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ВСТУП 

 

Створення ефективної національної інноваційної системи стає необхідною 

вимогою при вирішенні завдань підвищення конкурентоспроможності та 

забезпечення сталого економічного розвитку України. У теперішній час 

використання існуючого інноваційного потенціалу є незадовільним і, більш того, 

відбувається його деградація. Критично низькою є інноваційна активність у 

реальному секторі економіки, що зумовлено недосконалістю існуючої в Україні 

системи організації і забезпечення інноваційних процесів, яка не створює 

необхідного підґрунтя для їх інтенсифікації; недостатнім урахуванням 

глобалізаційних тенденцій та цивілізаційних настанов суспільства. Низька 

ефективність національної інноваційної системи вимагає удосконалення 

методологічних підходів щодо формування та реалізації стратегії модернізації 

національної інноваційної системи в умовах цивілізаційних трансформацій, що 

дозволяє суттєво розвинути теорії інновацій, модернізації, розвитку, державного 

управління, конкурентоспроможності економіки, людського капіталу, 

цивілізаційну, інституційну теорію, біхевіористичну концепцію.    

У сучасній економічній науці питання створення і розвитку національних 

інноваційних систем займають особливе місце. Необхідність інтенсифікації 

інноваційних процесів підтверджували у своїх працях такі видатні вчені, як: А. 

Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Туган-Барановський, Й. Шумпетер, Г. Менш та 

інші. 

Велика увага до створення та забезпечення ефективності різноманітних систем 

інновацій приділяється у західній науковій думці. Про це свідчать численні праці 

таких сучасних науковців, як: Б.-А. Лундвалла, К. Фрімена, Р. Нельсона, 

Дж. Гроневегена, Е. Лоренца, М. Йєнсена, Б. Карлссона, Я. Фагерберга, М. 

Шролека, К. Мотохаші, І. Брока, Дж. Йохансена, Ф. Форкаделя, П. Фулгієрі, С. 

Хефлігера та ін. У їх роботах досліджується вплив економічних та цивілізаційних 
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трансформацій на інноваційну діяльність. 

Тематика, пов’язана із організацією і забезпеченням інноваційних процесів, 

широко розглядається і вітчизняними дослідниками. Найбільший внесок у розробку 

проблем розвитку національної інноваційної системи України зробили такі провідні 

українські вчені, як: О. Амоша, В. Вишневський, В. Демент’єв, В. Тарасевич, 

А. Гальчинський, В. Геєць, В. Семиноженко, Л. Федулова, П. Бубенко та багато 

інших. Проте, у вітчизняній науковій літературі практично не досліджено вплив 

цивілізаційних трансформацій на розвиток національної інноваційної системи, 

методологія проведення її модернізації з урахуванням вимог глобалізації 

розглядається фрагментарно. Це обмежує якість обґрунтування стратегічних рішень 

у цій сфері та знижує ефективність державного регулювання економічних процесів.  

У основу даного дослідження покладено результати попередніх досліджень і 

розробок авторів В.С. Білозубенка, Ю.Г. Бочарової, О.В. Озаріної, В.О. Орлової, 

Л.М. Самосьонок, О.Б. Чернеги, які стосуються теоретико-методологічних, 

концептуальних і практичних розробок у сфері розвитку національної 

інноваційної системи України.  

Об’єктом дослідження виступають процеси формування і розвитку 

національної інноваційної системи. 

Предметом дослідження є закономірності розвитку інноваційних систем з 

урахуванням цивілізаційних трансформацій. 

Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано 

дослідження, полягає у недостатній ефективності державного управління 

інноваційними процесами. Вирішення цієї проблеми полягає у формуванні 

парадигми модернізації національної інноваційної системи в умовах 

цивілізаційних трансформацій, в тому числі подолання негативного впливу 

«інституційних пасток». 

Конкретною фундаментальною задачею в межах загальної проблеми, яку 

вирішено в рамках даної роботи, є теоретико-методологічне обґрунтування 
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концепції, стратегії та механізму модернізації національної інноваційної системи з 

урахуванням вимог глобалізації.  

Мета роботи полягає у розробці теоретико-методологічних засад модернізації 

національної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних 

трансформацій, що вирішує актуальну наукову проблему підвищення 

ефективності державного управління інноваційними процесами та інтенсифікації 

інноваційної діяльності. 

Основними завданнями дослідження є: 

– визначення сутності модернізації національних інноваційних систем та 

впливу на цей процес цивілізаційних трансформацій з урахуванням історичних, 

суспільно-політичних та соціально-економічних факторів; формування парадигми 

модернізації національної інноваційної системи в умовах цивілізаційних 

трансформацій; 

– аналіз інноваційних систем розвинених країн світу з метою встановлення 

головних чинників їх ефективності та впливу на економічне  зростання, 

визначення домінант модернізації цих систем в умовах цивілізаційних 

трансформацій та формування програми імплементації світового досвіду в 

національній економіці; 

– аналіз особливостей розвитку національної інноваційної системи України та 

визначення форм і напрямів впливу цивілізаційних трансформацій на її ґенезу та 

розробка методологічних засад оцінки її ефективності; 

– розробка концептуальних засад та стратегії модернізації національної 

інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій; 

– розробка теоретико-методологічних засад формування та реалізації 

механізму модернізації національної інноваційної системи. 

Методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення 

теорії розвитку економічних систем, інновацій, сучасні концепції державного 

управління, системний і міждисциплінарний підходи, а також роботи провідних 
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вітчизняних та закордонних вчених. 

Методичною базою дослідження обрано діалектичний метод наукового 

пізнання, методи теоретичного узагальнення, наукової індукції та дедукції, 

синтезу, абстракції, моделювання, методи системного, структурного, історичного, 

компаративного, статистичного та математичного аналізу, графічний метод, 

соціологічний метод тощо. 

Використано новий метод дослідження інноваційних систем, що поєднає 

інтроспекцію, екстроспекцію, моноспекцію і поліспекцію, а також нової методики 

щодо оцінки впливу цивілізаційних детермінантів на особливості розвитку 

економічних систем.     

Ідея дослідження полягає в  модернізації національної інноваційної системи 

України, яка відбувається з урахуванням цивілізаційних трансформацій, дозволяє 

суттєво підвищити ефективність функціональної національної економіки. 

Результати дослідження дозволять обґрунтувати теоретико-методологічні 

засади модернізації національної інноваційної системи України в умовах 

цивілізаційних трансформацій.  

У роботі досягнуто наступних результатів: 

- визначено сутність модернізації національних інноваційних систем, 

передумов та закономірностей цивілізаційних трансформацій та встановлено їх 

вплив на ефективність і напрями модернізації інноваційних систем; сформовано 

парадигму модернізації національної інноваційної системи в умовах 

цивілізаційних трансформацій. 

- здійснено компаративний аналіз інноваційних систем розвинених країн 

світу, визначено головних чинників, що впливають на їх ефективність та 

економічне зростання; визначено домінант модернізації цих систем та методології 

імплементації світового досвіду в національній економіці. 

- здійснено оцінку стану інноваційної системи України; визначено форми і 

напрями впливу цивілізаційних трансформацій на розвиток національної 
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інноваційної системи України; сформовано методологічні засади оцінки її 

ефективності. 

- розроблено концептуальні засади та стратегію модернізації національної 

інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій; механізм 

поглиблення науково-технічного співробітництва в межах інтеграційних 

пріоритетів України; заходи щодо підвищення інноваційної активності малого 

бізнесу. 

- запропоновано теоретико-методологічні засади формування та реалізації 

механізму модернізації національної інноваційної системи з урахуванням 

цивілізаційних трансформацій. 

