним рівнем застосування наявної сировини. Не менш 

важливою є українська програма виробництва базальтових волокон, тканин і 

композитів на їхній основі. Застосування цих матеріалів дасть змогу 

активізувати масштабне виробництво базальтових безперервних волокон і 

виробів, що спричинить усунення дефіциту деревини, металу, скловолокна, а 

також  відмову від канцерогенного земляного льону. 

Виробництво високоякісних термостійких і надміцних матеріалів 

відіграє важливу роль в інженерній передумові створення нової 

конкурентоспроможної продукції, що виходить на масовий ринок і продається 

на зовнішніх і внутрішніх ринках. 

Дослідження і розробку нових матеріалів і технологій в Україні 

здійснює низка спеціалізованих науково-дослідних інститутів, а також кілька 

вищих навчальних закладів: 

 Інститут надтвердих матеріалів Національної академії наук України; 

 Національний технічний університет «Київський політехнічний 

інститут»; 

 Національний університет «Львівська політехніка»; 

 Запорізький національний технічний університет;  

 Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут». 

Розвиток інноваційної економіки та економіки знань потребує 

застосування результатів вітчизняних наукових досліджень щодо розробки 

дефіцитних імпортозаміщуючих речовин і матеріалів [153]. 
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Одним із критеріїв оцінки потужності інноваційного потенціалу України 

є витрати на НДДКР та освіту. Згідно з даними Державної служби статистики 

України, витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами 

робіт становлять: 

Таблиця 3.2 

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт 

(млн. грн.) [24] 

 Усього, у 

фактичних 

цінах 

у тому числі на виконання 

фундаментальних 

наукових досліджень 

прикладних 

наукових 

досліджень 

науково-технічних 

розробок 

(експериментальних) 

2010 8107,1 2175,0 1589,4 4342,7 

2011 8513,4 2200,8 1813,9 4498,7 

2012 9419,9 2615,3 2023,2 4781,4 

2013 10248,5 2698,2 2061,4 5488,9 

2014 9487,5 2452,0 1882,7 5152,8 

2015 11003,6 2460,2 1960,6 6582,8 

2016 11530,7 2225,7 2561,2 6743,8 

2017 13379,3 2924,5 3163,2 7291,6 

*Дані за 2010-2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-

технічних послуг. 

*Дані за 2014-2017 роки наведені без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у 

Донецькій і Луганській областях. 

 

До обсягів фінансування інноваційної активності увійшли витрати 

бюджетних або цільових програм із зазначенням цих витрат інноваційними у 

паспортах програм, а також витрати державного бюджету через фонди на 

фінансування НДДКР. Середньорічний темп зростання витрат на НДДКР у 

відсотках від ВВП в Україні становив -4,34% за період 1997-2016 років. [201].  

Рівень інноваційного розвитку України Глобальний інноваційний індекс 

оцінив 43-м місцем у 2018 році,  це краще, ніж показник 2017 року – 50-е місце. 

Оцінка цього показника містить багато параметрів, які Глобальний 

інноваційний індекс [169] визначає слабкими або міцними позиціями України. 

До міцних сфер діяльності України належать: 

 корисна модель як продукт науково-технічного показника з 1-м місцем 

рейтингу; 
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 співвідношення чисельності учнів і викладачів на рівні середнього 

навчального закладу у галузі людського капіталу і досліджень посідає 3-

є місце рейтингу; 

 працевлаштування жінок з вищою освітою в галузі господарської 

діяльності посідає 3-є місце рейтингу; 

 походження торгових марок у галузі креативної праці посідає 5-е місце 

рейтингу; 

 походження промислових зразків у галузі креативної праці посідає 7-е 

місце рейтингу; 

 вища освіта за обсягом у галузі людського капіталу і досліджень посідає 

12-е місце рейтингу; 

 нематеріальні активи у галузі креативного наймання посідають  13-е 

місце рейтингу; 

 створення знання як носія у галузі науково-технічної праці посідає 15-е 

місце рейтингу; 

 показники темпу зростання паритету купівельної спроможності у галузі 

науково-технічної праці посідає 15-е місце рейтингу; 

 експорт пов’язаних зі сферою ІКТ (інформаційно-комунікаційні 

технології) послуг у галузі науково-технічного капіталу посідає 15-е 

місце рейтингу; 

 витрати на комп’ютерне програмне забезпечення посідають 17-е місце 

рейтингу; 

 походження патентів у галузі науково-технічного капіталу посідає 19-е 

місце рейтингу. 

Інноваційний потенціал є рушійною силою економічного зростання 

України, оскільки сприяє поліпшенню і розвитку різних сфер економіки, 

особливо промислового і аграрного секторів. Згідно з вищезазначеними 

дослідженнями, Україна має деякі переваги конкурентного характеру, що 

дають змогу виробляти інтелектуальні продукти та інновації у науково-

технічному секторі. Але потребує особливої уваги стимулювання розвитку 
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малого і середнього бізнесу, підтримка національних лідерів інноваційної 

галузі, формування інноваційної інфраструктури з розвиненою нормативно-

правовою базою у сфері регулювання інновацій, фінансовою галуззю з 

присутністю інвестиційних фондів, агентств і венчурних капіталів і розвитком 

інноваційного складника - інноваційних центрів, хабів, бізнес-інкубаторів і 

технопарків. 

Важливою складовою інноваційної конкурентоспроможності України є 

людський капітал, а потім результати НДДКР і знання. Глобалізаційні процеси 

у світі і в Україні сприяють розвитку інноваційних підприємств, систем і 

кластерів незважаючи на недостатні рівні технологічного розвитку і низьку 

купівельну спроможність населення. Інноваційна діяльність в Україні - це 

наслідок відсутності стратегічного бачення та послідовної політики щодо 

переведення України на інноваційних шлях розвитку, формування 

національної інноваційної екосистеми. Метою створення екосистеми є 

реалізація і сприяння розвитку інноваційної культури у державі із 

застосуванням різних механізмів розвитку інноваційної діяльності [92]. 

Повернемось до Стратегії інноваційного розвитку України до 2030 року, 

де основною метою визначено створення сприятливого середовища для 

розвитку інноваційної сфери, одним із таких середовищ є інноваційна 

екосистема. Це передбачає успішне застосування наукового знання і 

промислового комплексу внаслідок налагодженої системи обміну 

інформацією, технологіями, здобутками, кадрами і спільної реалізації 

наукових проектів і досліджень. 

Під поняттям екосистеми все більше розуміють сукупність інституцій, 

що взаємодіють в економічній системі. Інноваційна екосистема - це 

послідовник національної інноваційної системи, де особливим фактором є 

національний характер інновацій, а інновації перебувають всередині 

національних меж. До елементів інноваційної екосистеми належать 

підприємці, студенти, університети, інвестори, організації і наукові центри, 
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отже, всі, хто застосовує інновації для виробництва товарів і послуг. Існують 

певні вимоги до екосистем, а саме: 

 інтеграція всіх учасників у межах єдиної платформи; 

 усунення нерівнозначного доступу до можливостей існуючої 

екосистеми між центром і регіоном; 

 забезпечення високого рівня освіти у галузі підприємництва та 

інновацій; 

 залучення фізичних і юридичних осіб у необмеженому обсязі; 

 відкритий доступ до всіх етапів науково-виробничого процесу; 

 розвиток нових і поліпшення ефективного функціонування 

існуючих бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів у складі 

вищих навчальних закладів; 

 орієнтація на залучення фінансових партнерів з метою 

налагодження спільної праці завдяки механізмам зниження 

ризиків. 

В Україні існують кілька інноваційних екосистем, однією із яких є 

«Інноваційна екосистема Sikorsky Challenge» на базі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» [41].  Ця екосистема створена з метою здійснення відбору, 

залучення і навчання креативних громадян для створення власного бізнесу і 

стартапів, а також пошуку інвесторів. Інноваційна екосистема «Sikorsky 

Challenge» складається з таких елементів: 

 стартап Школа «Sikorsky Challenge»; 

 фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge»; 

 бізнес-інкубатор «Sikorsky Challenge»; 

 інноваційне технологічне середовище «Sikorsky Lab»; 

 центр інтелектуальної власності; 

 венчурний фонд «Sikorsky Challenge». 



 164 

Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge» спеціалізується на 

залученні і відборі винахідників, студентів, учених і аспірантів всіх вищих 

навчальних закладів України, науково-дослідних інститутів і бізнес-сектора, 

бажаючих спробувати себе в інноваційному підприємництві, крім того, 

передбачає навчання відібраних учасників основам інноваційного 

підприємництва і розвиток здатності учасників до формування власних 

технологічних ідей, бізнес-ідей, надає допомогу в розробці проєктів і 

створенні прототипів бізнес-продуктів [76]. 

Інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge» своїм завданням вважає 

також пошук інвесторів з метою інвестування у перспективні проєкти, відбір 

найкращих проєктів за участю тренерів, інвесторів, експертів фондів та 

організацію і проведення конкурсу інноваційних робіт фестивалю «Sikorsky 

Challenge». До обов’язків екосистеми входить допомога учасникам-авторам 

ідей поєднувати відібрані стартап-проєкти з існуючою зацікавленістю 

інвесторів, брати участь у відкритті та запуску стартап компанії. Особливим 

аспектом є питання підтримки захисту прав інтелектуальної власності, тобто, 

оформлення авторських прав, патентів і ліцензій. Забезпечення юридичного, 

організаційного і бухгалтерського супроводу стартап-компанії в екосистемі 

«Sikorsky Challenge» відбувається до початку другого раунду інвестицій,  

останнім же завданням екосистеми є допомога у виведенні стартап-компанії 

на міжнародний рівень [76]. 
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Рис. 3.2 Структурна схема навчання та інкубації в Інноваційній 

екосистемі «Sikorsky Challenge» 

Джерело: офіційна сторінка школи стартапів sikorskychallenge.com 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України разом з 

Державною інноваційною фінансово-кредитною установою реалізує 

експериментальний проєкт під назвою «Фонд підтримки винаходів 

Мінекономрозвитку». Фонд на конкурсних засадах спрямовує державне 

стимулювання на створення і застосування винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків та інших результатів інтелектуальної творчої діяльності, 

розробляє механізм підтримки і захисту об’єктів права інтелектуальної 

власності і поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Завдяки діяльності  

Фонду держава має змогу фокусуватись на роботі зі стартапами, застосовувати 

досвід гнучкого механізму регулювання і комерціалізації винаходів, 

мінімізації загрози для ведення бізнесу. «Фонд підтримки винаходів 

Мінекономрозвитку» підсумував основні проблеми, з якими стикаються 

винахідники в Україні: 

 відсутність довіри до державних механізмів підтримки бізнесу; 

 відсутність знань у власників ідей про світові механізми 

залучення фінансів; 



 166 

 відсутність досвіду продажу проєктів. 

Фонд підтримки винаходів реалізується Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі разом з Державною інноваційною фінансово-кредитною 

установою і є експериментальним проєктом, який є поточним рахунком 

зазначеної установи, що входить до державної системи правової охорони 

інтелектуальної власності та наповнюється за рахунок  коштів, одержаних від 

сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної 

власності [23]. 

Претендентами на участь у конкурсі Фонду підтримки винаходів 

Мінекономрозвитку можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Згідно зі 

статутом Фонду, участь у конкурсі беруть стартапи, що відповідають 

пріоритетним напрямам конкурсу, визначених відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1056 «Деякі питання 

визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки» і які не були створені 

у межах інших програм державної допомоги та не мають власного серійного 

виробництва.  

Розмір Фонду підтримки винаходів Мінекономрозвитку становить 100 

млн. грн. [23]. Основною метою Фонду, згідно з Постановою №500 Кабінету 

міністрів України від 20.05.2018, є державне стимулювання створення і 

комерціалізації новацій шляхом підтримки фізичних осіб і суб’єктів 

господарювання у сфері створення і використання винаходів, корисних 

моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної і 

творчої діяльності [23]. До основних критеріїв відбору проєктів для 

державного стимулювання належать: 

 новизна і можливість впровадження; 

 соціальна або ринкова доцільність; 

 патентна правова охорона; 

 ступінь розробки винаходу; 

 строк запровадження. 
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Під час першого етапу державного стимулювання шляхом надання 

послуг на суму до 500 тис. грн. учасник конкурсу отримує від оператора 

Фонду послуги з розробки бізнес-моделі, підготовки презентаційних 

матеріалів, проведення лабораторних тестувань, підготовки патентної заявки, 

аналіз патентної чистоти і консалтингові послуги. 

Під час другого етапу державного стимулювання шляхом надання 

підтримки у розмірі до 2 млн. грн. відбувається оцінка команди стартапу, 

оцінка перспективного стартапу, оцінка патентної чистоти і строку 

впровадження стартапу. З 1 січня 2019 року по 31 березня 2019 року в межах 

конкурсу пріоритетними напрямами відбору проєктів були: 

 розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, 

робототехніки; 

 освоєння нових технологій транспортування енергії, запровадження 

енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, освоєння 

альтернативних джерел енергії; 

 освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку 

транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа-і 

суднобудування, озброєння і військової техніки. 

Конкурс з 1 квітня 2019 року по 31 травня 2019 року мав такі пріоритетні 

напрямки відбору проєктів: 

 розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, 

робототехніки; 

 освоєння нових технологій транспортування енергії, 

запровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих 

технологій, освоєння альтернативних джерел енергії; 

 широке застосування технологій більш чистого виробництва та 

охорони навколишнього природного середовища. 

Конкурс, що тривав з 1 червня 2019 року по 31 липня 2019 року, мав 

такі пріоритетні напрямки: 
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 розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, 

робототехніки; 

 освоєння нових технологій транспортування енергії; 

 технологічне оновлення і розвиток агропромислового 

комплексу. 

Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку надає фінансові 

інструменти, повну адміністративну підтримку, можливість спільного 

інвестування та управління активами і сервіси всіх існуючих стейкхолдерів, 

держава в особі Фонду вважає, що саме це є запорукою створення міцного 

інноваційного потенціалу України.  