Звіт про науково-дослідну роботу «Модернізація національної інноваційної 

системи України в умовах цивілізаційних трансформацій» зкладається з трьох 

розділів, висновків та переліку використаних джерел. Роботу викладено на 348 

сторінках тексту. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ  ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

1.1 Інноваційні системи макрорівня: сутність, ієрархія,  функції  

 

Інновації мають визначальне значення для забезпечення економічного 

зростання. Значущість впливу інновацій обумовлює можливість розглядати їх як 

фактор сталого (безперервного, стабільного) і довгострокового зростання, а 

можливості регулювати інтенсивність інноваційних процесів у тих або інших 

сферах – як фактор збалансованого зростання. Джерелом зростання за рахунок 

інновацій є поява нових продуктів (і відповідно галузей), а також підвищення 

продуктивності праці і продуктивності (ефективності використання) ресурсів.  

Традиційно (у рамках неокласичної теорії) НТП або технологічний прогрес 

розглядався як екзогенний (стосовно процесу виробництва) фактор, тобто щось 

незалежне, автономне, дане, об'єктивне. Технологічний прогрес привноситься в 

економіку ззовні (Я. Тінберген, Р. Харрод, Дж. Хікс та ін.) [1] і у сфері 

виробництва спрямований на економію праці або капіталу (ступінь технологічного 

розвитку визначається капіталомісткістю, тому «ухил» убік трудосбереженння є 

більш частим), а інновації обумовлені в тому числі зміною цін на фактори 

виробництва [2]. Спорідненою є концепція, згідно з якою НТП інтерпретується як 

«фонове» явище («загальний фон»), тобто технологічні можливості для всієї 

економіки через вільний і рівний доступ до наявного набору технологій (Р. Солоу, 

К. Ерроу, К. Шелл та ін.), при чому можливі відмінності в технологіях повністю не 

виключаються (хоча сам К. Ерроу висував концепцію «навчання в ході 

виробництва» і розглядав технологічний прогрес як хоч і незапланований, але все-

таки результат ринкової поведінки). Технології також представляються як 

суспільне благо, створюване державою [2; 3;].  
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Однак такі підходи повні протиріч і обмежень. Так, А. Чухно відзначає: 

«Моделі Хікса, Харрода, Солоу розкривають роль технічного прогресу в 

підвищенні продуктивності праці і розвитку економіки в цілому, однак їх 

застосування дає дуже різні результати, що свідчить про недосконалість самих 

моделей, вони розроблені для технічного прогресу індустріальної доби і не 

враховують особливостей, а також переваг інформації і знані як нового фактора 

виробництва» [4]. Це обумовило виникнення нових моделей зростання, де 

технологічні вдосконалення стали розглядатись як фактор ендогенний, тобто 

внутрішньогенерований, властивий. У цих моделях роль науки переосмислена, 

переглянуте взаємовідношення науки та економіки. Наука стала розглядатись як 

частина економічної системи суспільства [1], а НДДКР – як невід’ємна частина 

відтворювального процесу. Технологічні (а значить інноваційні) зміни стали 

розглядатись як невід'ємна характеристика економіки (П. Ромер, Р. Лукас, Ф. 

Агійон, П. Хоувітт, Дж. Гроссман, Е. Хелпман та ін.), якась суб'єктивна складова. 

До теорії економічного зростання було привнесено низку важливих доповнень і 

положень, наприклад, про наукову продуктивність, цілеспрямовану діяльність 

людей (у сфері генерації технологічних змін). Враховується, що поява інновації 

визначає не тільки обсяг, але і структуру інвестицій, а також підвищення 

ефективності і капіталу, і праці. Природно, дані моделі також піддаються критиці, 

однак дають можливість обґрунтування нових практичних висновків щодо 

забезпечення економічного зростання за рахунок стимулювання інновацій. 

Як зазначає С. Валентей для інноваційного розвитку необхідні, принаймні, 

чотири умови: а) технологічний та інтелектуальний потенціал, достатній для 

запуску інноваційного процесу; б) постійне зростання кількості учасників 

інноваційного «ланцюжка», у тому числі у результаті залучення до нього нових 

соціальних груп; в) інституційна система (формальні і неформальні елементи), що 

орієнтована на інноваційний розвиток; г) затребуваність інновацій більшістю 

господарюючих суб'єктів, фізичних осіб, національною інноваційною системою в 
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цілому [5]. 

Інновації є результатом взаємодії і спільної реалізації ідей, що у свою чергу 

залежить від поведінки суб'єктів. Виходячи з  М. Вебера, Є. Дюркгейма, М. 

Грановеттера та ін. існує пряма залежність поведінки від інститутів. Тому 

необхідні  інститути, які забезпечать взаємодію і співробітництво учасників 

інноваційних процесів на макрорівні. Спираючись на розробки О. Уільямсона і Д. 

Норта, можливо створити спеціальні інституційні структури для здійснення 

інноваційної діяльності (подібно міжнародним компаніям). При формуванні цих 

структур (інститутів), на думку К. де ла Веги, необхідно враховувати як 

економічні (прагнення до ефективності), так і неекономічні (культурні, 

психологічні) фактори [6].  

Інновації впливають і на якість економічного зростання. Являючись 

стимулюючим фактором, вони визначають темпи і пропорції зростання. Тому за 

допомогою інтенсифікації інноваційних процесів може забезпечуватися його 

стійкість, збалансованість, економічність (ефективність), соціальна 

результативність, відтворюваність [7]. Разом з тим, якість зростання включає не 

тільки це. Якісне економічне зростання – це не тільки об'ємне розширення 

економіки, а і її технологічний, інституційний і соціальний розвиток [8]. Якість 

економічного зростання відображує, насамперед, специфіку і цільову 

спрямованість відтворення. У зв’язку з цим важливо недопущення різних 

соціальних проблем і протиріч. Г. Клейнєр звертає увагу на те, що економічне 

зростання повинно бути системним, тобто виконувати умови всіх його «вимірів», 

а саме: тимчасового; територіального; галузевого, відтворювального та 

інноваційного [7].  

Визначальний вплив інновацій на економічне зростання підкреслюється і у 

теорії економічних циклів. У межах цієї теорії сформувався окремий напрям – так 

звані інноваційні теорії довгих хвиль в економіці, які розглядаються інновації як 

головний елемент «механізму» економічного циклу. Найбільш видатними 
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представниками цього напряму є: Й. Шумпетер, С. Кузнець, Г. Менш, А. 

Клайнкнехт, Дж. Ван Дайн та ін. Часто до них відносять і М. Туган-

Барановського, який, розглядаючи промислові цикли, виділив появу нововведень 

(техніки) як чинник, що викликає коливання розмірів інвестицій. Технічний 

прогрес як визначальний фактор розглядав і Н. Кондратьєв. На його думку, 

науково-технічні нововведення впливають на економічну активність і призводять 

до відновлення капітальних благ на основі масштабних капіталовкладень [9].  

Найбільш вагомим є внесок Й. Шумпетера, який запропонував низку нових 

ідей, які дозволили розширити уявлення про інновації і сформувати теорію 

інноваційного розвитку в її сучасному вигляді [10].  

Процес створення нововведень не протікає рівномірно, має хвилеподібний 

характер, «приплив» і «відлив» нововведень і формують економічний цикл. 

Нововведення стимулюють інвестиції, які «не розподіляються рівномірно в 

часі…», встановлюють «нову функцію виробництва» за рахунок нової комбінації 

факторів виробництва. Реалізація нововведень обумовлює початок періоду 

процвітання, змушує використовувати нові можливості, а відсутність нововведень 

викликає спад. У період рецесії відбувається перебудова і ведеться підготовка до 

освоєння інновації. Нововведення є основою внутрішнього механізму 

«хвилеподібного руху» економічної активності [10]. У. Баумоль, розвиваючи ідеї 

Й. Шумпетера про «творче підприємництво», зазначає, що функції підприємця в 

економіці, всупереч судженням Й. Шумпетера, не застарівають і не звужуються 

[11]. Вони лише трансформуються у контексті розвитку структур бізнесу.  

Слід зазначити, що при впровадженні інновацій органічне збільшення 

масштабів виробництва може досягатись тільки при розширенні ринків збуту за 

рахунок інтернаціоналізації. У зв’язку з цим важливим напрямом є розвиток 

експортного потенціалу, який пов'язаний не тільки із впровадженням інновацій, 

але і з адаптацією (у тому числі за рахунок інновацій і в рамках інноваційної 

діяльності) виробництва до вимог зовнішніх ринків.  
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Слід враховувати, що не всі інновації і не завжди забезпечують економічне 

зростання. Наприклад, вони можуть бути пов'язані із простим перерозподілом 

доходів (маркетингові інновації), а інновації, пов'язані зі збільшенням імпорту 

можуть призводити навіть до зниження доходів і ВВП. Крім цього, «традиційне» 

економічне зростання не завжди вважається зростанням в інноваційній економіці. 

С. Валентей відзначає: «Те, що вважається зростанням у традиційній економіці, не 

є таким у сучасних умовах, оскільки не всяке економічне зростання засноване на 

інноваціях і тому не приводить до інноваційного розвитку» [5]. 

Вплив інновацій на економічний розвиток є всеохоплюючим, він стосуються 

усіх стадій, сторін і компонентів цього явища. У зв’язку з цим інновації можуть 

бути основою для розробки відповідної (інноваційної) парадигми розвитку 

національної економіки [2; 5; 11; 12; 13; 14; 15]. Інновації задають траєкторію 

розвитку і формують «конфігурацію» тих станів, які змінюються. У зв’язку з цим 

за допомогою регулювання інновацій може вирішуватись проблема економічного 

оптимуму, важливість якої підвищується в умовах інноваційної конкуренції, яка 

має більш «твердий» і стихійний характер. З появою інновації практично 

недосяжний стан загальної рівноваги, тому процес розвитку видасться хаотичним, 

що вимагає принципово іншого підходу до управління і забезпечення економічних 

(у тому числі інноваційних) процесів. 

Концептуально-змістовне значення має розуміння економічного розвитку як 

результату відновлення. Такий погляд пропонується, наприклад, А. Скібою [2]. 

Концепт можна продовжити – економічний розвиток є не тільки результатом, але і 

процесом відновлення. А. Скіба нагадує про значення процесу дифузії інновацій 

(що обґрунтоване Г. Меншем, Е. Роджерсом, А. Анчішкіним та ін.) через систему 

інформаційних, соціальних і економічних зв'язків, підприємницьку і конкурентну 

поведінку індивіда (Й. Шумпетер), яка спрямована на впровадження нового [2]. А. 

Скіба зазначає: «Найбільш важливим і складним завданням є визначення ступеня 

впливу … інновацій на процес економічного розвитку». У якості методологічних 
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принципів вирішення цього завдання він виділяє наступне: «…інноваційну 

діяльність, як окремий випадок загального процесу розвитку, слід розглядати з 

позицій системного підходу…», а інновації необхідно розглядати як «…як товар, 

що має особливі властивості…», їх доцільно застосовувати «…як каталізатор 

нових циклів життя, сполучених елементів економічної системи…», які 

«…створюють у суспільно-економічному середовищі серію ефектів…» [2].  

Перетворення інновацій у вирішальний фактор економічного зростання та 

розвитку обумовлює необхідність прискорення інноваційних процесів, що  

передбачає підвищення якості їх забезпечення, розширення можливостей 

управління в сфері інноваційної діяльності з використанням системного підходу 

до створення умов інноваційного розвитку.  

Найважливіше значення, як зазначає більшість аналітиків, має створення 

інноваційних систем (ІС), 

Великі можливості при поясненні феномену ІС дає методологія теорії 

систем [16; 17; 18]. ІС являє собою ціле, яке має такі властивості, яких немає у її 

частин (на підсистемному рівні, навіть при взаємних об'єднаннях окремих 

елементів) [16; 19; 20]. Загальні властивості систем слушні для ІС  з урахуванням 

рівня ієрархії і складності системи [21; 22; 23; 24; 25; 26; 27]. З роботи А. 

Гальчинського випливає, що при вивченні генетики (походження) складних 

систем, необхідно розглядати: велику кількість елементів, різноманітність і різну 

якість складових, нелінійність динаміки системи, її невпорядкованість 

(хаотичність) [28]. Найважливішою фундаментальною властивістю динамічних 

систем є їх стійкість, тобто «…здатність, не руйнуючись, реагувати на зовнішні і 

внутрішні впливи, функціонувати, зберігаючи стабільну внутрішню структурно-

функціональну організацію, і розвиватись у напряму досягнення генетично 

заданих цілей свого існування» [29]. Стійкість системи досягається за рахунок 

стійкості і погодженої спрямованості у розвитку окремих елементів, а також за 

рахунок її організації, що забезпечує досягнення поставлених цілей.  
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ІС повинна  сприйматися екзогенно та ендогенно як цілісний фрагмент 

реальності, що визначається наступними ознаками системи [16; 17; 23]:  

а) зв'язок із зовнішнім середовищем (комуникативність, інтерактивність), 

цілісність (і як наслідок відкритість або закритість), взаємозв'язок і взаємодія між 

елементами, інформаційна взаємодія елементів, ієрархічність, наявність зворотних 

зв'язків, еквіфінальність, єдність у розумінні  процесів, що відбуваються в системі 

та за участю системи, а також факторів її розвитку;  

б) як цілого: автономність, адаптивність, маневреність, гнучкість, стійкість, 

надійність, релевантність, специфічність, альтернативність;  

в) як організаційної структури: емерджентність, неаддитивність, ієрархічність, 

диференціація, лабільність; синергічність, структурністьта ін.; 

г) як соціального утворення: цілеспрямованість, керованість, саморегулю-вання, 

самоорганізація та саморозвиток (як своєчасна реакція на зміну середо-вища). 

При дослідженні інноваційних систем макрорівня доцільно вико-

ристовувати методологію  «великих систем». Термін «велика система» 

запроваджений не стільки з метою класифікації систем (розподілу їх на «великі» і 

«малі»), а для того, щоб виділити спосіб розгляду особливостей генетики і 

функціонування, управління системами великого масштабу. У великих систем 

може бути пізнаною тільки частина або певний компонент. Так, А. Атлан писав: 

«Складність передбачає, що ми маємо про структуру глобальне уявлення, і у той 

же час це уявлення не дає нам можливості пізнати її у досконалості. Ось чому 

складність виміряється інформацією, якою ми не володіємо і яка потрібна, щоб 

визначити систему в усіх її деталях» [28]. Пізнання системи обмежене завданнями 

конкретного дослідження, наявністю необхідної інформації і сприйняттям. 

Систему можна пізнати настільки, наскільки може бути розгаданий (у даних 

умовах) її існуючий порядок. Однак припускається і наявність прихованого 

порядку. Це важливо для неупорядкованих систем, які можуть здаватись такими 

тільки через обмеженість пізнання (видима невпорядкованість і прихований 
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порядок).  

Що стосується, міжнародних систем, то це поняття має широке значення в 

сфері міжнародних відносин. Відомим є вираження С. Хоффмана про те, що ідея 

систем дає найбільш концептуальну основу, дозволяє провести чітку відмінність 

між теорією міжнародних відносин і теорією зовнішньої політики, а також сприяє 

успішному розвитку як тієї, так і іншої [30]. Розуміння міжнародної системи не 

може бути спрощене до класичного визначення (наприклад, Л. Берталанфі розумів 

систему як сукупність елементів, що перебувають у взаємодії один з одним [16]). 