Далі слід перейти до приватного сектора і компаній, які здійснюють 

власну діяльність в Україні та з’ясування, які компанії стали носіями 

інноваційного розвитку і формування інноваційного потенціалу держави. До 

топ-20 інноваційних компаній України, згідно з  рейтингом журналу «Деловая 

столица» [14], належать: 

1. «Астарта»; 

2. «Богдан Моторс»; 

3. «Вог Рітейл»; 

4. «Vodafone Україна»; 

5. «ДТЕК ВІЕ»; 

6. «Інтергал-Буд»; 

7.  «ІТ-Інтегратор»; 

8. «KNESS»; 

9.  «Кліар Енерджі»; 

10. «LimpidArmor»; 

11. «Mastercаrd»; 

12. «Nokian Tyres»; 

13. «Октава Кіберзахист»; 

14. «Olymp Alcohol Company»; 

15. «Радіонікс»; 
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16. «Royal Canin»; 

17. «САН ІнБев Україна»; 

18. «Тотал Україна»; 

19. «Укрбуд»; 

20. «Укрлендфармінг». 

Основним критерієм оцінки інноваційності цих компаній була не лише 

наявність інноваційних планів розвитку, а вже наявні результати реалізованих 

інновацій у виробничій технології, продукції, що виходить на ринок і в сферу 

пропонованих послуг. Фактором оцінки інноваційного рівня компанії був 

також її внесок у розвиток України, обсяг інвестицій, задіяних в інноваційні 

проєкти, участь у спеціалізованих виставках і значення впроваджених 

інновацій для економічного і технологічного потенціалу Україні та її ролі у 

світових процесах.  Слід розглянути докладніше представників цього рейтингу 

та їхню інноваційну частку. 

«Астарта». Інноваційність полягає у наявності корпоративної 

інформаційно-аналітичної платформи управління аграрним бізнесом. Основна 

сфера діяльності компанії - це рослинництво, тваринництво, виробництво 

цукру, переробка сої. Локалізується у багатьох областях України. Компанія 

«Астарта» - це вертикально інтегрований холдинг, що у межах власної 

діяльності застосовує програмне забезпечення різних розробників з метою 

найкращого контролю виробничих процесів, практикує використання 

hardware – дронів і датчиків обліку палива, GPS-трекінгу та інших 

високотехнологічних винаходів. 

У структурі холдингу в січні 2017 року було створено компанію «Агрі 

Чейн», що має на меті розробку власних ІТ-продуктів у галузі автоматизації 

бізнес-процесів і бізнес-аналітики з метою задоволення потреб «Астарти», ніж 

інші існуючих на ринку. Нині реалізовано два модулі – «Управління 

земельним банком» та «Управління польовими операціями». «Управління 

земельним банком» - це єдина бізнес-аналітична система як веб-рішення, що 

містить  усі картографічні та облікові дані щодо земельного банку, що дає 
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змогу здійснювати управління повним життєвим циклом ділянок і полів, 

враховуючи всі необхідні процеси щодо ведення договорів оренди і 

нарахування виплат. 

«Управління польовими операціями» - це основний елемент єдиної 

інформаційної системи управління операційними бізнес-процесами у галузі 

рослинництва на всіх етапах і рівнях прийняття рішень. Інтегрує 

геопросторові та оперативні облікові дані у сфері планування, управління й 

аналізу. Забезпечує оперативний контроль використання ресурсів, дотримання 

технологічних вимог, якості робіт і своєчасне з’ясування ризиків та усунення 

їх. Нині йде розробка нових модулів – «Моніторинг полів» та «Управління 

технікою». Команда, що впроваджує інноваційні процеси у холдингу, вже 

перейшла до масштабування реалізованого функціоналу. Технологічна 

архітектура холдингу передбачає різні підходи до інтегрування існуючих 

модулів як разом, так і окремо. Цей підхід дає змогу разом з технічними 

можливостями розгортати програмне забезпечення як на власних серверах, так 

і в хмарних сервісах вийти на український ринок ІТ-продуктів для середніх і 

потужних агрохолдингів. Акції компанії розміщені на Варшавській фондовій 

біржі [4]. 

«Богдан Моторс». Інноваційність цієї компанії полягає в екологічній 

модернізації Луцького автоскладального заводу і розробці бронеавтомобіля 

«Барс-8» на потужностях Черкаського автоскладального заводу. Компанія і 

виробництва розташовані у Черкасах, Луцьку та інших містах України. 

Компанія «Богдан Моторс» - це основний виробничий актив корпорації 

«Богдан», оснащена надсучасним устаткуванням з виробництва легкових 

автомобілів у Черкасах, автобусів, тролейбусів та електробусів у Луцьку і має 

виробничі потужності для складання вантажівок, а також є підприємства 

гарантійного і сервісного обслуговування автотранспортних засобів усіх 

типів.  

Завдяки новим високотехнологічним лазерним верстатам зменшилась 

кількість відходів виробництва, а зварювальне устаткування оснащене 
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централізованими фільтрувальними установками на кожному робочому місці, 

у фарбувальним камерах встановлено сучасні фільтри очищення повітря від 

фарбувального аерозолю і тим самим в атмосферу поступає вже очищене 

повітря без шкідливого впливу на середовище. Уся продукція корпорації 

відповідає сучасним екологічним стандартам. «Богдан Моторс» запустила 

виробництво повністю електричного автобуса А70100, який вже 

використовують на ринках ЄС, зокрема у Польщі. Компанія «Богдан Моторс» 

успішно виконала замовлення датської компанії Banke Electromotive і 

випустила першу електричну вантажівку для муніципального застосування, а 

французькому виробнику екологічного транспорту Bluebus передали 

замовлення на дванадцятиметрові кузови для електробусів. «Богдан моторс» 

активно співпрацює з Науковим парком «Київська політехніка» КПІ ім. Ігоря 

Сікорського щодо розробки нових видів транспорту і нових технологій [75]. 

Компанія інноваційно розвинена у виробництві військової техніки, на 

Черкаському автоскладальному заводі розроблено модель бронеавтомобіля 

«Барс-8» згідно зі стандартами світових аналогів і з врахуванням вимог ВСУ. 

«Вог Рітейл». Інноваційний характер чітко простежується у проєктах 

WOG PRIDE, WOG Community, WOG PAY, WOG CAFE та багатьох інших 

інноваційних підходах щодо залучення клієнтів. Сфера діяльності компанії  - 

це реалізація нафтопродуктів та інших товарів і послуг з розширеною 

локалізацією на території всієї України. ООО «Вог Рітейл» володіє мережею 

автозаправних комплексів під брендом WOG і нараховує близько 500 об’єктів. 

Компанія реалізує нафтопродукти лише імпортного виробництва, які 

відповідають стандарту Євро-5, постійно працює над впровадженням нових 

технологій послуг і сервісів. Мережа АЗС постійно застосовує інноваційні 

підходи, як-от програма лояльності і мобільний додаток WOG PRIDE, 

модернізує схеми комунікацій на користь digital-каналів, поліпшує зворотній 

зв’язок з клієнтами за допомогою мобільного додатку й активно працює над 

новими можливостями сервісу. 
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Яскравий приклад реалізованої інновації – це сервіс WOG PAY: 

заправка й оплата за допомогою сучасних технологій, коли споживач може, не 

виходячи з автомобіля, отримати бажані послуги із застосуванням лише 

мобільного додатку і наявністю кредитної карти. WOG докорінно змінює 

погляд на ринок і формат споживання на своїх АЗС, закриваючи потребу в 

швидкому отриманні товару або послуги. Система готується до впровадження 

на всіх інших напрямах діяльності компанії принципу «бути на крок 

попереду» [1]. 

2013-й рік для компанії WOG став дієвим: вона розширила бізнесову 

діяльність і ринкову стратегію, акцентувавши на рітейл-напрямі,  реалізації 

товарів і послуг у непаливному сегменті. Цей нестандартний крок реалізувався 

у створенні закладів  WOG CAFÉ, що нині успішно функціонують у 

центральних районах Києва і Львова, а також в аеропорту «Жуляни» (Київ) і у 

швидкісних поїздах Інтерсіті. У жовтні 2018-го року компанія WOG отримала 

міжнародну премію Real Innovation Award 2018 у номінації The Masters of 

Reinvention, запроваджену найкращою бізнес-школою у Європі London 

Business School. Це була перша українська компанія, яка не лише брала участь 

у такому заході, а ще й отримала першу нагороду [217]. 

«Vodafone Україна». До інноваційних здобутків належить сервіс 

електронного цифрового підпису на базі технологій Mobile ID та 

загальнонаціональний проект Vodafone Smart City. Діяльність компанії 

відбувається у сфері телекомунікацій і поширюється на всеукраїнську мережу 

[77]. Vodafone – це світовий лідер у галузі телекомунікацій, що пропонує  

послуги від мобільного голосового зв’язку до кабельного телебачення. 

Оператор працює у 25-ти країнах, має партнерські стосунки з 46-ма країнами 

і надає послуги фіксованого широкосмугового доступу до мережі інтернет на 

18-ти ринках світу. З початку існування Vodafone Україна і створення мережі 

швидкісного мобільного інтернету загальний рівень інвестицій в Україні 

становив 20 млрд. грн. Це були рекордні інвестиції, вони дали змогу зайняти 

компанії Vodafone Україна технологічне лідерство, гарантуючи споживачам 
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стабільну роботу мобільного зв’язку і data послуг шляхом створення 

платформи для запуску нових технологічних послуг на базі 4G: IoT30, нових 

технологій і рішень для Smart City, Big Data аналітики, фінтехсервісів, 

хмарних сервісів і технології Mobile ID [77]. 

У серпні 2018 року «Vodafone Україна» запровадила лінійку послуг на 

базі технології Mobile ID, що дає змогу бізнес-клієнтам компанії мати доступ 

до віддаленої ідентифікації при отриманні різноманітних електронних послуг. 

Сенсаційним в Україні став електронний цифровий підпис за допомогою 

мобільного телефона, який юридично має однакові права з аналогом 

власноручного підпису власника, що дає змогу ідентифікувати особу і 

підтвердити її. «Vodafone Україна» і Харківська міськрада 9 серпня 2018 року 

уклали меморандум про реалізацію в місті концепції Smart City [77]. 

Проєкт Smart City реалізовується на платформі IoT компанії Vodafone, 

яка територіально розміщена у Німеччині, шляхом застосування технологій і 

рішень, розроблених глобальними науковими центрами компанії. На меті є 

реалізація 20-ти соціальних smart-проєктів у місті Харкові: «Безпечне місто», 

smart-energy, smart-medicine, smart-транспорт, «утилізація сміття» і e-

government [37].  

Всі інші компанії із вищезазначеного списку інноваційно пішли вперед, 

вловивши позитивну хвилю глобальних тенденцій, щодня створюючи нові 

конкурентні можливості на ринку.  

Повертаючись до поняття інноваційного потенціалу, слід наголосити на 

важливості ролі інноваційних парків і хай-тек містечок як простору реалізації 

інноваційно-дослідних і науково-технічних винаходів. Одним із таких 

прикладів є створення 6 квітня 2017 року інноваційного парку UNIT.City на 

території колишнього Київського мотозаводу. Прогресивними резидентами 

нового проєкту стали фабрика програмування UNIT Factory і Центр розвитку 

технологічних компаній Technology Companies’ Development Center. Проект - 

                                                      
30 IoT – це інтернет речей, тобто, мережа пов’язаних через Інтернет об’єктів, які здатні збирати 

дані та обмінюватися ними, що надходять із вбудованих сервісів. 
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це яскравий приклад створення унікальної для України інноваційної 

екосистеми, яка дає змогу створити до 15 тис. високооплачуваних робочих 

місць, а талановитій молоді реалізувати власні здібності на території України. 

Обсяг інвестицій у проєкт становить 200 млн. доларів. Центр розвитку 

технологічних компаній взяв під контроль уже 25 хай-тек компаній, до яких 

входить об’єднання Hi-Tech Office Ukraine і дві лабораторії. Працююча з 2016 

року UNIT Factory вже розрахована на навчання майже 300 студентів, а з 2017 

року - до 800 студентів. Керівними партнерами стали Макс Яковер і Максим 

Бахматов, які реформували Київський комплекс ВДНГ [58]. 

 

3.2. Основні напрями взаємодії інноваційного потенціалу України і 

глобальних інноваційних мереж 

 

Основою сучасного розвитку і конкурентоспроможності держави на 

світових ринках є рівень інноваційного потенціалу. Конкурентні переваги 

отримують країни, здатні до пристосування у новій ері високих технологій. А 

інноваційний потенціал - це результат забезпечення економічного зростання 

системи за рахунок інновацій. В основі поняття інноваційного потенціалу 

лежить проаналізований потенціал підприємства або держави, але 

переорієнтований на ефективне застосування. Універсальний характер 

інноваційного потенціалу ґрунтується на природі його ресурсу, завдяки чому 

відбувається реалізація економічної активності [19]. 

Інноваційна модель розвитку країни - це важливий аспект поняття 

потенціалу, що ґрунтується на отриманні нових наукових винаходів та 

технологічному запровадженні їх у виробничі процеси, впливаючи на рівень 

ВВП завдяки виробництву і комерціалізації наукоємної продукції. 

Функціонування інноваційної моделі розвитку має такі характерні аспекти: 

 існування законодавчої бази і державної політики, орієнтованої на 

стимулювання розвитку інноваційних процесів; 

 пріоритетна державна підтримка наукового і освітнього секторів; 
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 переважання рівня інтелектуального характеру праці над 

індустріальним характером; 

 запровадження інтегрованих технологій; 

 формування високовартісної робочої сили. 

Існують три складові інноваційного потенціалу: 

 ресурсна; 

 внутрішня; 

 результативна. 

Ці складові співіснують взаємно, обумовлюють одна одну і реалізуються 

як поєднання трьох складових одразу. 

До ресурсної складової належать: 

 природні ресурси; 

 матеріально-технічні ресурси; 

 людські ресурси; 

 інформаційні ресурси;  

 фінансові ресурси. 

До внутрішньої складової інноваційного потенціалу належать: 

 система організацій і управління виробництвом нових видів 

продукції, нових та удосконалених технологій, управління 

винахідницькою і раціоналізаторською діяльністю і впровадженням 

нових технологій; 

 система комерціалізації через зв’язок з ринком інновацій. 

До результативної складової належать: 

 система маркетингу: дослідження та аналіз попиту; 

 система пропозицій науково-технічних робіт, ліцензій, патентів. 

Ресурсна складова інноваційного потенціалу повністю залежить від 

застосування одиничного господарського ресурсу в інноваційному процесі 

[19; с. 29]. 
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Внутрішня складова відповідає за ефективне функціонування 

інститутів, що створюють нові технології, забезпечує процес комерціалізації 

продуктів. Результативна складова свідчить про існуючий рівень потенціалу 

через інноваційні ринки. Людина є важливою складовою і формуючою силою 

інноваційного потенціалу країни, тому людський капітал - це ядро всіх 

сучасних трансформаційних процесів.  

Соціальне середовище зазнало змін внаслідок глобалізаційних процесів 

і розвитку нових технологічних систем. Автоматизація виробничих процесів 

спричинила зменшення частки населення, що працювало у сфері виробництва. 

Цей людський капітал реалізував себе у сфері послуг. У США і країнах ЄС 70-

80% від ВВП належить безпосередньо сфері послуг [6]. Сфера послуг - це 

формування зовсім нового аспекту робочого суб’єкта, що функціонує на рівні 

автоматизованих систем, коли людина вже не бере участі у виробничих 

процесах, а здійснює регулювання за структурними межами. 

Конкурентними позиціями будь-якої держави і рівнем її розвитку є 

здатність розвинути й активізувати інтелектуальні здібності кожного суб’єкта 

робочої сили і створити умови з метою накопичення нових знань і навичок, 

реалізації сучасних товарів, продуктів і послуг. Тому основними пріоритетами 

національної економіки України є формування особливої уваги до процесів 

інтелектуального розвитку працездатних прошарків населення. Існуюча 

ситуація в Україні характеризується розбіжністю між потребою нагальної 

модернізації застарілих виробництв і реальним станом застосування на 

практиці в економічних системах інтелектуального потенціалу громадян. За 

існуючих негативних показників інтересу людей до освітньо-професійного 

розвитку і погіршення якості вітчизняної освіти громадяни мають неефективні 

і недостатні обсяги інтелектуального забезпечення, а тому інноваційні 

прориви відбуваються не так часто, як вимагають того потреби. Для 

виправлення цієї динаміки Україні необхідно активізувати всі існуючі джерела 

економічного підйому завдяки мотивації інтелектуального потенціалу 

працездатного населення як складової поняття національної економіки. 
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Існування в країні інтелектуальної еліти є рушійною силою 

інноваційних зрушень. В Україні на законодавчому рівні визначено основні 

пріоритети інноваційного розвитку науки і техніки: 

 охорона навколишнього середовища; 

 охорона здоров’я; 

 виробництво, переробка і зберігання сільськогосподарської 

продукції; 

 екологічно чиста енергетика і ресурсозберігаючі технології; 

 нові речовини і матеріали; 

 перспективні інформаційні технології; 

 наукові підходи розбудови державності. 

Важливою функцією держави у процесах управління інноваційною 

діяльністю є розробка систем планування і прогнозування науково-технічного 

прогресу з метою нарощування і комерціалізації знання. Найбільш 

інноваційним підприємством України вважають компанію ДТЕК, яка є 

стратегічним холдингом, що розвиває енергетичну галузь в Україні. 

Підприємства, що входять до компанії ДТЕК,  добувають вугілля, природний 

газ, виробляють електроенергію на станціях теплової і відновлювальної 

енергетики, постачають тепло- та електроенергію кінцевим споживачам, а 

також пропонують енергосервісні послуги. 

Енергетична галузь України перебуває на рівні, який розвинені країни 

ЄС вже пройшли 5-10 років тому, українські компанії активно розвивають 

галузь, будуючи нові сонячні електростанції (СЕС) і вітрові електростанції 

(ВЕС) з перспективою, що  частка відновлювальних джерел енергії в Україні 

до 2035 року становитиме 25%. У зв’язку з істотною зношеністю існуючих 

атомних і теплових електростанцій, збудованих у минулому столітті, Україні 

необхідно переходити на трансформаційні процеси шляхом впровадження 

інновацій і високотехнологічних систем. 

Стратегія компанії ДТЕК щодо відновлювальних джерел енергії 

враховує всі світові тенденції. До 2020 року заплановано нарощування 
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потужностей сонячної і вітрової енергетики у 5 разів. У 2017 році компанія 

розпочала будівництво Приморської ВЕС у співпраці з компанією General 

Electric. У квітні 2018 року ДТЕК підписав угоду з китайською компанією 

СМЕС (China Machinery Engineering Corporation) щодо проектування і 

будівництва найбільшої сонячної електростанції в Україні у 

Дніпропетровській області. Нікопольська СЕС матиме потужність 200 МВт і 

увійде до рейтингу ТОП-3 найбільших СЕС Європи. Обсяг залучених 

інвестицій становить 230 млн. євро, що свідчить про зростання рівня довіри 

міжнародної спільноти до українського економічного й інноваційного 

потенціалу. Ще одним проєктом інноваційного характеру компанії ДТЕК є 

розвиток електротранспортної системи в Україні [64]. 

Ще одним цікавим прикладом є компанія Київстар і діяльність її Kyivstar 

Business Hub, у межах якого разом з дослідницькою міжнародною компанією 

A.T. Kearney запропоновано звіт «Digital-підприємництво в Україні. Як 

Україна може створити екосистему світового рівня» [148]. У звіті зазначено, 

що щорічно в Україні створюється майже 400 digital-стартапів, з яких 

половина є перспективними, а третина фінансується на території України. З 

60-ти українських стартапів, що залишаються в державі, третина стає 

успішними компаніями і кількома топ-бізнесами, що постійно розвиваються. 

Україна має високий інноваційний потенціал внаслідок розвиненої ІТ-

індустрії та НДДКР і кількості креативних розробників і підприємців, що 

створює передумови для утворення екосистеми щодо розвитку digital-

економіки й участі у глобальних інноваційних мережах світу.  

Проєкт державного значення Мінекономрозвитку, про яке уже 

згадувалося, є пріоритетною ініціативою зі створення і підтримки центрів 

технологій та інновацій. Центри сприятимуть реалізації політики держави 

щодо підвищення інноваційного потенціалу української економіки завдяки 

активному впровадженню продуктів ноу-хау від українських новаторів. 

Проєкт реалізується у межах програми співпраці з Всесвітньою організацією 

інтелектуальної власності упродовж 2018-2019 років. Процедура полягає у 
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тому, що, згідно з умовами угоди, Мінекономрозвитку з допомогою 

Національного органу інтелектуальної власності створює центри і філіали 

центрів на базі університетів, наукових закладів, інноваційних структур і 

технопарків. Метою роботи центрів є надання доступу до патентних і 

непатентних баз даних і допомога розробникам і дослідникам у питаннях 

використання баз даних. 

Створення центрів підтримки технологій і інновацій в Україні сприяє: 

 спрощеному доступу до інформації щодо патентних даних і 

науково-технічної бази, публікацій з питань інтелектуальної 

власності і навчальних матеріалів для винахідників і дослідників, 

підприємств і промислового сектора; 

 проведенню конференцій, семінарів і відкритих дискусій з питань 

інтелектуальної власності; 

 проведенню дистанційних курсів Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності з питань інтелектуальної власності; 

 консультативній допомозі у питаннях законодавчого регулювання 

інтелектуальної власності, здійсненню патентного пошуку і 

комерціалізації об’єктів промислової власності [45]. 

Інноваційний розвиток України недієздатний без співпраці з ЄС. 

Європейська мережа підприємств European Enterprise network (EEN) – 

найбільша в Європі мережа підтримки підприємництва, утворена 

Європейською комісією у 2008 році, функціонує у межах програми ЄС 

«Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу 

(COSME)» [30]. Мережа охоплює 70 країн світу і налічує більше 600-т бізнес-

асоціацій, щороку EEN проводить приблизно 700 бізнес-зустрічей, де 

підприємці з усього світу можуть знайти бізнес-партнерів. Україна 

приєдналась до EEN у червні 2017 року із започаткуванням консорціуму EEN-

Ukraine завдяки програмі COSME, До консорціуму увійшли наукові 

організації, представники підприємництва і державних установ. 
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За допомогою цієї мережі українські підприємства малого і середнього 

бізнесу мають змогу шукати партнерів і споживачів власної продукції, 

розміщувати і контролювати комерційні пропозиції, просувати інноваційні 

технології на ринки ЄС і залучати нові інноваційні технології з інших країн, а 

також інвесторів у країнах ЄС для організації спільних підприємств [84]. 

Торгово-промислова палата України є учасником консорціуму EEN-Ukraine і 

має на меті скористатися Європейською мережею підприємств для 

нарощування інвестиційних і торговельних можливостей українських 

підприємств і надання послуг у пошуку партнерів-інвесторів у країнах-

учасниках EEN, інноваційних технологій в інших країнах, партнерів для 

створення спільних підприємств та імпорту й експорту товарів і послуг. 

Пріоритетами консорціуму є інтернаціоналізація малого і середнього 

бізнесу та комерціалізація інновацій. Членами консорціуму EEN-Ukraine є: 

 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 

 Міністерство закордонних справ України (Представництво України 

при ЄС); 

 Інститут фізики НАН України; 

 Державна бюджетна установа «Київський міський центр з 

інвестицій та розвитку»; 

 Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка; 

 ВГО «Споживач» (бізнес-асоціація); 

 Нова інтернаціональна корпорація [30]. 

На сучасному етапі економічної діяльності провідну роль відіграє 

науково-технічний прогрес, а тому навіть з урахуванням невизначеності 

кінцевих результатів наукових досліджень держава має взяти на себе функції 

центру регулювання інтелектуально-інформаційних процесів і стратегій 

планування економічного розвитку держави шляхом підтримки нового 

науково-технологічного середовища. Збільшення фінансування НДДКР - це 

нинішня світова практика, що впливає на стрімке зростання необхідності в 

освіті.  
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Одним із потужних представників інноваційної діяльності та її 

підтримки в Україні є «Платформа розвитку інновацій», яка є першою у 

державі агенцією з інкубації і реалізації інноваційних проектів у сфері 

біомедицини, агротехнологій, штучного інтелекту і технологій військового і 

подвійного призначення. Місією агенції є забезпечення передових секторів 

економіки новітніми високоефективними розробками і підвищення 

конкурентоспроможності української продукції на міжнародних ринках. 

Основним завданням «Платформи розвитку інновацій» є сприяння 

об’єднанню науковців і дослідників з метою розробки інноваційних проєктів, 

залученню інвестицій для фінансування наукових, дослідницьких і 

конструкторських робіт, а також нарощуванню обсягів виробництва 

високотехнологічної продукції в Україні із забезпеченням комплексного 

маркетингу. Учасниками платформи можуть бути науковці, дослідники, 

інженери-конструктори, які є авторами інноваційних розробок у біомедицині, 

агротехнологіях, оборонній сфері і потребують комплексного супроводу 

реалізації власних проєктів. Крім того, приватні і стратегічні інвестори, 

інвестиційні фонди, зацікавлені у фінансуванні високотехнологічних розробок 

продуктів аграрного, біологічного, цифрового, медичного і військового 

призначення теж можуть взяти участь як учасники платформи. 

Досвід Китаю засвідчив, що існують різні варіанти поєднання методів 

державного контролю за економічною діяльністю і ринкової свободи 

відносного степеня. Важливим кроком у державній політиці щодо 

стимулювання розвитку високих технологій та інноваційних процесів є 

політика залучення здатного до наукової діяльності прошарку населення. 

Стрімкий розвиток освітньої галузі забезпечив Китаю провідні позиції у 

сучасних науково-технічних сферах.  

У 2016 році економіка Китаю завершила свій шлях країни, що копіює 

практику існуючих інноваційних держав. Важливим аспектом було і 

залишається співробітництво у світовому масштабі в галузі військово-



 182 

промислового комплексу, бо першочергово наукові досягнення були 

орієнтовані на оборонну промисловість [206]. 

Китай переймає досвід і розробки України у суднобудуванні, авіаційній 

промисловості. У 2016 році укладено угоду між китайською компанією «China 

Airspace» і державним підприємством «Антонов» з метою довгострокової 

співпраці. Увесь цей час інститути Національної академії наук України брали 

участь у створенні і розвитку технопарків Китаю, підготовки особливих 

методів досліджень і розробок, які сприяли розвитку ракетно-космічної галузі. 

У свою чергу державна програма Китаю сприяє створенню і підтримці 

технопарків за видами діяльності українських науково-дослідних інститутів 

навіть на власній території. Українсько-китайський центр зварювання і 

споріднених технологій у місті Харбін був створений завдяки угоді з 

Інститутом електрозварювання ім. Патона НАН України за підтримки 

Харбінського інституту зварювання. У жовтні 2016 року представники 

Національної академії наук України підписали низку двосторонніх 

українсько-китайських угод з метою поліпшення науково-технічного 

співробітництва. Одна із угод передбачає створення на базі Інституту 

металофізики імені Курдюмова і Радіоастрономічного інституту НАН України 

Міжнародного наукового центру з розвитку фундаментальних і прикладних 

досліджень і сучасних технологій, фінансову підтримку якого бере на себе 

Китайська Народна Республіка [85]. 

У 2018 році науковими установами НАН України впроваджено у різні 

галузі економіки України 800 новітніх розробок, до яких належать інноваційні 

технології, інформаційні, автоматизовані комплекси і системи бази даних і 

знань, матеріали й устаткування та багато іншого. 90 ліцензійних угод 

укладено установами Академії наук як в Україні, так і за кордоном, отримано 

580 патентів на винаходи і корисні моделі, виконано 44 науково-технічних 

проєктів за 2018 рік. У межах міжнародної взаємодії установи НАН України у 

2018 році реалізували приблизно 160 контрактів з різними видами наукових і 

виробничих структур на території 30-ти країн світу, здійснені поставки 
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науково-технічної продукції і послуг, а також трансферт технологій на суму 

113,7 млн. грн. [85]. 

Ще однією галуззю, яку не можна оминути у контексті розуміння 

потенціалу України, є агропромисловий сектор. Для України галузь сільського 

господарства є дуже ємною, а тому привабливою для залучення іноземних 

інвестицій з огляду на ринкові переваги та існуючі недоліки інших галузей. 

Стрімкому розвиткові агропромисловості  сприяють комфортні природні 

умови, зручне розташування країни і низький ціновий діапазон локальних 

ресурсів, а також наявність розвиненої інфраструктури і 

сільськогосподарського машинобудування. Найбільші інвестиційні проєкти в 

агрогалузі - це проєкти,  пов’язані з аграрною інфраструктурою. За останніми 

даними Державної служби статистики України, [113] обсяг капітальних 

інвестицій в аграрний сектор економіки за січень- грудень 2018 року зріс на 

14% порівняно з минулим роком, але з урахованням інфляції реальний приріст 

становить 8,5%. Цей показник свідчить про слабкі темпи приросту порівняно 

з минулими роками: у 2016 році - 49,5%, у 2017 році – 30,7% [12].  