У сучасних дослідженнях виділяють різні типи міжнародних систем (міжнародна 

політична система, міжнародна екологічна система, міжнародна соціальна 

система), які мають різні семантичні значення. Предикат «міжнародний» позначає 

інтернаціональну природу системи, однак значення системи може суттєво 

змінюватись залежно від області. Найчастіше, стосовно до міжнародних систем 

можуть розглядатись: міжнародні організації, договори, стандарти, сукупність 

відносин або зв'язків. Міжнародні системи охоплюють певну групу держав, які 

прийняли на себе відповідні зобов'язання та увімкнулись до загальної 

інфраструктури, що забезпечує потоки, інтеракції та трансакції.  

Міжнародна система, загалом, повинна розглядатись як спосіб організації 

відносин між країнами, реалізація яких забезпечується комплексом спеціальних 

інститутів (норм, вимог) і інфраструктури, що забезпечує погоджену реалізацію 

національних інтересів кожної країни. Інститути формують середовище 

міжнародної системи, а її інфраструктурою можуть бути: спеціальні установи 

партнерства, виконавчі органі, бази даних і механізми інформаційного обміну. 

Нову парадигму міжнародних систем формує використання інформаційних 

технологій, що дозволяє забезпечити гнучкість їх структури, яка складається не 

стільки з країн, скільки з безлічі учасників більш низького рівня. «Плюралізм 

суверенітетів» визначає можливість зміни конфігурації системи, тому що у кожній 

країні-учасниці існують свої інтереси, причини вибору і участі в системі, 
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мотивації поведінки. Кожна міжнародна система відповідає конкретним 

історичним умовам, які визначають її інституційний формат і рівень управління. 

Важливо враховувати велике різноманіття міжнародних систем не тільки за 

призначенням (видом), але і за типом (стійкі та нестійкі; відкриті та закриті, 

гомогенні та гетерогенні, двосторонні та багатобічні, системи різної гнучкості або 

універсальності, ієрархічності тощо.). Суттєво різняться і закономірності 

трансформації та розвитку міжнародних систем, які залежать в основному від 

інституційного формату системи і поведінки учасників. Аналіз теорій 

функціоналізму, неофункціоналізму, комунікаційної теорії інтеграції К. Дойча [31] 

дозволяє говорити про складну структуру факторів розвитку всіх міжнародних 

систем, у якій можуть переважати не тільки об'єктивні, але і суб'єктивні фактори. 

Розвиток системи залежить від якості комунікацій усіх учасників, у ході яких 

вирішуються виникаючі проблеми і протиріччя. Слід також враховувати, що між 

учасниками існують як прямі, так і непрямі залежності, що позначається на 

процесі розвитку системи.  

Посилення плюралізму і децентралізації, що властиво сучасним 

міжнародним системам, зумовлює можливість швидкої зміни їх конфігурації. 

Міжнародні системи поєднують країни з різними інтересами. Причини вибору і 

участі у системі у кожної країни індивідуальні. Міжнародна система відповідає 

конкретним історичним умовам, які визначають її інституційний формат і рівень 

управління. Важливо враховувати велике різноманіття міжнародних систем не 

тільки за призначенням (видом), але і за типом (стійкі та нестійкі; відкриті та 

закриті, гомогенні та гетерогенні, двосторонні та багатобічні, системи з різним 

рівнем гнучкості або універсальності, ієрархічності тощо). Міжнародні системи 

можуть створюватись як самостійні елементи міжнародного життя або як 

функціональні (секторальні) підсистеми певних систем міжнародних відносин.  

У сучасній теорії обґрунтовано ієрархічність інноваційних систем. Так, Б. 

Карлссон виділяє кілька видів інноваційних систем: а) національна; б) 
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технологічна (сформована для реалізації певного інноваційного проекту з 

розробки і впровадження нової технологій); в) регіональна (сформована на рівні 

регіону); г) секторальна (сформована на рівні сектору економіки) [32]. З 

ієрархічності інноваційних систем випливає можливість створення таких систем 

на більш високому адміністративному та територіальному рівні. 

Функції ІС слід поділяти на: а) онтологічні – функції вищого порядку, 

первинні, що випливають із самої концепції інноваційної системи, призначення її 

елементів; б) атрибутивні – функції більш низьких порядків, вторинні, що 

випливають із онтологічних функцій ІС. Характеристика онтологічних функцій ІС 

представлена у табл. 1.1 [33; 34]. 

Таблиця 1.1 - Характеристика онтологічних функцій ІС 

Функція Характеристика  

Креативна  функціонування ІС сприяє науковому прогресу і створенню нових знань. ІС 

забезпечує використання знань і відтворення засобів, вкладених для їх 

одержання, а також винагорода винахідника, що стимулює його подальшу 

діяльність 

Трансформа-

ційна 

ІС сприяє трансформації знань в інновації, тобто забезпечує інноваційний 

процес. При цьому ІС спрямована на зниження відповідних 

трансформаційних витрат і підвищення ефективності інноваційної 

діяльності 

Коопераційна інноваційний процес заснований на обміні та взаємодії, які перетікають у 

кооперацію. ІС знижує трансакційні витрати, забезпечує зв’язок учасників і 

створює умови (інститути та інфраструктуру) для їх кооперації на всіх 

стадіях інноваційних процесів при існуванні такої необхідності. ІС націлена 

на захист інтересів усіх учасників і тому дозволяє здійснювати кооперацію 

планово, постійно, незважаючи на невизначеність і стихію ринку. Взаємодія 

учасників при існуванні ІС стає більш упорядкованою 

Інтеграційна проявляється багатомірно і стосується різних організацій, соціальних груп 

(співтовариств), людей, інститутів, підсистем, компонентів, секторів, 

просторів, суб’єктів, процесів, механізмів тощо. Процесси інтеграції 

необхідні для появи синергетичного ефекту ІС. Для інтеграції необхідна 

єдина основа. Відповідні передумови створює єдина культура, інституційна 

система, державна стратегія і економічні відносини. Інтеграція поліпшує 

організацію інноваційних процесів, взаємодію  учасників, об’єднання на 

більш високому рівні потенціалів (ресурсів) і заділів знань. У результаті 

інтеграції формуються мережі взаємодії, «трансмісійні» ланцюжки, у 

рамках яких відбувається поширення знань, досвіду, сигналів, імпульсів, 

що підтримує функціональність цілої ІС. Інтеграція може відбуватись за 

різними схемами, як цього вимагає проведення інноваційних процесів  
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Продовження табл. 1.1 

Інституційна проявляється в операціях з інститутами формального і неформального 

характеру. ІС призводить до створення (імпорту) нових інститутів, яких 

бракує у системі та спрямованих на інтенсифікацію інноваційних процесів. 