Негативними чинниками є зменшені бюджетні витрати на підтримку 

агровиробників у зв’язку з військовими діями, виведенням інвестиційних 

ресурсів агрокомпаній в інші країни у зв’язку з високим рівнем ризиків, 

зокрема, ставки відсотків по кредитах перевищують рентабельність витрат по 

інвестиційних проєктах. Але незалежно від дії негативних факторів 

виробництво агропродукції залишається інвестиційно привабливим. Аграрне 

виробництво має вплив на розвиток всієї економіки. Це засвідчує коефіцієнт 

кореляції 0,6 між показниками інвестицій на 1 гектар сільськогосподарських 

угідь і валовим регіональним продуктом [12].  

Як уже зазначалося вище, 2016 рік був дуже продуктивним для аграрної 

економіки, агропромисловий комплекс отримав 44,2 млн. грн. капітальних 

інвестицій. Цьому сприяла активна діяльність глобальних трейдерів, що ввели 

до ладу діючих нові елеваторні потужності, перевалочні термінали і великі 
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логістичні комплекси: у червні 2016 року компанія Bunge31 на території 

Миколаївського морського порту відкрила сучасний виробничо-

перевантажувальний комплекс з обсягом інвестицій 180 млн. доларів [189], а 

компанія COFCO Agri Україна - експортний термінал «Дунайська судохідно-

стивідорна компанія» ДССК. 

Китайська зернова корпорація COFCO Corporation є одним із 

найбільших виробників, переробників і трейдерів сільськогосподарської 

продукції у світі, у березні 2016 року вона придбала міжнародну аграрну 

корпорацію Noble Agri з активами в Україні і створила підрозділ COFCO Agri, 

метою якого є переробка і торгівля сільськогосподарською продукцією. Крім 

того, контролює вісім підприємств-елеваторів «Белгравія», 

«Новоолексіївський елеватор», «Юнігрейн-Базис», «Каракубське ХПП» і 

маслоекстракційний завод «Сателіт». 

Корпорація COFCO інвестувала 75 млн. доларів у налагодження 

функціонування перевалочного терміналу у Миколаївському морському 

порту, який здатен приймати 120 залізничних вагонів і 120 автомобілів на 

добу. Вантажний обсяг становить 10 тис. тонн на добу. Інноваційний і 

сучасний термінал збудовано на базі миколаївських причалів, оснащено 

зерносховищем, зерноочисником, сушаркою  і лабораторією для визначення 

якості зерна. За 2016-2017 роки COFCO Agri експортувала 1,62 млн. тонн 

кукурудзи, 514 тис. тонн пшениці, відправила на зовнішні ринки товарів на 

3,37 млрд. грн. [142]. 

Законодавче регулювання інноваційних процесів в Україні здійснюється 

на основі Закону «Про інвестиційну діяльність», до якого були внесені зміни 

у 2017 році. Згідно з ними, «Інвестиційний проект – це комплекс заходів 

(організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та 

інженерно-технічних), визначених на основі національної системи цінностей і 

завдань інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на 

                                                      
31 Bunge Ltd. – компанія зернотрейдер, представництво Бунге Україна відкрило інноваційні 

виробничо-перевантажувальні комплекси з інвестиційним обсягом 180 млн. доларів. 
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розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, 

виконання яких здійснюється суб’єктами інвестиційної діяльності із 

застосуванням цінностей відповідно до положень цього Закону» [32]. 

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 2015 

року зі змінами у 2016, 2017 і 2018 роках визначає правові, організаційні і 

фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-

технічної діяльності, створює умови для провадження наукової і науково-

технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у 

технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу і влади [33]. 

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності 

технологічних парків» від 1999 року зі змінами (останні зміни вносилися 

16.10.2012 року) регулює правові й економічні засади запровадження і 

функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних 

парків «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та 

сенсорна техніка» (м. Київ), «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона», 

«Інститут монокристалів» (м. Харків), «Інститут технічної теплофізики», 

«Київська політехніка», «Інтелектуальні інформаційні технології», 

«Укрінфотех», «Агротехнопарк», «Еко-Україна», «Наукові і навчальні 

прилади» (м. Суми), «Текстиль» (м. Херсон), «Український мікробіологічний 

центр синтезу та новітніх технологій» УМБІЦЕНТР (м. Одесса), 

«Машинобудівні технології» (м. Дніпро). Цей закон поширюється на 

технологічні парки, їхніх учасників і спільні підприємства, що виконують 

проєкти технологічних парків за пріоритетними напрямами діяльності 

технологічних парків. Спеціальний режим інноваційної діяльності 

запроваджується щодо технологічного парку строком на 15 років і діє при 

виконанні проєктів технологічного парку. Державне сприяння здійснюється 

шляхом державної фінансової підтримки і цільового субсидіювання проєктів 

технопарків [34]. 

У питаннях взаємодії інновацій в Україні та міжнародних інноваційних 

систем дуже розвиненою галуззю у цьому сенсі є ІТ, що має багатонаціональну 
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присутність і зростаючі тенденції багатонаціональних технологічних 

компаній. Взаємодію на глобальному рівні здійснюють в Україні науково-

дослідницькі центри. До найпотужніших належать: 

1. Samsung R&D Institute Ukraine (SRK) – структура є одним із елементів 

глобальної інноваційної мережі Samsung Electronics. Основними напрямами є 

охоплення науково-дослідної роботи у комп’ютерному баченні, розвиток 

наступного покоління інтерфейсів «людина-комп’ютер»  на основі 3D графіки 

та нових технологій розпізнавання і розробка програм для використання і 

створення нових типів мультимедійного контенту, конвергенція пристрій-

пристрій і пристрій-хмарне сховище, запровадження інформаційної безпеки і 

штучного інтелекту, створення механізмів обробки природної мови і 

вдосконалення обчислювального інтелекту. 

Метою цього дослідницького центру є надання наступного покоління 

інтелектуальним послуг для продуктів Samsung, що є адаптивними і 

контекстно-орієнтованими, а також створення умов для захоплюючого 

інноваційного розвитку через програмні та апаратні екосистеми мережі. У 

межах глобальної мережі учасники-інженери в Україні отримують прототипи 

з нуля для вбудованих пристроїв, це дає змогу українським новаторам 

працювати над технологією майбутнього. Samsung institute пропонує 

робітникам в Україні конкурентну заробітну плату, внутрішню сертифікацію 

SW32 для робітників, сучасні онлайн тренінги, технічну бібліотеку, глобальні 

програми мобільності для міжнародних науково-дослідних центрів та 

управління патентною реєстрацією [205]. 

2. Boeing Design Center Kiev. Підготовка цього проєкту розпочалася ще 

у 2013 році і спочатку планувалась як підрозділ представництва у Москві, але 

підхід зазнав деяких змін і компанія створила незалежне українське 

представництво з власними цілями і завданнями. Урочисте відкриття 

відбулося у листопаді 2015 року у Києві. Механіко-машинобудівний інститут 

на базі Київського політехнічного інституту  є забезпечувальним елементом 

                                                      
32 SW сертифікація – це міжнародна сертифікація з систем комп’ютерного моделювання. 
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центру у постачанні фахівців з конструювання, міцності і технологій 

будівництва літальних апаратів. Цей проєкт є спільним з навчально-науковим 

центром КПІ та групою компаній «Прогрестех-Україна», яка є партнером 

корпорації «Боїнг» у Росії і Україні. 

Завданням Інженерного центру компанії «Боїнг-Україна» є 

налагодження конкурентоспроможності підрозділу «Commercial Airplanes». 

Основними проєктами є «Commercial Aviation Service», а завданням 

працівників є нарощування обслуговування повітряного флоту підрозділу 

CAS та підвищення оперативності роботи з клієнтами завдяки оптимізації 

інженерної роботи у межах глобальної мережі. Центр назвали на честь 

Степана Тимошенка - українсько-американського вченого, який є 

засновником сучасної науки у сфері авіакосмічних матеріалів і конструкцій. 

3. NetCracker. Основний напрям діяльності – створення, впровадження і 

супроводження систем експлуатаційної підтримки для операторів зв’язку, 

великих підприємств і державних компаній. Розробка систем операційної 

підтримки мобільного браузера з відкритим кодом для смартфонів (OSS) для 

великих телекомунікаційних компаній і компаній, що мають складну 

телекомунікаційну структуру. Головний офіс компаній розміщується у США, 

а в Україні - представництво з відсотком інженерного складу робітників 60%.  

NetCracker Framework - це технологічна платформа з усіма модулями системи, 

платформа є гнучкою, відкритою і сучасною мережею автоматизації процесів 

[216]. 

4. Ericsson Ukraine. Ця співпраця розпочалася у червні 1995 року, а зараз 

представництво в Україні є частиною глобальної мережі ІТ і телекомунікацій 

з 330-ма співробітниками і двома офісами у Києві і Львові. Українське 

представництво компанії співпрацює зі всіма найбільшими мобільними 

операторами України, більш як 50% усіх мобільних передач даних 

відбувається з застосуванням технічної бази Ericsson. Компанія підтримує 

розвиток інновацій і технологічних винаходів у сфері телекомунікацій і ІТ. На 

базі міжнародних надбань розвиває цю сферу в Україні. 1 лютого 2017 року 
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компанія Ericsson завершила інтеграційні процеси раніше придбаних 

українських операційних процесів з розробки програмного забезпечення 

компанії Ericpol. Під час цього процесу майже 160 висококваліфікованих 

розробників та інженерів програмного забезпечення стали частиною 

глобальної команди науково-дослідного центру Ericsson [154]. 

Статистичні дані щодо участі наукових організацій основних інститутів 

Національної академії наук України у міжнародному співробітництві за 2015 

рік налічують 1620 співробітників, які були учасниками міжнародних 

наукових процесів співробітництва. В Україні чисельність дослідників у 2014 

році становила 58,7 тис. осіб, більшість з яких працювала у державному 

секторі, питома вага виконавців наукових і науково-технічних робіт щодо 

чисельності зайнятого населення становила 0,5% [70]. 

Упродовж 2017 року наукові дослідження і розробки в Україні 

виконували 963 організації. У відсотковому відношенні – 45,8% організацій, 

які  належать до державного сектора економіки, 39% - до підприємницького, а 

15,2% до сектора вищої освіти. Національній академії наук України 

підпорядковано 180 організацій і це є найбільшою кількістю в Україні,  

Міністерству освіти і науки України – 129 організацій, Національній академії 

аграрних наук України – 86 організацій, Міністерству економічного розвитку 

і торгівлі України – 33 організації, більшість наукових організацій 

розташована у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. У 2017 році 963 

організації здійснювали наукові дослідження і розробки, регіонально серед 

яких 333 організації розташовані у Києві, 198 - у Харкові і 78 - у Дніпрі 74]. 

За 2014-2016 роки частка підприємств, які здійснювали інноваційну 

діяльність, становила 18,4%, а 11,8% були зайняті у процесі технологічних 

інновацій, 13,4% становили нетехнологічні (організаційні, маркетингові) 

інновації. 

Можна зазначити, що рівень інноваційного розвитку залежить від 

розміру і характеру діяльності підприємства, на практиці успішно інновації 

впроваджують великі компанії за рахунок значних обсягів потужності і 
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робочої сили. В Україні, згідно з показниками Державної служби статистики, 

упродовж 2014-2016 років найвища частка інноваційних підприємств була на 

підприємствах інформаційно-телекомунікаційної сфери, що можна 

простежити за кількістю міжнародних представництв у цій галузі, вища за 

середню по країні частка підприємств з технологічними інноваціями належала 

до переробної промисловості – 15,6% [70, c. 109]. 

Міжнародними партнерами в інноваційній діяльності в Україні є 

постачальники устаткуваня та інших матеріалів, носії програмного 

забезпечення і компонентів ІТ систем, а також консультаційний сектор. За 

2017 рік частка нових видів техніки і впровадження інноваційної продукції 

зросла у кілька разів і становила 27,7%. Але фінансовий аспект інновації 

залишається за ініціативою приватного і промислового секторів, показники 

державного фінансування дуже низькі через дефіцит Державного бюджету 

України.  

 

3.3. Диверсифікація інноваційного потенціалу України у процесі 

імплементації Угоди про асоціацію з ЄС 

 

Угода про асоціацію між Україною і ЄС стала відправним моментом усіх 

інноваційних процесів в Україні і надією на отримання європейських 

стандартів життя і підприємництва. Угода передбачає співробітництво під 

егідою таких розділів: загальні принципи, політичний діалог, юстиція, свобода 

і безпека, зона вільної торгівлі Україна-ЄС, галузеве співробітництво, 

фінансове співробітництво, інституційні положення [87].  

Сучасні умови переходу української економіки на інноваційний шлях 

розвитку передбачають нові виклики щодо організації інноваційної діяльності 

у вигляді процесів модернізації підприємств, розвитку науково-дослідних 

розробок, впровадженням нових технологій і посилення технологічної 

конкуренції. Існують методи регулювання інноваційних процесів шляхом 

створення умов її інтенсифікації регіональними і місцевими органами 
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управління, які отримують повноваження у зв’язку з соціально-пріоритетним 

напрямом розвитку економіки України. 

Країни, що стикаються з питаннями світової жорсткої конкуренції та 

умовами діяльності на ринку, важливим фактором успішного розвитку 

вважають інноваційну діяльність та її результати. Країни-учасники ринкових 

відносин з метою підтримки власної конкурентоспроможності повинні чітко і 

цілеспрямовано формувати інноваційну політику й імплементувати її. Тому 

для України актуальним є проблема ефективного застосування здобутків 

науки і техніки, де в основі лежать теоретичні положення і наукові принципи 

як елемент інноваційного потенціалу країни. Основною метою державної 

політики в галузі розвитку науки і технологій є перехід до інноваційної 

економіки, коли основним завданням стає накопичення і збагачення 

інноваційними інтелектуальними продуктами і формування інноваційного 

потенціалу шляхом визначення пріоритетних завдань економічного розвитку 

країни. 

Інноваційний потенціал налічує джерела, засоби, фінансові ресурси і 

напрацювання, які можуть застосовуватися для досягнення мети у реалізації 

різних інвестиційних стратегій розвитку. Інноваційний ресурс є елементом 

соціально-економічного потенціалу країни і передбачає збалансованість 

ресурсів достатнього рівня розвитку з метою здійснення ефективної 

інноваційної діяльності за допомогою інституційних та організаційних 

механізмів, як-от технологічних центрів, інноваційних агентств і патентних 

бюро. Потенціал передбачає також наявність невикористаних можливостей 

ресурсів, для активізації яких необхідною є реалізація інноваційної стратегії, 

що свідчить про здатність економічної системи до змін, поліпшення і переходу 

до ресурсів нової якості. Інноваційні стратегії належать до функціональних 

стратегій, що мають на меті досягнення цілей завдяки присутності новизни, 

інновації.  

Інноваційні стратегії охоплюють: 
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 інноваційну діяльність фірм, підприємств і приватного сектора, що 

мають на меті отримання нових продуктів, послуг і технологій; 

 галузі виробництва, маркетингу і управління, де застосувуються нові 

методи у НДДКР; 

 перехідний фактор до нових організаційних структур; 

 запровадження нових видів ресурсів і модернізація традиційних 

ресурсів; 

 створення і реалізація конкурентної інноваційної поведінки. 

У нашому випадку державна інноваційна стратегія спрямована на 

розвиток інноваційного потенціалу України і є наслідком реакції на 

змінний фактор зовнішнього ринку і середовища. 

До інноваційних стратегії диверсифікованого зростання належать: 

 стратегія концентричної диверсифікації, що полягає у пошуку і 

застосуванні додаткових можливостей виробництва нової продукції 

на базі старої технології і на старому ринку збуту і пов’язана з 

продуктовою інновацією; 

 стратегія горизонтальної диверсифікації, що передбачає пошук 

можливостей для зростання на існуючому ринку завдяки випуску 

нової продукції, що вимагає нової технології і містить продуктову і 

функціональну інноваційну стратегії; 

 стратегія конгломеративної диверсифікації, що асоціюється з 

ситуацією, коли нова продукція передбачає нову технологію і новий 

ринок збуту. Це радикально новий вид діяльності з залученням 

комплексних інноваційних проєктів, що застосовують всі можливості 

інноваційних стратегій. 

Диверсифікація сама по собі є інноваційним процесом, який має на меті 

досягнення загальних, тактичних і стратегічних цілей розвитку інноваційного 

потенціалу країни шляхом реалізації інноваційних стратегій. Процес 

диверсифікації, викликаний зовнішніми і внутрішніми змінами, відбувається 

в умовах зростаючої мінливості зовнішнього середовища, інформаційної 



 192 

невизначеності у зв’язку з ризиками зниження виробничої діяльності і 

підвищення конкурентоспроможності. 

Особливість економічного простору України полягає у необхідності 

розробки самостійної та індивідуальної моделі модернізації економіки до 

інноваційного рівня розвитку. Це стає можливим завдяки створенню кожним 

суб’єктом стратегії розвитку інноваційного потенціалу, яка враховує 

регіональні соціально-економічні особливості і реальний стан можливостей 

інноваційного потенціалу з метою поступової інтеграції в єдину державну 

стратегію. Стан інноваційної діяльності у державі є головним показником 

розвитку суспільства і розвитку економіки. Інноваційний потенціал країни у 

цілому залежить від інноваційного потенціалу регіонів, їхньої спроможності і 

готовності здійснювати інноваційну діяльність, де під спроможністю 

розуміється існування збалансованої структури потенціалу і наявність 

ресурсів для здійснення інноваційної діяльності. 

Угода про Асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським 

Союзом і його державами-членами, з іншого боку, спрямована на сприяння 

розвитку нового клімату в економічних відносинах, торгівлі та інвестицій, 

заохочення конкуренції, що є важливим елементом  економічної 

реструктуризації та модернізації. 

 Угода про асоціацію між ЄС і Україною - це комплексний договір, що 

охоплює питання політичних та економічних відносин. Основною 

економічною метою Угоди є модернізація української економіки завдяки 

зростанню обсягів торгівлі з країнами ЄС та іншими державами, 

реформування економічного законодавства до стандартів ЄС і поліпшення 

інноваційного клімату України з метою залучення внутрішніх і зовнішніх 

інвестицій у виробництво конкурентної експортної продукції. Модернізація 

регламентується Угодою завдяки коригуванню її стандартів відповідно до 

стандартів ЄС [122]. 

Навесні 2007 року відбулися перші переговори між Україною і 

Європейським Союзом з питань прийняття нової посиленої угоди, яка 



 193 

першочергово мала на меті замінити вже існуючу Угоду про партнерство і 

співробітництво. У період 2007-2012 років відбувся 21 раунд переговорів з 

питань асоціації і 18 раундів переговорів щодо створення поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 19 грудня 2011 року на саміті Україна-

ЄС було заявлено про завершення етапу переговорів щодо Угоди про 

асоціацію між Україною і ЄС, яка мала масштабний характер. Рекомендацію 

до застосування Рада ЄС прийняла 15 травня 2013 року. 21 березня 2014 року 

було підписано політичну частину Угоди на позачерговому саміті Україна-ЄС. 

Були підписані також Преамбула, Стаття 1, Розділи 1 «Загальні принципи», 

Розділ 2 «Політичний діалог і реформи, політична асоціація, співробітництво 

і конвергенція у сфері зовнішньої і безпекової політики»,  Розділ 7 

«Інституційні, загальні та прикінцеві положення» Угоди. 

27 червня 2014 року на засіданні Ради ЄС підписано економічну частину 

Угоди, а саме: Розділ 3 «Юстиція, свобода і безпека», Розділ 4 «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею», Розділ 5 «Економічне і галузеве 

співробітництво», Розділ 6 «Фінансове співробітництво та положення щодо 

боротьби з шахрайством». Верховна Рада України та Європейський парламент 

16 вересня 2014 року одночасно ратифікували Угоду про асоціацію між 

Україною і ЄС, а 1 вересня 2017 року завершився тривалий процес ратифікації, 

і Угода про асоціацію між Україною і ЄС набула чинності повністю [114]. 

Тимчасове застосування Розділу 4 Угоди про асоціацію між Україною і 

ЄС розпочалося з 1 січня 2016 року в частині поглибленої і всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі та одночасно завершив дію спеціальний режим 

автономних торговельних преференцій ЄС для України, що дало змогу в 

односторонньому порядку українському експорту отримати доступ до ринків 

ЄС на умовах ПВЗВТ. Важливим кроком для України у 2017 році стало 

приєднання до програми ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і 

середнього бізнесу COSME33» (2014-2020), завершення підготовчих 

                                                      
33 COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises) – Європейська програма підтримки 

малого і середнього бізнесу. 
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внутрішньо-державних процедур щодо приєднання України до Регіональної 

Конвенції про преференційні правила походження товарів – ПЕМ-Конвенція. 

Україна веде діалог також щодо укладення Угоди про оцінку відповідності та 

прийняття промислових товарів – Угода АСАА34.  

1-2 березня 2017 року в Брюсселі на засіданні Діалогу високого рівня 

Україна-ЄС було досягнуто домовленостей у промисловій сфері та 

започатковано діяльність секторальних груп у пріоритетних галузях 

промисловості, а 1 лютого 2018 року Україна набула повноправного членства 

у Регіональній конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні 

правила походження – ПАН-ЄВРО-МЕД [36].  Метою цієї Конвенції є 

створення нового рівня торгівлі між країнами середземноморського регіону, 

яка передбачає можливість діагональної кумуляції, дає змогу користуватися 

сировинною базою країн-учасників, а не лише національною, як прийнято 

сертифікатами Eur.1. 

Концепція покликана стимулювати економічну інтеграцію і торговельні 

зв’язки  учасників. Важливим кроком для України є приєднання до цієї угоди, 

особливо у сфері легкої промисловості і металургії. Але для повноцінної 

участі у процесах діагональної кумуляції у межах Пан-Євро-

середземноморського регіону слід ще укласти угоди про зону вільної торгівлі 

зі сторонами Конвенції, з якими здійснюватиметься преференційна торгівля і 

відбуватись кумуляція. Україна уклала угоди з ЄС, ЄАВТ (Швейцарія, 

Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн), Македонією, Чорногорією і Молдовою у 

межах ЗВТ СНД. На порядку денному питання укладення ЗВТ з Туреччиною 

та Ізраїлем [121]. 

Зона вільної торгівлі для України - це поштовх до створення обсягів 

середніх і великих економік ЄС з показниками високорозвиненої і 

диверсифікованої промислової інфраструктури. На практиці торговельна 

політика України і її структура вже достатньо диверсифікована на користь 

                                                      
34 АСАА (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods) – угода, яка 

планується бути оформленою протоколом до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у статті 57. Угода 
про взаємне визнання Україною і ЄС сертифікатів відповідності на промислову продукцію. 
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ринків ЄС внаслідок політичних подій 2013 року. Положення торгової частини 

Угоди в розділі 4 передбачають створення поглибленої і всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі між Україною і ЄС (ПЗВТ), яка набула чинності 1 січня 2016 

року. Передбачається лібералізація торгівлі товарами і послугами і 

лібералізація капіталу і робочої сили. Запровадження ПЗВТ передбачає 

розширення прав споживчого виробу на ринку України, обмеження зростання 

цін і зниження цін на товари і послуги та посилення стимулів інноваційного 

розвитку. Відкриття ринків шляхом поступового скасування митних тарифів, 

стандартизація українських законів до норм і правил ЄС у торговельних 

секторах та отримання безмитного доступу у межах квот створить умови для 

гармонізації стандартів України і ЄС в основних галузях. 

Але є деякі питання щодо ускладнення умов функціонування економіки 

у зв’язку з існуючою необхідністю згортання неконкурентоспроможних 

виробництв і заміни їх на нові, а також зростання бюджетних витрат на 

структурну перебудову економіки. До позитивних аспектів належить системне 

реформування основних сфер української економіки [29] внаслідок стандартів 

ЄС. Диверсифікація - це процес нарощування і розширення номенклатури 

продукції, що виробляють фірми й організації. Диверсифікацію слід розуміти 

у двох значеннях: 

 розширення асортименту товарів, організація випуску 

нових видів продукції у межах існуючої галузі; 

 вихід за межі основного виду діяльності і проникнення у 

нові галузі та сфери господарства. 

Економічно привабливим співробітництво України з ЄС є внаслідок 

географічної близькості і тим самим змоги стати частиною ефективних 

ринкових господарських процесів з метою вдосконалення власної економіки. 

Економічна інтеграція України характеризується відсутністю розвинених 

виробничо-технологічних зв’язків з країнами ЄС, а тому лише продукція з 

низьким рівнем обробки йде на експорт, а до України з ЄС імпортується 

продукція з вищим рівнем доданої вартості інвестиційного значення. Саме 
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тому важливим кроком є не тільки використання ширшого доступу до ринків 

ЄС, а ще й користування можливостями для реформування і підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки з метою підвищення рівня 

експорту українських високотехнологічних товарів, що спричинить умови для 

зростання заробітної плати працездатного населення і підвищить споживчий 

відсоток на внутрішньому ринку. 

Угода про асоціацію передбачає також шляхи поглиблення 

співробітництва внаслідок залучення українських представників і компаній до 

загальних науково-дослідних, комунікаційних та інформаційних проєктів. 

Враховуючи вже зазначений високий науково-технічний потенціал розвитку 

України, можна розраховувати на зростання і підвищення якості експортних 

обсягів високотехнологічних товарів і послуг до ЄС. Внаслідок прийняття 

Україною зобов’язань щодо технічного регулювання промислової продукції 

згідно з міжнародними стандартами і законодавчою імплементацією технічні 

стандарти у різних галузях промисловості дадуть змогу залучати іноземні 

інвестиції до країни з метою створення нових високотехнологічних 

виробництв і створення нових робочих місць. Але перехід на нові технічні 

регламенти ЄС вимагає значних фінансових внесків на модернізацію та 

інноваційне переоснащення виробничих потужностей і впровадження нових 

технологій. А адаптація національного законодавства до європейських норм 

вимагає також запровадження ефективної системи контролю, що будується на 

міжнародному досвіді і має на меті захистити внутрішній ринок від неякісної 

і несертифікованої продукції будь-якого походження. 

Інноваційні процеси перебувають у компетенції низки державних 

установ і органів влади. Нніі ще відсутня чітка структура урегулювання 

конфліктів, забезпечення інтеграції різних цілей і запровадження послідовної 

програми, а тому відбувається поширення непослідовних і недостатніх щодо 

фінансового забезпечення ініціатив разом з неефективними правовими 

нормами. Україна має деякі інноваційні ініціативи, але внаслідок відсутності 

достатніх фінансових ресурсів і регульованих кроків для конкретизації 
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завдань реалізація пропозицій ще не стійка. До основних тенденцій зміни 

інноваційного середовища як фактора диверсифікації інноваційного 

потенціалу України належать заходи щодо усунення загальних тенденцій  

деіндустріалізації шляхом забезпечення структурної перебудови економіки у 

напрямі підвищення частки виробництв з високим рівнем доданої вартості з 

метою формування конкурентоспроможних інноваційних промислових 

комплексів з продукцією, орієнтованою як на внутрішні, так і  на зовнішні 

ринки збуту. Основним чинником залишається розробка і реалізація 

ефективної державної інноваційної політики, де важливим елементом є 

формування інституційного середовища, що містить різні інструменти, 

механізми й інститути, спрямовані на стимулювання технологічної 

модернізації та інноваційний розвиток економіки України. 

У 2015 році Україна набула статусу асоційованого члена Рамкової 

програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

Ознакою статусу є рівноправність з європейськими партнерами і доступ до 

можливості впливу на формування змісту Програми. «Горизонт 2020» є 

найбільшою Рамковою програмою ЄС з фінансування науки та інновацій з 

бюджетом майже 80 мільярдів євро  з терміном дії 2014-2020 роки. До 

основних завдань Програми належать такі важливі заходи: 

 створення привабливих умов для висококваліфікованих науковців 

на території ЄС; 

 сприяння розвитку інноваційності і конкурентоспроможності 

європейської промисловості і бізнесу; 

 вирішення найгостріших питань сучасного європейського 

суспільства за допомогою наукових здобутків і винаходів. 

З 2014 року українські організації й установи беруть активну участь у 

Програмі, 117 українських організацій-учасників отримали фінансування у 

розмірі 17,232 мільйона євро для 90-а проєктів, де 9 із них координуються 

українськими організаціями. За весь час 1190 українських установ і 

організацій подали на розгляд 915 підготовлених проєктних пропозицій 
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загальною вартістю 465 851 011 євро [21]. 27 жовтня 2017 року Європейська 

Комісія презентувала нову Робочу програму «Горизонт 2020», яка охоплює 

2018, 2019 і 2020 бюджетні роки з фінансуванням 30 мільярдів євро [21]. 