Держава/об’єднання  удосконалює формальні інститути і побічно може 

впливати на зміну неформальних інститутів 

Організаційна  проявляється в удосконаленні організації інноваційних процесів у 

масштабах національної економіки, пов’язана з досягненням синергізму. Це 

стосується, насамперед, взаємодії учасників ІС, що впливає на оптимізацію 

схем руху ресурсів і внутрішніх структур суб’єктів. Однак організація не є 

статичною, вона змінюється залежно від умов і особливостей реалізованих 

проектів. ІС повинна дозволити не тільки оптимізувати ту або іншу модель 

організації, але і вибирати альтернативні варіанти, виходячи з умов 

ефективності. Крім цього, ІС створює основу для організації певних 

процесів, які протікають перманентно 

Інформаційна проявляється у створенні більш досконалого інформаційного механізму 

інноваційних процесів, що включає формування: «банку знань», системи 

обміну інформацією, можливостей захисту інформаційних ресурсів, а також 

поширення інформаційних технологій і розвиток інформаційного 

менеджменту. Слід розглядатись інформаційну модель ІС, яка функціонує у 

внутрішньому і зовнішньому вимірах. У рамках ІС доцільно виділяти різні 

та взаємодіючі інформаційні контури (залежно від різного розуміння її 

структури), що утворюють канали і потоки поширення інформації  

Трансмісійна полягає в тому, що ІС забезпечує передачу нових знань у різних формах і 

видах, а також досвіду їх генерації та використання. У рамках ІС 

формуються спеціальні механізми дифузії знань, у тому числі пов’язані з 

комерціалізацією інновацій 

 

Онтологічні функції є основою для забезпечення і стимулювання 

інноваційних процесів. У роботі Ю. Богачьова, А. Октябрського і Д. Рубвальтера 

виділяються такі функції НІС: дослідницька, інноваційно-технологічна, трансфер 

технологій, кластеризация високотехнологічних секторів економіки, освітня, 

інформаційна [35, С. 74]. Враховані дослідницька та інноваційно-технологічна 

(включені до трансформаційної), трансфер технологій (у трансмісійну) і 

інформаційна функція, а функцію кластерізації та освітню функцію пропонується 

віднести до атрибутивних, тому що кластерізація є проявом організаційної 

функції, а освітня – пов’язана із забезпеченням перетворення і розповсюдження 

знань і не може розглядатись у переліку головних функцій ІС.  

Велика кількість атрибутивних функцій пов’язана із множинністю 

приватних проявів функцій онтологічних і мультифункціональністю всього 
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комплексу елементів ІС. Серед основних атрибутивних функцій необхідно 

виділити наступні: 1) розширення областей інноваційної діяльності та 

можливостей підвищення її ефективності; 2) розвиток  інноваційної та науково-

дослідної інфраструктури; 3) регулювання і стимулювання наукового прогресу, 

інноваційних процесів і окремих їх стадій; 4) сприяння реалізації усіх прерогатив 

держави у сфері інновацій, їх локалізація; 5) підтримка великомасштабних 

ініціатив і реалізації проектів (об’єднання зусиль); 6) мінімізація негативних 

наслідків реалізації інноваційних проектів; 7) сприяння створенню мереж, 

кластерів, територіальних агломерацій, співтовариств; 8) мобілізація, 

акумулювання і концентрація  ресурсів; 9) стимулювання конкуренції та зміна її 

парадигми (за допомогою інновацій і через поглиблення співробітництва); 10) 

зниження ризику і підвищення ефективності інноваційної діяльності (економія 

ресурсів, інформаційне забезпечення, оптимізація взаємодій); 11) захист 

інтелектуальної власності, задіяної в інноваційних процесах. 

В сучасних економічних теоріях, які перетинаються з теорією інновацій, 

найбільша увага приділяється національним інноваційним системам, що пов’язано 

з багаторічними дослідженнями та практичним підтвердженням їх впливу на 

економічне зростання. Основні положення парадигми НІС були закладені у 

роботах низки західних економістів, а саме:  Б. Лундвала [36], Р. Нельсона [37], П. 

Патела та К. Павіта [38], Д. Норта [39], М. Портера [40], Є. Райнера [41], Ч. 

Едквіста [42], К. Фрімена [43]. Їх ідеї одержали подальшого розвитку у численних 

наукових дослідженнях і аналітичних роботах. 

Виокремлення національного контексту інноваційної системи пов’язано з 

необхідністю підкреслення національного характеру державної політики, правової 

системи і культурного середовища, що визначає умови для здійснення інновацій. 

Так, і Ч. Едквіст серед причин використання терміна «НІС» виділяє суттєві 

розбіжності інноваційних систем різних країн та особливості державного 

стимулювання інноваційної діяльності на національному рівні [42]. 
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З огляду на істотні національні особливості інноваційна система кожної 

країни є унікальною, має специфічну структуру і конфігурацію. У сучасних 

дослідженнях структура НІС розглядається по-різному, виділяються різні групи 

елементів (блоки, підсистеми, сегменти), рівні та форми їх зв’язків. У табл. Б.2 

(додаток Б) представлено підхід Б.А. Лундвалла до розгляду складових НІС та 

підхід Дж. Гроєневегена та М. ван дер Стіна до розгляду її блоків. Слід зазначити, 

що ці наведені підходи є занадто загальними, що обмежує можливості їх 

практичного використання, наприклад, у міжнародних співставленнях.  

Дж. Гроєневеген і М. Ван дер Стін, розглядаючи структуру НІС, виділяють 

також 5 її рівнів (3 з яких – інституційні): 1 рівень – неформальні інститути 

(культура, цінності і норми) і технологія; 2 рівень – політична система, у тому 

числі відносини між державною бюрократією і бізнесом; 3 рівень – формальні 

«правила гри» (закони, норми регулювання, технологія, економічна, фінансова та 

інша політика); 4 рівень – інституційні структури (приватні і державні орга-нізації, 

контракти, мережі); 5 рівень – індивідуальні діючі особи (інноваційне пізнання і 

творчість, стратегія поведінки, фактори, що блокують інновації) [44]. З. 

Адаманова пропонує виділяти низку функціональних блоків [45]. 

Інституційна структура НІС, яка відповідно до загальноприйнятого 

трактування розуміється як «…певний упорядкований набір інституцій…» [46, С. 

37], має більш різноманітне призначення: вона не тільки визначає обмеження для 

суб’єктів (через координацію поведінки), але і стимулює, забезпечує, направляє їх 

діяльність. 

На макроекономічному рівні НІС формує структуру інститутів, які 

опосередковують протікання інноваційних процесів, охоплюють усі види їх 

забезпечення та дозволяють стимулювати інновації. Розглядаючи складну природу 

інновацій, В. Тарасевич виділяє змістовні особливості НІС: «Як середовище, поле 

«вирощування» інновацій-систем НІС має бути адекватною рівню їх складності, 

варіативності і різноманітності… В «арсеналі» НІС мають підтримуватись в 
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актуальному стані всі системиутворюючі інноваційні взаємодії…, а також 

відповідні їм інститути взаємодії… Щоб забезпечити піонерні, 

конкурентоспороможні інновації-системи, НІС має бути не менш складно  

організованою, «озброєною» знаннями та інформацією, ніж НІС інших країн та 

інноваційні системи великих ТНК» [47, С.72]. На макрорівні НІС органічно 

пов’язана з ринком знань (НДДКР) та інноваційних розробок, охоплює усі сектори 

(галузі) національної економіки. НІС повинна відтворювати умови (середовище), 

необхідне для інноваційної діяльності на індивідуальному та мікроекономічному 

рівні.  

Поява НІС пов'язана зі зміною парадигми інноваційного розвитку. У 

поясненні процесу появи НІС доцільно використовувати екстерналістську та 

інтерналістську моделі розвитку наукового знання. Екстерналістська модель 

передбачає, що зміни в організації і забезпеченні інноваційних процесів 

відбуваються тому, що досвід людей взагалі. Формування НІС стає зовнішнім 

результатом, який спричинений розвитком людської цивілізації, змінами у 

культурі, духовному та інтелектуальному потенціалі суспільства, соціальної 

організації, економічних відносинах, чому сприяє цілий комплекс факторів, 

пов'язаних зі зростанням потреб людини і суспільства. Значимість окремих груп 

факторів може відрізнятись залежно від конкретних умов, однак соціокультурні та 

соціопсихологічні фактори завжди мають вирішальне значення, створюючи 

локальний соціальний контекст усім перетворенням і видам діяльності. 

Інтерналістська модель передбачає, що поява НІС є результатом змін, викликаних 

іманентно властивими науці та інноваційному сектору  внутрішніми тенденціями, 

перетвореннями, засобами. Інтерналізм заснований на емпіризмі та раціоналізації, 

викликаний змінами уявлень про інновації та інноваційний процес. Насамперед це 

пов’язано з переходом від лінійної до інтерактивної моделі інноваційного процесу. 

І. Дєжина та Б. Салтиков фактично ототожнюють НІС та інтерактивну модель 

інноваційного процесу [48, С. 194]. Це не є вірними, однак також підкреслює 
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взаємозалежність виникнення НІС та нової (інтерактивної) моделі інноваційного 

процесу. 

Процес виникнення НІС можна описати декількома концептуальними 

моделями:  

а) «стадійний перехід», тобто виникнення НІС розглядається як закономірний 

наслідок переходу на новий рівень розвитку економічних відносин і суспільного 

укладу, що супроводжується удосконаленням інституційного середовища; 

б) «загальні переваги», тобто виникнення НІС розглядається як результат 

усвідомлення тих специфічних переваг, які виникають в кожній групі учасників 

інноваційних процесів у результаті створення єдиного інституційного середовища;  

в) «еволюція управлінських структур», тобто виникнення НІС є результатом 

послідовної еволюції не тільки інститутів, що забезпечують інноваційну 

діяльність, але і розвитку структур управління.  

 

1.2 Поняття цивілізації та передумови і закономірності цивілізаційних 

трансформацій 

 

Основною структурною одиницею розвитку світового господарства, з 

позицій цивілізаційного  підходу, виступає цивілізація, під якою розуміється 

складна, спроможна до самоорганізації та саморозвитку поліетнічна, соціально-

економічна система, що характеризується унікальною культурою, внутрішньою 

структурою, траєкторією, особливостями та динамікою розвитку та зберігає свою 

унікальність протягом великих періодів часу.  

Етимологічно термін «цивілізація» походить з латинської мови (від лат. 

Civilis) і розуміється як громадянський, державний [49, С.1396]. Вперше даний 

термін було введено в науковий обіг в межах теорії прогресу XVIII століття О.Г. 

Мірабо у трактаті «Друг людини або трактат про населення»….» [50, С. 57], але 

концептуальні положення цивілізаційного підходу до аналізу динаміки складних 
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соціально-економічних систем склалися лише у середині ХХ століття. Така 

розбіжність у часі між моментом введення терміну «цивілізація» у науковий обіг 

та оформленням цивілізаційного підходу як інструмента аналізу динаміки 

складних соціально-економічних систем, пов’язана з еволюцією теоретичних 

підходів до розуміння сутності даного терміну. Так, в протягом XVIII - середини 

ХІХ століття термін «цивілізація» застосовувався, переважно, для характеристики 

стану об’єкта аналізу (стадія розвитку суспільства) і лише з кінця ХІХ - початку 

ХХ століття – набув нового значення та став розглядатися як самостійний об’єкт. 

Як зазначає Нехода Є., «…поворот у розумінні цивілізаційного підходу відбувся 

наприкінці ХІХ ст. і пов'язаний з дослідженнями російського історика 

Данилевського М. Основна його ідея полягала в тому, що цивілізація не має 

обов’язкової приналежності до держави. У основі її розвитку і формування лежать 

не тільки економічні, але й культурні, релігійні фактори…» [51, С. 169]. Шкаратан 

О. зазначає, що «саме Данилевському належить думка про те що серед факторів, 

які обумовлюють мультилінійність історичного процесу та багатоманітність форм 

розвитку суспільства, особливе значення належить тому або іншому типу 

цивілізацій» [52, С. 24].  

Кардинальні зміни у розумінні сутності терміну «цивілізація», що мали 

місце протягом XVIII- ХХ століття, призвели до того, що сьогодні, як зазначає 

Думна Н., «… «цивілізація» є найбільш загальним поняттям, що описує суспільно-

економічні системи…» [53]. При цьому, займаючи аналогічну позицію щодо 

розуміння сутності поняття «цивілізація», Шкаратан О., посилаючись на 

Данилевського М., стверджує, що «цивілізація є поняття більш широке, ніж наука, 

мистецтво, релігія, політичний, економічний і суспільний розвиток, взяті 

окремо…. аналіз типів цивілізацій, що склалися історично, дозволяє багато чого 

зрозуміти та пояснити минуле, теперішнє та майбутнє…» [52, С. 24]. Дану точку 

зору розділяє й Швиданенко О., який стверджує, що цивілізації, «…поєднані не 

тільки тісними економічними зв’язками, але й культурною сумісністю (подібними 
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системами цінностей і мотивацій, світоглядами, способом життя)» [54, С. 63]. У 

той же час Крив’яков С. приходить до висновку, що «функціонально можна 

виділити чотири основних та дві додаткові підсистеми, які утворюють 

цивілізацію. До основних належать соціальна, економічна, політична та культурна 

підсистеми. Дві додаткові структури – еколого-географічну та ідеологічну - … 

можна внести до складу чотирьох основних, першу – в економічну підсистему, в 

другу – в культурну» [55, С. 39]. Відсутність консенсусу у наукових колах щодо 

сили детермінуючого впливу кожної із зазначених основних підсистем цивілізації, 

призвела до того, що сьогодні, на думку Філіпенко А., склалися «…два основні 

напрями (школи) цивілізаційного аналізу…: культурно-матеріалістичний і 

культурно-історичний…» [56, С. 38]. 

 У межах культурно-матеріалістичної школи основний акцент у ході 

дослідження динаміки та особливостей розвитку цивілізацій робиться на 

матеріальних, господарських (економічних) чинниках. В той час як «…культурно-

історична школа провідну роль відводить духовному чиннику…» [56, С. 38]. 

Синтез підходів до розумінні сутності поняття «цивілізація» та результатів 

досліджень, отриманих в межах різних наукових шкіл цивілізаційного аналізу [57, 

58-73, 74, 75, 76-82, 83, 84, 85, 86, 56, 87-88, 89, 90, 52 та ін.], дозволяє виділити 

такі фундаментальні властивості, які притаманні кожній цивілізації як складній 

соціально-економічній системі вищого порядку: 

1) організаційна складність. Кожній цивілізації притаманна визначена 

кількість структурних елементів - держав (при цьому, як зазначає Попов Д., 

«цивілізаційна структура не замінює державну систему.… Цивілізації – це соціуми 

більш широкого планe, чиї культурні характеристики є одним з небагатьох 

факторів, які визначають зовнішньополітичний курс держави» [91, С. 126]), які в 

свою чергу характеризується обмеженою варіативністю моделей економічної, 

соціальної, політичної та культурної організації, поєднання яких утворює складну 

емерджентну соціально-економічну систему вищого порядку; 
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2) сталість. Цивілізація є досить сталою за просторово-часовим ознакою 

системою. Як зазначає Доброчєєв О. [92], «часовий масштаб» існування 

цивілізації становить 10000 років; 

3) дихотомічна єдність. Цивілізація являє собою складну систему, 

основною ознакою якої є внутрішня суперечливість, в межах якої цілісність 

утворюється за принципом «домінування-компенсування»; 

4) динамічна рівноважність. Розвиток цивілізації може бути описаний за 

допомогою циклічної моделі динамічної рівноваги; 

5) самоорганізованість, відкритість та адаптивність. Цивілізація являє 

собою складну систему, що самоорганізується, тобто являє собою «…різновид 

адаптивної системи, яка в процесі функціонування здатна змінювати свої 

внутрішні взаємозв’язки, порядок та організацію в залежності від факторів, що на 

неї впливають, якщо вони не перевищують …критичні для неї межі…» [93, С.7]. 