Участь України у конкурсах програми «Горизонт 2020» на початок 2019 

року визначається 133-ма проєктами з бюджетом від ЄС 21,57 мільйона євро, 

при цьому кількість проєктів за участю України становить 0,61% від загальної 

кількості проєктів, підтриманих Європейською Комісією. Бюджет цих 

проєктів становить 0,05% від загальної суми фінансування проєктів, 

підтриманих Європейською Комісією [93]. 11 мільйонів євро призначено на 

користь організацій приватного сектора, 6 мільйонів євро - дослідницьким 

установам, вищим навчальним закладам -  4 мільйони євро [93]. 

На хвилі цих зрушень актуалізувалася необхідність сформувати 

Національну доповідь, яку й підготували фахівці Національної академії наук 

України під назвою «Інноваційна Україна – 2020», основним завданням якої є 

обґрунтування основоположних складових інноваційного розвитку економіки 

та інших сфер України в умовах інтеграції на основі дослідження стану 

інноваційної України та аналізу світових тенденцій. Згідно з Національною 

доповіддю, основним компонентом сучасної інноваційної стратегії має стати 

механізм партнерства уряду і представників промисловості як елемент 

інноваційних змін. 

Відкритим залишається питання подолання труднощів, пов’язаних з 

інноваційними зрушеннями економіки, які не можна спрогнозувати. 

Наприклад, Україна посідає 43-є місце за рейтингом Глобального 

інноваційного показника із 126-ти країн світу, обсяг ІТ сервісів в Україні 

становить 3,6 мільярда доларів за 2017 рік, а обсяг інвестицій у стартап сектор 

- 265 мільйонів доларів і налічує 44 успішні міжнародні угоди [212]. За 

різними розрахунками, майже 80% компаній України у роботі застосовують 

мережу Інтернет, але серед основних проблем у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій залишається тінізація ІТ-сектора і приховані схеми 

аутсорсингу, орієнтація не на готовий кінцевий продукт, а на часткове 
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виконання завдань іноземних замовників, а також еміграція фахівців, 

навчання яких відбувалось на території України. 

Міжнародна співпраця у межах Україна-ЄС сприяє зміцненню 

інноваційної діяльності. Показники наукового розвитку населення в Україні 

мають достатній рівень, але складним питанням залишається розвиток 

людського капіталу та утримання робочої сили в країні. Одним із можливих 

шляхів подолання є сприяння міжнародній мобільності вчених у межах уже 

існуючих програм ЄС, розробка нових форм співробітництва у межах 

регіональних інтеграційних ініціатив і створення нових механізмів 

співробітництва з приватним сектором шляхом спільного спонсорства і 

корпоративних стипендій. Важливим кроком є  також розвиток програм 

НДДКР за участю іноземних партнерів і приватних інвесторів, що є фактором 

утримання і повернення інтелектуального прошарку робітників до України. 

Внаслідок зростання товаропотоків між Україною і ЄС є необхідність 

запровадження такого поняття, як інноваційний потенціал євроінтеграції та 

його активізація. 

3 липня 2018 року у межах Угоди про асоціацію між Україною і ЄС  

створено конкурсну програму нових ідей EU Association Lab, яка разом з 

міністерствами та іншими органами влади надає змогу запроваджувати 

проєкти інноваційного значення. Принцип дії полягає у прийнятті заявок та 

відборі на конкурсних засадах кращих ідей. Наступним етапом є 

доопрацювання ідей у межах відбору EU Association Day і презентація їх журі. 

Надалі відібрані команди беруть участь у семінарах і тренінгах, а потім 

тестують і презентують готові продукти ринку. Ця лабораторія створена 

спільно з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції і GIZ35 [155]. До лабораторії проєктів представники державного 

сектора подали 46 ідей, 68 заявок отримано від бізнесу, експертів і лідерів 

громадянського суспільства, зацікавлених у прискоренні євроінтеграційних 

                                                      
35 GIZ – консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС з надання підтримки уряду 

України у реалізації Угоди про асоціацію. 
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процесів. Першочерговим у 2019 році є надання підтримки проєктам у сфері 

державних закупівель, законодавства для бізнесу та управління інвестиціями, 

а також інтеграції до цифрового ринку ЄС [25]. 

У межах програми «Горизонт 2020» Україна брала участь у програмі 

досліджень і навчання «Євроатом» упродовж 2014-2018 років з бюджетом у 

розмірі 872,5 мільйона євро. Україна приєдналась  до програми «Євроатом» 27 

червня 2016 року, хоча вже була учасницею цієї програми упродовж 2007- 

2013 років. «Євроатом» охоплює програму досліджень і розробок енергії 

термоядерного синтезу, науково-дослідну діяльність у галузі радіаційного 

захисту і входить до складу Спільного дослідницького центру, що здійснює 

заходи з ядерної безпеки і безпеки у цілому. Програма сприяла ідеї 

функціонування «Інноваційного союзу» і підтримувала передкомерційні і 

міжрегіональні дослідження з ядерної енергетики, сприяла процесу передачі 

знань і технологій між науковими установами, промисловістю і державними 

органами. Програма «Євроатом» підвищила конкурентоспроможність в 

атомній галузі і створила новий сектор високотехнологічної промисловості  

енергії термоядерного синтезу, сприяла створенню робочих місць у різних 

спектрах дисциплін. 

Згідно з підсумками першого раунду, що закінчився у травні 2019 року, 

є 5 команд переможців, серед яких найбільш інноваційним рішенням визнано 

ресурс «До100%Вірно». Цей ресурс створено для верифікації бенефіціарних 

власників компаній, зініційований Державною службою фінансового 

моніторингу України, Міністерством юстиції України і Національним банком 

України. Крім цього, серед інноваційних проєктів лабораторії з’явились такі: 

 мобільний додаток «Я-Inspector» - це інноваційний інструмент для 

отримання та обробки інформації про небезпечну нехарчову продукцію 

з метою спрощення процедури подання скарг. Проєкт ініційовано 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України; 

 нецінові критерії у публічних закупівлях – це ресурс для прозорого 

інформування щодо практик застосування нецінових критеріїв у 
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публічних закупівлях, що ініційовано Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України; 

 розробка методології бенчмаркінгу операторів системи розподілу 

електроенергії DSO - це тарифна методологія на основі принципів 

стимулюючого регулювання, яка ініційована Національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних 

послуг; 

 мобільний додаток для споживачів фінансових послуг, що допоможе їм 

у вирішенні суперечок у разі порушення їхніх прав. Єдиний інтернет-

портал для споживачів фінансових послуг – це цифровизація послуг для 

захисту та підвищення довіри до фінансової системи (ініційовано 

Національним банком України разом з іншими фінансовими 

регуляторами); 

 дизайн прототипу і дорожньої карти створення електронного ресурсу 

культурної спадщини та переміщених культурних цінностей – це 

цифровизація обліку об’єктів культурної спадщини з метою 

безперешкодного доступу до та обміну інформацією, що створено за 

ініціативою Міністерства культури України [155]. 

Серед усіх проєктів, що подаються до лабораторії, важливим аспектом є 

цінність для реалізації Угоди про Асоціацію, новизна і доказ, що кінцевим 

підсумком роботи повинен бути конкретний пілотний продукт з 

довгостроковою перспективою застосування. До пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності в Україні у межах Угоди про асоціацію належать: 

 модернізація електростанцій, створення нових і відновлювальних 

джерел енергії та впровадження новітніх ресурсозберігаючих 

технологій; 

 машинобудування і високотехнологічне оновлення усіх видів 

економічної діяльності; 

 нанотехнології, інформаційно-телекомунікаційні технології; 

 розвиток хімічної технології і біотехнології; 
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 високотехнологічний розвиток агропромислової галузі і переробної 

промисловості; 

 розвиток транспортних систем; 

 охорона здоров’я і навколишнього середовища; 

 розвиток інноваційної культури суспільства. 

Однією із програм ЄС є COSME – Європейська програма підтримки 

малого і середнього бізнесу. Метою є вирішення проблем у сфері малого і 

середнього підприємництва, пов’язаних з доступом до фінансування, виходом 

на нові ринки та вдосконаленням внутрішніх бізнес процесів і підтримкою та 

розвитком пріоритетних сфер національної економіки. Термін дії в Україні –  

2014-2020 роки. Ця програма надає вихід на ринки ЄС та ринки партнерів 

програми шляхом користування Європейською мережею підприємств  

Enterprise Europe Network з метою отримання легкого доступу до інформації 

щодо ведення підприємницької діяльності через онлайн-портали Your Europe 

business portal, Trade helpdesk, European cluster collaboration platform. Бюджет 

програми CSME до 2020 року для України становить 900 мільйонів євро [22]. 

З урахуванням плану заходів з реалізації Концепції реформування 

державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки [81], виконання 

якої було лише частковим, для забезпечення ефективної стратегії входження 

інноваційного потенціалу України до глобальних інноваційних мереж 

необхідно забезпечити пріоритетне фінансування проведення НДДКР, які вже 

мають на сьогодні високий рівень готовності, що вже у короткостроковій 

перспективі забезпечить практичний підсумок від інновацій у галузях 

української економіки. Необхідним є  залучення іноземних і вітчизняних 

інвесторів, а також коштів  державного сектора національної економіки з 

метою організації виробництва високотехнологічної продукції разом з 

співфінансуванням завдяки коштам державного бюджету, міжнародних 

організацій та БНП. 

Вирішальне значення для функціонування ГІМ в Україні має  розвиток 

інноваційної інфраструктури, що, зокрема, передбачає  активніше 
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застосування венчурного фінансування в інноваційній діяльності, розвиток 

нових технологічних платформ і кластерів, комерціалізацію об’єктів права 

інтелектуальної власності, державне сприяння при патентуванні українських 

винаходів за кордоном, участь України у системі оперативного отримання 

науково-технічної інформації, в тому числі і в європейській мережі інформації 

щодо питань кон’юнктури ринку. 

Важливу роль відіграють сучасні ІКТ технології щодо сервісної 

інфраструктури, а також застосування баз даних щодо висококонкурентних 

інноваційних проєктів, передових глобальних технологічних та 

організаційних інновацій, які дають змогу поліпшити методику прогнозування 

ринкового попиту на міжнародному ринку на кінцеву інноваційну продукцію 

українського виробництва. 

 

Висновки до розділу 3 
 
 

Аналіз механізмів участі інноваційного потенціалу України у  

глобальних інноваційних мережах, а також основних напрямів взаємодії 

інноваційного потенціалу країни та глобальних інноваційних мереж дав змогу 

зробити такі висновки та узагальнення: 

1. Україна є полем для будь-якої інноваційної діяльності внаслідок 

високих показників інноваційного розвитку людського капіталу. Це означає, 

що інноваційний потенціал України залежить від кожного громадянина, який 

проживає, навчається і працює на території держави. Основним завданням 

держави у такому випадку є чітко і швидко реагувати на виклики світового 

глобалізаційного процесу і намагатись пристосовувати нормативно-правову 

базу, державне регулювання і державну підтримку під виклики часу. Інновації 

– це хвиля, яка підхоплює всіх і тримає майже на одному рівні, бо інновації 

теоретично доступні всім одразу. Так, Україна, посідаючи 81-е місце за 

рейтингом конкурентоспроможності в світі, має одне із перших місць за 

рейтингом інноваційного потенціалу громадян, то ж інновація - це завжди 
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невгамовне прагнення всюди і завжди бути кращими, а якщо інноваційний 

потенціал України зростатиме швидкими темпами, то економічні і соціальні 

фактори не зможуть перебувати осторонь. 

2. Під час розгляду інноваційних компаній України нами було 

визначено, що успішні інновації у більшості випадків створюються великими 

компаніями. Дуже активними галузями інноваційної діяльності України є 

інформаційно-комунікаційна, інформаційно-технологічна, переробна,  

останнім часом не відстає агроекономічна галузь, оскільки вона нині є 

інвестиційно привабливою для інвесторів. Підкреслено позитивні аспекти для 

підприємтсв малого і середнього бізнесу України від участі в європейських 

інноваційних мережах. До пріоритетних напрямів належать 

ресурсозберігаюче устаткування і технологічні заходи в основних видах 

економічної діяльності. Важливим інноваційним напрямом, 

конкурентоспроможним у світі, є авіаційна і ракетно-космічна галузі, а  

перспективним за обсягами експорту - агропромисловий комплекс, що 

потребує його технологічного розвитку і збагачення. 

3. Законодавчі акти щодо підтримки інновацій мають не 

пріоритетний вплив  порівняно з нормативними актами держави, зокрема з 

Законом України «Про державний бюджет». Саме це є причиною затримки 

інноваційних ініціатив й утворення прірви між науковими установами, 

вищими навчальними закладами і комерційними підприємствами, що 

потребує нормалізації балансу між законодавчими актами, в яких визначається 

регулювання інноваційної діяльності. Згідно з практикою країн ЄС, 

законодавче забезпечення повинно впливати на формування ефективної 

економічної політики і регулювати її реалізацію з визначеними індикаторами 

зміни стану економіки. 

4. Інноваційна стратегія та інноваційна політика України  

орієнтована першочергово на інноваційну політику і стратегію ЄС, метою якої 

є реалізація спільної інноваційної стратегії економічного розвитку ЄС і 

розробка та імплементація інноваційних програм, стандартизованих під 
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вимоги країн-учасниць. Спільна інноваційна стратегія ЄС поєднує Рамкові 

програми науково-дослідного характеру і діяльність Спільного 

дослідницького центру, що координує загальну інноваційну політику і надає 

підтримку країнам-учасникам. Згідно з даними прогресу виконання Угоди про 

асоціацію станом на 2019 рік, Україна у сфері «наука, технології та інновації, 

космос» виконала вимоги на 50%, що дає надію сподіватись на істотніші 

зрушення згодом, але є ще багато секторів, зокрема «статистика та обмін 

інформацією», «ЮСБ, права людини» і «захист прав споживачів», де зовсім 

негативні показники. Україна і ЄС отримують переваги від розширення 

можливостей науково-дослідної співпраці шляхом розробки нових 

партнерських відносин щодо ініціації нових наукових ідей у межах діяльності 

Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, що спровокує економіку до нових 

зрушень. 

Основні підсумки і положення цього розділу висвітлені автором у таких 

наукових працях: [50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні підходи щодо розвитку 

глобальних інноваційних мереж у міжнародних інтеграційних об’єднаннях та 

розроблено практичні рекомендації щодо входження інноваційного 

потенціалу України до  глобальних інноваційних мереж. За підсумками 

здійсненого дисертаційного дослідження, відповідно до поставленої мети та 

завдань, нами зроблено такі висновки: 

1. Глобальні інноваційні мережі впливають на формування та 

розвиток економічних процесів в міжнародних інтеграційних об’єднаннях та 

в світі в цілому. Інновації відіграють провідну роль у питаннях міжнародної 

інтеграції, коли інтеграційні об’єднання створюються на засадах економічних 

зв’язків і географічного розташування, але їхнє поєднання як єдиної мережі 

відбувається завдяки спільним прагненням до інноваційного розвитку. 

Виокремлено глобальні, регіональні, національні інноваційні мережі, в основі 

яких  інноваційна парадигма каскадної структури – розробка технології, 

створення та комерціалізація і вихід на ринок. Було визначено, що глобальні 

інноваційні мережі – це транснаціональні об’єднання інфраструктурних 

організацій, діяльність і послуги яких пов’язані з виробництвом,  

комерціалізацією і передачею технологій, створенням і управлінням 

інноваційними стартап-компаніями і розвитком інновацій в цілому.   

2. Здобутки в галузі нових технологій глобальних інноваційних 

мереж дозволяють країнам займати високі позиції у рівні інноваційного 

розвитку і розвитку економічних відносин. Найбільш поширеною і 

ефективною організаційною формою в роботі виділено тип «інноваційного 

супермаркету», що базується на ідеї краудсорсингу. Це швидкий і відкритий 

тип глобальних інноваційних мереж для ведення інноваційної діяльності 

різного профілю. При розгляді ефективної діяльності глобальних 

інноваційних мереж встановлено  тенденцію, за якої переважаючі економічні 
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фактори в системі інвестиційних і виробничо-технологічних відносин 

спричинюють позитивну динаміку розвитку мережі як незалежного елементу. 

3. Характерною рисою  інноваційних мереж ЄС є спільне прагнення 

до комерціалізації здобутих результатів інноваційної діяльності,  створення 

соціуму знань, соціуму спільнот,  які формують інтеграційний інноваційний 

простір у контексті 4-ї індустріальної революції та цифровізації економічних 

процесів. Зазначене стало можливим завдяки глобальній тенденції до 

мережевості, що втілена в рамках міжнароднюого інтеграційного об”єднання.  

Малі та середні підприємства, які завжди були найслабшою ланкою, отримали 

доступ до нових  можливостей інноваційних мереж і відкритих ринків ЄС. 

4.  Конвергентні процеси ЄС в інноваційних мережах переважають у 

вигляді β конвергенції, що демонструє прискорений розвиток відстаючих 

регіонів, їхніх інноваційних потенціалів. Конвергентні технології для 

європейської спільноти знань базуються на меті і ідеї соціального 

конструктивізму, спільної діяльності технологій і суспільства для покращення 

якості життя, де соціальні цінності набувають пріоритетного значення.  Кожен 

член ЄС є  учасником  різноманітних мереж інноваційної підтримки ЄС і це 

дає право на отримання допомоги, фінансування або пошуку партнера завдяки 

дії відкритих конкурсних програм. Регулювання інноваційної діяльності ЄС 

відбувається в рамках програми «Horizon 2020», але надалі функціонуватиме 

більш поглиблена і всеохоплююча, підготовлена до викликів новітнього часу 

інноваційна Рамкова програма «Horizon Europe» з часовим проміжком  2021-

2024 роки. Вирівнювання рівнів інноваційного розвитку країн-членів ЄС, 

участь їхніх підприємницьких структур у глобальних та регіональних 

інноваційних мережах створюють передумови для формування інноваційного 

союзу ЄС.  

5. В інтеграційному об’єднанні АСЕАН формується цілісна система 

інноваційного характеру, яка має досить розгалужений внутрішній механізм 

функціонування, що ускладнює розвиток інноваційних  процесів у регіоні, з 

одного боку, а, з іншого боку, сприяє економічному й інноваційному поступу 
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менш розвинутих країн. Існує велика розбіжність у рівнях інноваційної 

діяльності серед країн-членів АСЕАН, що зумовлює відмінності їхньої 

інноваційної політики. Так, у Глобальному індексі інновацій у 2019 р.,  позиції 

країн у рейтингу варіюються від  8-го місця у Сингапуру до 98-го у Камбоджі. 

В цілому в АСЕАН економічне зростання за своїми темпами випереджало 

технологічний розвиток, інноваційну спроможність та впровадження  

інноваційних досягнень у виробництво, що свідчить про тенденцію реалізації 

в регіоні σ конвергенції. За рівнем розвитку технологій, інновацій та їхньою 

утилізацією в роботі здійснено класифікацію країн за такими групами, як: 1) 

«лідери» (Сінгапур), 2) «переслідування» (Малайзія), 3) «навчання» 

(Індонезія, Таїланд, Філіппіни та В’єтнам), 4) «початковий стан» (Камбоджа, 

Лаос та М’янма), 5) «трансформація» (Бруней). 

6. Країни ЮСМКА мають різноманітний інноваційний потенціал. 

США та Канада - країни з відносно високим рівнем досліджень та розробок та 

патентування, натомість Мексика значно відстає від них з точки зору 

інвестицій в інноваційну діяльність та інноваційні розробки. Однак з точки 

зору внутрішньої дифузії технологічних інновацій Велика кількість 

американських компаній очолює рейтинги найбільш успішних інноваційних 

компаній світу. Найбільш відомим інноваційним центром світу є Силіконова 

долина, де були створені компанії-гіганти такі, як Apple, Intel, Google тощо. 

Інтеграційні процеси в Північній Америці та пов'язані з цим реформи 

законодавства про інтелектуальну власність сприяли збільшенню поширення 

технологій всередині НАФТА, а імплементація нової угоди ЮСМКА, яка, 

зокрема, включає в себе положення про цифрову торгівлю, транскордонні 

потоках даних і обмеження вимог до їх локалізації, що позитивно впливатиме 

на подальший розвиток ГІМ у регіоні.  

7. Порівняльний аналіз дослідження інтеграційних об’єднань 

ілюструє особливості і специфіку структури інноваційної політики кожного 

регіону, як-то конвергенція у ЄС, або асиметричний розвиток ЮСМКА чи 

наздоганяюча тенденція в АСЕАН. Особливим фактором функціонування 
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глобальних інноваційних мереж на етапі інтеграційних процесів є створення 

глобального науково-технологічного і технологічного середовища, де 

структурними елементами є університети, наукові установи та дослідницькі 

мережі підприємств і корпорацій, які здійснюють спільні проекти 

національного, георегіонального та транснаціонального характеру.  

8. Основною передумовою міжнародної інтеграції в інноваційній 

сфері є розвиток процесів тісної взаємодії в економіці, освіті і науці. Однією з 

форм реалізації такої взаємодії є глобальні інноваційні мережі, які втілюються  

у вигляді  кластерних утворень, що забезпечують  стійкі конкурентні переваги 

регіонам і відображають  трансформацію регіональної спеціалізації. 

Кластерний підхід стимулює розвиток інноваційних систем мезорівня в 

умовах інтеграції, де першочерговим є кластери, що мають цілісну систему 

взаємозв’язків підприємств різного типу і організацій, які впливають на 

процес створення доданої вартості. Регіональний аспект даного підходу 

дозволяє використовувати потенціал усіх учасників інноваційного процесу та  

отримувати належний синергійний ефект. 

9. До перспективних вітчизняних галузей, які мають значний 

потенціал залучення до ГІМ можна віднести авіаційну і ракетно-космічну 

галузь внаслідок вже існуючих потужностей і можливості їхньої  модернізації 

і розвитку, а також ІТ сектор, який вже зараз демонструє значні успіхи у 

залученні до ГІМ. Наразі до успішних проектів інноваційного характеру в 

Україні можна віднести «Платформу Розвитку Інновацій», технопарк 

UNIT.City і індустріальний парк «Біла Церква». Науково-дослідницькі центри 

глобального рівня представлені в Україні такими підприємствами як: Samsung 

R&D Institute Ukraine, Boeing Design Center Kiev, NetCracker, Ericsson Ukraine. 

10. Для функціонування глобальних інноваційних мереж в Україні 

необхідним є створення сприятливих умов для ефективного співробітництва 

державного сектору з представниками бізнесу і промисловості, налагодження 

державної законодавчої підтримки прав інтелектуальної власності, патентного 

права і ліцензування світового рівня та запровадження прозорих систем 
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співробітництва в межах науково-технологічних центрів. Задля повнішого 

включення інноваційного потенціалу університетів, науково-дослідних 

інститутів, наукових підрозділів великих вітчизняних компаній у ГІМ 

потребує приведення у відповідність з Угодою ТРІПС національне 

законодавство у сфері інтелектуальної власності. У процесі перегляду 

положень Угоди про асоціацію України з ЄС, запровадження «індустріального 

безвізу» слід зафіксувати принципи цінової та митно-тарифної політики в 

інноваційній сфері, патентного права, механізм розподілу доходів у межах 

глобальних вартісних ланцюгів тощо. 
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ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. Випуск 119 (частина І). 

2014.  С. 161-169. (0,3 а.а.) 

2. Крамаренко А.В. Механізм взаємодії інноваційних систем України 

та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.: КНУ ім. Тараса 

Шевченка. Інститут міжнародних відносин. Випуск 119 (частина ІІ). 2014. С. 

143-152. ( 0,3 а.а.) 

3. Крамаренко А.В. Основні напрями взаємодії інноваційного 

потенціалу України та глобальних інноваційних мереж // Науковий журнал 

«Вісник Хмельницького національного університету» (Економічні науки). – 

Випуск №4, 2019, С. 115-123. ( 0,3 а.а.). 

4. Крамаренко А.В. Конвергентні процеси і розвиток інноваційних 

мереж в ЄС // Збірник наукових праць «Економічний простір». - м. Дніпро: 

Придніпровська Державна Академія Будівництва та архітектури. -  Випуск  

№143, 2019. – С. 156-168 . ( 0,5 а.а.). 

5. Крамаренко А.В. Конкурентоздатність економіки України: 

інноваційна сфера/ А.С. Філіпенко, Н.М. Рилач, А.В. Крамаренко // Актуальні 

проблеми міжнародних відносин. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка. Інститут 

міжнародних відносин. 2019 р. -  Випуск № 140 - С. 67-80.  (1,04 а.а.). 

6. Крамаренко А.В. Нафта: інноваційний крок у майбутнє, або 

стрибок на місці? // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки» №18 – 
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7. Крамаренко А.В. Структура економічних факторів розвитку 

глобальних інноваційних мереж //  “Шевченківська весна 2014”  - К.: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2014. (0,2 а.а.) 

8. Крамаренко А.В. Open Innovation Strategy in Ukraine in terms of ICT //  

Міжнародна наукова конференція: Economic transformation processes in the 
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Додаток Б 

Нормалізовані оцінки факторів, що впливають на інноваційний 

потенціал країн 

Країна К-ть патентів, 

оцінка 

 

К-ть 

користувач

ів Інтернет, 
оцінка 

К-ть 

провайдері

в, осіб, 
оцінка 

К-ть 

дослідникі

в у 
НДДКР, 

осіб, 

оцінка 

Витрати 

держ. та 

прив. 
компаній 

НДДКР,оцін

ка 

Частка 

інноваційної 

продукції в 
експорті 

країни, оцінка 

К-ть 

бюрократичн
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для відкриття 

інноваційного 

підприємства 
в країні 

(стартапу), 

оцінка 

К-ть часу, яку 

співробітники 

інноваційних 
компаній 

витрачають 

на 
врегулювання 

бюрократичн

их процедур, 
оцінка 

Австралія 
0,27708 0,949068 0,71507048 0,593722 1,179063 0,732819469 -0,74314 -0,26578 

Австрія 
1,434782 0,749622 0,63112662 0,780107 0,789113 0,291162092 -0,43459 -0,48113 

Азербайджан 
-0,64505 0,437699 -0,2201027 -0,49631 -0,51871 -0,635308786 -0,12603 0,172971 

Аргентина 
-0,63575 0,027671 -0,3497579 -0,67168 -0,35042 0,189331186 0,491073 1,32207 

Бельгія 
0,668037 0,861342 1,31153891 1,772417 0,776225 -0,06942677 -1,6688 -1,18827 

Бразилія 
-0,61017 -0,50557 -0,662396 -0,32619 -0,59725 -0,585659778 1,725289 0,791716 

Великобритан
ія 

1,456907 0,334634 0,86706593 0,931789 0,136942 3,060723436 -1,36025 -1,50024 

В'єтнам 
-0,64788 -1,1771 -0,9039485 -1,02855 -1,58099 -1,210071945 0,799627 1,410462 

Болгарія 
-0,56225 -0,4983 0,14818859 -1,05952 -0,44926 -0,480135291 -0,12603 1,940816 

Греція 
-0,51765 -0,02647 0,87807481 -0,60758 0,02772 -1,072336301 1,108181 0,75228 

Грузія 
-0,63855 -0,99873 -0,4387028 -0,72502 0,490914 0,537519442 -0,74314 -0,32203 

Данія 
1,905505 1,39373 1,68587839 2,425568 1,487707 0,979283601 -1,6688 -1,9838 

Еквадор 
-0,6472 -0,79184 -0,9174992 -0,97988 -1,43136 -0,805794031 1,108181 0,145649 

Естонія 
-0,32585 0,898061 0,76439626 0,179562 0,597383 0,078117565 -1,0517 -0,94077 

Єгипет 
-0,64027 -1,54826 -1,2757401 -1,04279 -1,22846 -0,523315965 0,182519 1,375105 

Йорданія 
-0,6446 -0,37214 -1,2250588 -0,8585 -1,44952 -0,766324246 0,799627 1,060429 

Ізраїль 
2,299582 0,518123 0,53250846 1,283467 1,919887 1,310554137 -0,43459 0,087525 

Індія 
-0,63029 -2,04068 -1,5715968 -0,41947 -0,97764 -0,085068417 0,182519 0,852911 

Індонезія 
-0,64961 -2,25365 -1,5361073 -0,1732 -0,9503 -0,346980858 1,725289 1,454462 

Іран 
-0,64647 -0,83444 -0,7721677 -0,88817 -0,36159 -0,259174565 0,799627 0,852911 

Ірландія 
0,422832 0,639915 0,56054821 -0,91278 -0,37322 -0,642704751 0,743527 0,190649 

Ісландія 
0,641144 1,458537 1,28101234 0,20467 0,979645 0,04461513 -0,74314 -1,64791 

Іспанія 
-0,18497 0,557985 0,6371071 1,456994 1,142763 0,495580668 -0,43459 0,332077 