В залежності від критеріальної ознаки, в економічній літературі  виділяють 

велику кількість локальних цивілізацій (табл. В.2., додаток В). Наявність значної 

різноманітності класифікаційних критеріїв призводить до того, що серед 

прибічників цивілізаційного підходу немає узгодженої позиції щодо кількості 

об’єктивно існуючих цивілізацій та їх складу. Так,  Тойнбі А. у роботі [86] виділяє 

21 локальну цивілізацію,  Хантингтон С. у роботі [89] – 8 цивілізацій (включаючи 

африканську), Данилевський Г. - 10 культурно-історичних типів, які у розуміння 

автора є еквівалентами локальних цивілізацій [75, 83], Бегбі Ф. – 9 [89] ; Кузик Б. 

та Яковець Ю. – три цивілізації [75].  

Не зважаючи на відсутність консенсусу щодо критеріїв класифікації 

цивілізацій, їх кількості та складу (перелік країн, які можуть бути віднесені до 

того або іншого типу цивілізацій), що значно ускладнює можливість застосування 

даного підходу, переважна більшість як українських, так і зарубіжних дослідників  

єдині в думці про те, що кожній цивілізації притаманне певне «культурне ядро», 

яке залишається відносно статичним протягом тривалого періоду часу та виступає 
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структуроформуючим елементом внутрішньої організації цивілізації, визначає її 

особливості. До «культурного ядра» цивілізації різні дослідники  відносять 

різноманітні світоглядні принципи, ідейно-ціннісні настанови, зразки мислення. 

Так, Хантингтон С. стверджує, що «філософські возіння, основоположні цінності, 

соціальні відносини, звичаї та загальні погляди на життя суттєво відрізняються у 

різних цивілізаціях…цивілізація – це явно виражена культура» [89, с. 25, 94]. 

Краснова О. зазначає, що «духовно-моральна складова є цивілізаційним «ядром», 

центром, вилучення якого загрожує загальним знеособленням…» [95, с. 65]. 

Авторський колектив роботи [96] приходить до висновку, що «…головне в 

цивілізації – певна система цінностей, вироблена і підкріплена тривалим 

історичним досвідом, загальними або близькими умовами існування…система 

цінностей визначає сутність світових цивілізацій…. Диференціація систем 

цінностей виступає відмінною ознакою для локальних цивілізацій та їх груп» [96, 

с. 88, 97-99]. До схожих висновків приходить Холіс Н. (головний аналітик 

британської дослідницької групи Millward Brown Group), який стверджує, що 

«…культурні цінності більш стійкі, ніж можна припускати» [100], при цьому він 

повністю розділяє думку Моож М., яка стверджує, що «країни можуть зближатися 

за рівнем доходів населення, але вони не зближуються у тому, що стосується 

цінностей національної культури» [100]. У свою чергу, Мантатова Л. відзначає, 

що «зміна цінностей, опора на цінності, які постійно підтримуються та 

оновлюються, - такий глибинний механізму цивілізаційного розвитку» [101, с. 11].  

Інглгарт Р. робить висновок, що «… погляди на світ народів багатих 

суспільств…відрізняються від поглядів народів з низьким рівнем доходу …» [102, 

с.75], а Колонтай М. зауважує, що «…важко або практично неможливо змінити 

економічне середовище, не змінюючи та розвиваючи ціннісні настанови людей…» 

[103, с. 11]. Як стверджує, Грондон М.: «…вибираючи систему цінностей, що є 

ближчою до сприятливої чи резистивної ідеальної системи, люди фактично 

надають перевагу тому різновиду економіки, що випливає з цієї системи… і це те, 
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що вони будуть у результаті мати…» [104, с. 65]. Грондон М. зазначає, що існує 

20 «контрастуючих» культурних факторів, «…які по-різному розглядаються в 

культурах, що сприяють чи чинять опір розвитку. Відмінності тісно пов’язані з 

економічною ефективністю в протилежних культурах» [104, с. 65]: релігія; віра в 

особистість; моральний імператив; дві концепції багатства; два погляди на 

конкуренцію; два поняття справедливості; цінність праці; роль єресі; освіта; 

важливість корисності; менші чесноти; фокус на часі; раціональність; влада; 

світогляд; погляд на життя; порятунок від світу чи у світі; дві утопії; природа 

оптимізму; два бачення демократії [104, с.65-69].  

Згідно з Грондоном М., сприятливий вплив на розвиток мають такі прояви, 

означених цінностей: протестантизм; високий рівень довіри та віри в особистість; 

серединна моральність («поміркований егоїзм»); розуміння того, що багатство 

міститься у інноваціях (того, «що ще не існує»); сприйняття конкуренції як форми 

співпраці, за умови якої всі отримують виграш, від того, що відбувається процес 

постійного удосконалення; висока цінність праці; врахування інтересів майбутніх 

поколінь, переважання схильності до заощадження над схильністю до 

споживання; визнання того, що допитливий розум є джерелом для створення 

інновації; розуміння освіти як інструменту, який дозволяє особистості відкривати 

свої істини, а не диктувати, що є істиною; визнання важливості корисності та 

раціональності; висока цінність таких чеснот, як добре виконана робота, 

охайність, ввічливість, пунктуальність тощо; фокус на часі – досяжне майбутнє; 

розуміння прогресу як наслідку та результату великої кількості «малих здобутків»; 

влада та сила базуються на законі; розгляд світу як налаштування до дій, людина – 

як суб’єкт, що змінює світ; заперечення фаталізму; порятунок у світі (порятунок у 

житті після смерті залежить від успіху індивідуальних зусиль у трансформації 

світу); досягнення бажаного стану та гармонії у суспільстві розглядається як 

результат творчості та зусиль особистостей; розгляд оптимізму як рішучість, яка 

виникає в наслідок того, що зроблено все, що потрібно для того, щоб гарантувати 
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кращий результат, кожне зусилля щодо досягнення цілі розглядається як таке, що 

має значення; заперечення абсолютизм влади, висока цінність розподілу влади 

між різними гілками, встановлення її меж, визнання верховенства права [104, с. 

65-70].  

Схожу точку зору щодо того, що цінності відрізняють одну країну від іншої 

(одне суспільство від іншого) та визначають особливості її розвитку, має Гаррісон 

Л. Так, Гаррісон Л. робить висновок, що існує десять цінностей (на думку автора, 

вони є узагальненими та ідеалізованими), які відрізняють прогресивні культури 

від статичних: часова орієнтація; праця; ощадливість; освіта; заслуги; громада; 

етичний кодекс; «справедливість і чесна гра»; влада; секуляризм [105, с. 155-156]. 

При цьому Гаррісон Л. зазначає, що для «прогресивних культур» характерно: 

орієнтація на майбутнє, прогресивний світогляд – заперечення фаталізму; розгляд 

праці як важливої умови досягнення добробуту, реалізації особистих здібностей, 

забезпечення самоповаги; розгляд заощаджень для гарантії безпеки та добробуту; 

розгляд освіти як одного з найважливіших факторів прогресу; розгляд особистих 

досягнень як власних заслуг особистості; високий рівень соціальної інтеграції та 

довіри у суспільстві; використання жорстких інструментів забезпечення 

дотримання етичного кодексу; справедливість та чесність розглядаються як 

обов’язкова умова міжособистісних відносин; заперечення абсолютної влади, 

горизонтальний характер влади; вплив релігійних інститутів на суспільство є 

незначним [105, с. 155-156].  

Таким чином, у дослідженнях Грондона М. та Гаррісона Л. можливо 

визначити наступні спільні риси, якими характеризуються прогресивні 

суспільства: орієнтація на майбутнє; заперечення фаталізму; надання значної 

цінності праці та розгляд її як важливої умови досягнення добробуту, реалізації 

особистого потенціалу; високий рівень соціальної інтеграції та довіри у 

суспільстві; визнання цінності справедливості та чесності; заперечення 
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абсолютної влади у всіх її проявах, використання переважно горизонтальних 

ієрархічних моделей організації та структур; надання значної цінності освіти.  