Італія 
0,035442 -0,42195 0,31948634 0,269621 -0,00848 1,52387753 1,108181 0,774038 

Казахстан 
-0,63458 0,366383 -0,6066411 -1,01226 -0,47925 -0,738131803 1,725289 0,579575 

Канада 
0,409923 1,03064 1,25348999 0,909451 0,735422 0,951865927 -0,43459 -1,29434 

Катар 
-0,48479 1,25738 -0,8365253 -0,62405 -1,6107 -0,576233697 0,491073 1,310284 

Киргизія 
-0,64998 -1,78838 -1,3640594 -1,10559 -0,63508 -1,320447463 2,033843 1,212156 

Китай 
-0,43933 -0,8358 0,12006717 0,129239 0,987213 -0,648006042 0,182519 0,438147 

Кувейт 
-0,64663 0,446226 -1,4682144 -1,03671 -0,81921 -1,086794917 0,491073 0,040382 

Латвія 
-0,50927 0,523756 0,33604869 0,883025 0,595988 0,43386941 0,182519 -1,20595 

Литва 
-0,46068 0,242937 0,57808234 0,483227 0,175261 0,586688052 0,491073 -1,4888 

Люксембург 
0,893037 1,420531 1,21105962 0,241594 -0,32369 0,641785948 -1,6688 -1,82469 

Малайзія 
-0,52372 0,467667 -0,9962411 -0,43569 -0,15983 -0,034599556 -0,43459 0,084578 

Мальта 
-0,33374 0,391313 1,43917326 -0,71338 -0,78538 -0,742006531 -0,12603 -1,47113 

Марокко 
-0,63041 -0,57747 -1,397598 -0,84601 -0,32343 -0,599194376 2,033843 -0,38106 
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Мексика 
-0,6217 -0,51282 -0,6860672 0,308946 0,09862 -0,007934836 -0,74314 -0,0047 

Молдова 
-0,63961 0,070931 -0,3977221 -0,80828 -0,6092 -0,588720117 0,182519 -0,28785 

Монголія 
-0,64822 -2,41159 -1,0837701 -0,89906 -1,33375 -1,132678666 0,799627 1,14497 

Нідерланди 
1,879081 1,059725 1,63934823 1,959411 0,85968 0,909988257 -0,74314 -1,3941 

Німеччина 
1,963432 1,020814 1,31535534 2,040925 2,114927 2,486560784 -0,43459 -0,12756 

Норвегія 
1,013178 1,410561 1,49801512 2,006367 0,688484 1,093783666 -1,0517 -1,50648 

ОАЕ 
0,532421 1,28207 1,40407552 -0,57128 0,199054 -1,059999821 0,491073 -0,71095 

Оман 
-0,64614 0,010578 -1,1972911 -0,95682 -0,55794 -1,233576889 1,108181 0,190649 

Пакистан 
-0,65006 -2,7555 -1,6177257 -0,95816 0,020294 -0,691781182 0,799627 0,75636 

Панама 
-0,6334 -0,79505 -0,9325129 -0,53121 -1,69312 -1,095408727 0,799627 1,056893 

Пд. Корея 
2,327875 1,177172 1,55798263 2,234227 3,05643 1,634885503 -1,97736 -1,96612 

Перу 
-0,64318 -1,22999 -1,1554246 -0,8088 0,414764 -1,250550687 1,416735 0,137614 

Польща 
-0,52565 0,188128 -0,1697987 -0,55409 -0,70516 0,139379986 -1,0517 1,445819 

Португалія 
-0,46652 0,041568 0,82396895 0,70341 -0,87023 0,411712675 0,799627 -0,08337 

Росія 
-0,55788 0,34647 -0,1504401 0,22873 -0,5521 0,97150805 -1,0517 0,602859 

Румунія 
-0,60352 -0,51468 -0,0549028 -0,04528 -0,80128 -0,450005527 0,491073 0,631903 

Саудівська 
Аравія 

-0,54452 0,211062 -0,8330822 -0,39913 -0,56314 0,088145668 -1,36025 -0,34174 

Сербія 
-0,60175 -0,12993 -0,1913631 -0,57388 -1,26337 -0,779321154 0,182519 -0,39451 

Сингапур 
1,07981 0,580331 0,32113781 0,281382 0,489856 0,570098745 -1,6688 0,031543 

Словаччина 
-0,51574 0,553633 0,24432157 0,04485 -0,91655 0,651482427 -0,12603 -0,53417 

Словенія 
0,208286 0,300085 0,54223332 0,674345 0,515232 -0,14037641 -1,6688 -0,19828 

США 
-0,63881 -0,954 -1,2401023 0,302113 1,338565 1,476538493 -0,74314 -1,81762 

Таїланд 
-0,63206 -1,12591 -0,8426421 -0,33704 -0,81061 -0,822131321 0,799627 0,941983 

Туніс 
-0,52088 -0,57358 -0,6169351 -0,54408 -0,97347 -1,3246551 0,491073 0,308773 

Туреччина 
-0,65015 -2,43144 -1,6649014 -1,06699 -0,7999 -0,99739221 0,182519 1,375105 

Угорщина 
-0,35534 0,491665 0,55871234 0,590169 0,535679 -0,224594034 0,182519 -0,16292 

Україна 
-0,53847 1,069355 -0,6367115 -0,71213 0,23409 -0,470962981 -0,74314 1,481176 

Уругвай 
-0,62437 -0,16339 0,42704062 -0,94858 -1,02214 -1,29505948 0,182519 1,417906 

Філіппіни 
-0,64617 -0,71864 -1,2550964 -0,99744 0,046169 -1,242916979 -0,43459 0,300929 

Фінляндія 
2,514483 0,921815 0,77623283 0,268057 0,815017 1,73022081 -1,36025 -1,06452 

Франція 
0,861078 0,815786 1,65441328 1,809353 0,625212 2,63944447 -0,12603 -0,5872 

Хорватія 
-0,53743 0,157392 0,25580393 -0,77746 1,611516 0,039058444 0,491073 0,52654 

Чорногорія 
-0,61689 0,013962 -0,2280889 -0,86663 -1,24707 -1,127097078 1,108181 -0,23679 

Чехія 
-0,35898 0,350143 0,49496345 -0,32917 1,060046 -0,046820756 0,182519 -0,4281 

Чилі 
-0,5449 -0,18326 -0,4258392 -0,69252 -0,02565 -0,049666891 1,416735 0,579575 

Швейцарія 
2,933089 1,008511 1,96357034 2,063314 1,491773 1,21456384 -1,36025 -1,14667 

Швеція 
3,145061 1,115549 1,17567581 2,281289 1,921778 1,344201525 -1,6688 -1,12224 

Японія 2,316116 1,151611 1,39561919 2,215198 3,035198 1,581819191 -1,87119 -1,81612 

Джерело: Побудовано автором на основі даних Таблиці 2.1., 74, 75, 76, 77, 78, 

79. 
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ДОДАТОК В 

Середньорічні темпові показники вхідних даних моделі лінійної регресії 

 Індекс 

інновац. 

потенціалу 

Імпорт 

енерго-

носіїв, у % 

Видатки 

держ. 

бюджету на 

освіту, у % 

ВВП 

Відрахування за 

кордон за 

використання прав 

інтелектуальної 

власності, у % 

Чистий 

приплив 

прямих 

іноземних 

інвестицій, 

у % 

ВВП на особу, 

у % 

Австрія 0,146214 0,09650722 0,05193995 0,12549 0,20975443 0,01728863 

Австралія 0,351487 0,10564866 0,0841298 0,0130908 1,18730177 0,02391792 

Азербайджан 0,124596 0,06828324 0,04961441 0,058962 0,61318437 0,01692389 

Аргентина 0,091297 0,0379426 0,07481988 0,176712 0,10481464 0,01928896 

Бельгія 0,317852 0,04897972 0,09528746 0,0151683 1,18522682 0,02706456 

Бразилія 0,105236 0,02049975 0,069669 0,200343 0,17688624 0,01922996 

Великобрит. 0,245173 0,0496215 0,10056575 0,0175277 0,90430378 0,02962601 

Греція 0,087415 0,15225554 0,02155885 0,060119 0,0602237 0,01697211 

Грузія 0,124588 0,1436842 0,05544899 0,05485 0,122588 0,01330801 

Данія 0,417863 0,04611982 0,09861615 0,0161191 1,06191192 0,02886192 

Естонія 0,164785 0,10490249 0,05382921 0,459056 0,1772726 0,01281763 

Єгипет 0,045682 0,12466521 0,02155882 0,028535 0,5790301 0,18786835 

Ізраїль 0,321458 0,03473719 0,05103238 0,0122941 1,41976598 0,03986147 

Індія 0,125698 0,14062674 0,12555856 0,866803 0,32651882 0,01321697 

Індонезія 0,102589 0,1688131 0,06237077 0,742589 0,22755555 0,01624596 

Іран 0,024886 0,01199427 0,03448026 0,012556 0,02941177 0,01527377 

Ірландія 0,112548 0,16354462 0,04168078 0,058998 0,13519628 0,01611135 

Ісландія 0,195413 0,01828315 0,05203545 0,023545 0,15220377 0,01975906 

Іспанія 0,201558 0,0521319 0,07177941 0,0145267 1,15676441 0,01935697 

Італія 0,254188 0,04695183 0,04801079 0,0187244 1,13733668 0,02732661 

Канада 0,344781 0,05100047 0,06525812 0,0165144 1,33072884 0,0220576 

Китай 0,285491 0,10827779 0,04588567 0,01513862 1,33820745 0,06617834 

Латвія 0,154871 0,0312532 0,03519162 0,187876 0,23344758 0,01292789 

Литва 0,175526 0,05617708 0,04327812 0,237953 0,66844769 0,01329425 

Люксембург 0,145823 0,04862085 0,05484413 2,169745 0,42516116 0,01960102 

Мальта 0,058749 0,14919074 0,05651616 1,82786 0,14152342 0,01300999 

Мексика 0,214582 0,0106078 0,0640631 0,024967 0,99302181 0,02121428 

Молдова 0,105842 0,14577901 0,02516116 2,724286 0,41711694 0,01920901 

Нідерланди 0,325874 0,03192318 0,08233223 0,01543335 1,74062406 0,07745677 

Німеччина 0,365127 0,05395464 0,09522884 0,0128753 1,22576375 0,06511868 

Норвегія 0,415852 0,04555237 0,09497759 0,0173992 1,13790355 0,03106807 

Пакистан 0,078522 0,05267421 0,05877544 0,502273 0,11215951 0,01446981 

Пд. Корея 0,462107 0,04783065 0,09731879 0,0151994 1,11555637 0,1098886 

Перу 0,085249 0,47062898 0,03986189 0,252858 0,16174606 0,01364675 

Польща 0,234445 0,12972183 0,09436473 0,0174134 1,20586226 0,02704734 

Португалія 0,221458 0,04428872 0,07814801 0,134927 0,88307112 0,01817 

Росія 0,111882 0,08217645 0,05064052 1,00099325 0,16593148 0,017531 
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Румунія 0,145287 0,13218577 0,04493401 1,062988 0,51524242 0,01270362 

Словаччина 0,101849 0,1428857 0,06174646 0,636069 0,32181213 0,01680804 

Словенія 0,153008 0,04582433 0,04399139 0,237649 0,57494603 0,01976233 

США 0,209445 0,02451177 0,08416116 0,0175075 1,44038668 0,09805343 

Таїланд 0,095248 0,1472001 0,01251616 0,341072 0,2158572 0,01027338 

Туреччина 0,161198 0,0697312 0,03519151 0,205376 1,01706215 0,01895323 

Угорщина 0,125486 0,0596223 0,04297165 0,235613 0,05742042 0,13889318 

Україна 0,114848 0,1287829 0,06756115 0,161892 0,17116105 0,02113499 

Фінляндія 0,431258 0,04036416 0,07874552 0,0116788 1,80657058 0,08073587 

Франція 0,356852 0,04766618 0,08950632 0,0153408 1,09016412 0,06807935 

Хорватія 0,142568 0,06391033 0,03598852 0,266647 0,07356044 0,01122768 

Чехія 0,182158 0,07769298 0,06439955 0,434052 0,03310364 0,01530335 

Чилі 0,105683 0,06259801 0,05468517 0,248873 0,35594808 0,13369314 

Швейцарія 0,412587 0,04408306 0,0890445 0,0158126 1,39351474 0,01842704 

Швеція 0,428163 0,03809228 0,09756009 0,0153201 1,02913785 0,01849295 

Японія 0,382541 0,05777967 0,11255848 0,0102723 6,67677461 0,03978758 

Джерело: Розраховано автором на основі даних, наведених у 

[104,105,106,107,108]. 
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ДОДАТОК Г 

 

Основні послуги Європейської мережі бізнес-інноваційних центрів (The 

European BIC Network 

Стратегічне 

лобіювання і 

підтримка 

розвитку всіх 

учасників мережі 

Тематичні 

мережі  і 

проекти 

Єврокомісії 

Супровід і 

координація 

мереж 

Технічна 

підтримка і 

підвищення якості 

Розвиток 

взаємозв’язків між 

БІЦ та іншими 

механізмами 

підтримки малих і 

середніх 

підприємств. 

Розвиток і 

супровід 

тематичних 

підмереж БІЦ по 

галузях 

горизонтального 

значення. 

Підтримка 

розвитку 

комунікацій і 

партнерських 

відносин між 

членами БІЦ 

завдяки спільним 

мережевим заходам 

(конференції, 

конгреси, семінари 

тощо). 

Мережа надає 

Європейській Комісії та 

її членам послуги 

технічного сприяння 

щодо впровадження 

концепції БІЦ у різних 

регіонах. 

Співробітництво 

«мережа-мережа» 

Підтримка участі 

членів мережі в 

європейських 

програмах 

шляхом швидкого 

інформування 

щодо конкурсів і 

тендерів та інше. 

Поширення 

інформації в 

мережі через 

регулярні розсилки 

новин і сповіщення 

про оновлення 

програм ЄС. 

Послуги 

технологічного 

сприяння можуть бути 

запропоновані будь-

яким національним 

адміністраціям під час 

відкриття нових 

центрів, для 

регулювання вже 

існуючих центрів та 

оцінки проєктів. 

Передача і захист 

підходів БІЦ у 

національних і 

регіональних 

органах влади. 

  Впровадження 

концепції БІЦ  

потенційними 

партнерами у нових 

БІЦ. 

   Підтримка розвитку 

   Оцінка відповідності 

існуючого центру 

інструменту БІЦ 

 

Джерело: [65, с. 6] 

 