Таким чином, саме «культурне ядро» доцільно використовувати як основний 

критерій класифікації цивілізацій. 

У сучасних міжкультурних дослідженнях, для ідентифікації «культурних 

ядер» країн та визначення «культурних зон» використовують цілу низку 

авторських підходів, які за допомогою різних «вимірників» культури надають їм 

(«культурним ядрам») якісну та кількісну характеристику. Так, Інглхарт Р. для 

«ідентифікації культурного» ядра країн використовує 2 групи вимірників 

(цінностей): традиційні/секулярно-раціональні цінності (пояснюють 44% 

кроснаціональних розбіжностей) та цінності виживанння/самовираження 

(пояснюють 26% крос національних відмінностей)) [80, с. 11-13]; Швардц Ш. – 3 

групи вимірників (цінностей): цінності автономії та приналежності, 

рівноправності та ієрархії, гармонії та майстерності [80, с. 46-49]; Хофстед Г. – 4 

основних та один додатковий вимірник: індивідуалізм (бінарна опозиція 

«колективізм»); дистанція влади; маскулінність (бінарна опозиція «фемінність»), 

неприйняття невизначеності та одну додаткову - довгострокова орієнтація [106; 

80, с. 79-89].  

Оскільки «… показники культури дозволяють оцінити стан, ресурси та 

тренди цивілізаційного розвитку суспільства» [95, с. 44], «культурні вимірники» 

Хофстеда Г., отримали найбільше визнання наукової спільноти, є, на думку 

експертів [107, 80-81, 108, 90 та ін.], найбільш універсальними та 

репрезентативними, тому саме їх доцільно використовувати для ідентифікації 

«культурного ядра» та класифікації цивілізацій. Як зазначає Хофстед Г., 

запропоновані ним 4 основні «вимірника культури» є прямим наслідком чотирьох 

антропологічних проблем: 1) методи боротьби із нерівністю; 2) методи усунення 

невизначеності; 3) відносини особи та соціуму; 4) «гендерна орієнтація» 
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(домінування у поведінці населення країни в цілому, особливостей, мотивів, 

цінностей соціальної поведінки чоловіків або жінок) [109].  

Параметр «індивідуалізм» (або його опозиція «колективізм») відображає 

цінність інтегрованості індивідууму у суспільство. 

Параметр «дистанція влади» відображає цінність та рівень 

диспропорційності розподілу влади у суспільстві та базується на переконанні, що 

всі суспільства нерівні, проте у одних суспільствах рівень нерівності є вищим, ніж 

в інших (у тих суспільствах, де фіксується низький рівень дистанції влади, має 

місце менша «відносна рівність», у тих суспільствах, де фіксується високий рівень 

дистанції влади – «відносна нерівність»).  

Параметр «неприйняття невизначеності» відображає відношення суспільства 

та окремих його членів до невизначеності або ступінь небезпеки, яка на думку 

окремих суспільств, пов’язана із незнайомими ситуаціями. Суспільства із низьким 

рівнем неприйняття невизначеності спокійно відносяться до «незнайомих 

ситуацій», переважно не розглядають їх як потенційне джерело небезпеки, в той 

час, як суспільства із високим рівнем неприйняття невизначеності – намагаються 

уникнути таких ситуацій, демонструють спробу контролювати майбутнє, 

розглядають «незнайомі ситуації» як реальне та потенційне джерело небезпеки.  

Параметр «маскулінність» (опозиція «фемінність») вказує на те, яким чином 

у суспільстві розподілені гендерні ролі, цінності якої «гендерної орієнтації», на 

думку суспільства, спроможні забезпечити кращий результат його розвитку 

(маскулінні цінності, орієнтовані на матеріальний успіх (отримання економічного 

ефекту)), а фемінні («м’які») – на отримання соціально-економічного ефекту – 

підвищення якості життя) [109].  

Слід зазначити, що не дивлячись на те, що всі чотири «культурних 

вимірника» мають важливе значення для ідентифікації «культурного ядра» та 

класифікації цивілізацій, лише один параметр – індивідуалізм, може розглядатися 

як найбільш важливий параметр цивілізаційної ідентичності. Це пов’язано із тим, 
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що усталена культурна дихотомія «Захід-Схід», яку закладено у основу найбільш 

загальної класифікації цивілізацій (західна та східна цивілізації), знаходить прояв 

у бінарній опозиції «індивідуалізм – колективізм» [80, 81, 110 та ін.]. Дану точку 

зору розділяють як українські,  так і зарубіжні  науковці, що займаються 

дослідженням цивілізацій. Так, Шкаратан О. стверджує, що: 1) «…у сучасному 

світі співіснують декілька основних цивілізацій, які якісно розрізняються за 

інституційними та ціннісно-нормативними характеристиками» [52, с. 26]; 2) 

найбільш явно можна побачити відмінності між західною та східною 

цивілізаціями: «…різноманіття ліній суспільного розвитку у кінцевому рахунку 

можна назвати «європейським» та «азіатським». Перший походить від античного 

полюса, це мережа суспільств, які характеризуються приватною власністю, 

балансом відносин «громадянське суспільство – державні інститути», розвиненою 

особистістю та пріоритетом цінностей індивідуалізму. Другий тип історично 

пов'язаний із азіатськими деспотіями, домінуванням державної власності, 

всеохоплюючою владою державних інституційних структур за відсутності 

громадянського суспільства, …пріоритетом суспільних цінностей за умови 

пригнічення індивідуальності» [52, с. 26]. Дану точку зору розділяє й Мурадян Є., 

стверджуючи, що «… у кожній культурі є як риси індивідуалізму, так і риси 

колективізму, лише їх співвідношення суттєво різниться від однієї країни до 

іншої» [111, с. 481].  

Таким чином, сьогодні склалися та об’єктивно існують три типи 

цивілізаційної ідентичності – три моделі цивілізації: модель західної, східної та 

пограничної цивілізації. Ураховуючи, що «…цивілізаційна ідентичність країни…. 

виражається народом через різні форми соціально-культурного буття» [95, с. 377], 

«універсальною характеристикою будь-якої цивілізації є спільність її …ознак, їх 

органічне взаємопроникнення, утворення на цій основі особливої цілісності, що 

відрізняється від інших….» [95, с. 462], під моделлю цивілізації доцільно розуміти 

- сукупність найбільш загальних відносно статичних наявних та/або латентних 
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ознак цивілізації, які визначають її найважливіші типові особливості та потенціал 

розвитку, найбільш повно відрізняють її від інших цивілізацій.  

       Існує кілька точок зору на можливий розвиток світової спільноти та економіки 

та можливих сценаріїв цивілізаційних трансформацій. Серед них відокремлюють 

такі можливості: 

       1)незахідні цивілізації будуть змушені прийняти « правила гри» розвиненого 

світу (Ф. Фукуяма) або підкориться планетарному рукодству (В. Іноземцев). 

Подібне «розчинення» передбачає збереження деяких етнографічних 

особливостей окремих цивілізацій. 

       На думку Ф. Фукуями, світова спільнота очікує кінець історії і перехід до 

планетарного існуванню людства. Регіони будуть орієнтуватися на потужні 

економічні ядра-центри, найбільш розумною формою держави залишиться західна 

модель ліберальної демократії («Кінець історії та остання людина» -1992); 

       2)західна цивілізація загине. Прогнозуються різні терміни її загибелі: від 

найближчого майбутнього до декількох століть. 

       На думку О. Шпенглера, захід цивілізації пов'язаний з відставанням 

морального, етичного розвитку від технологічного прогресу («Занепад Європи» 

1918). 

        Як зазначає А.Неклесса, існують різноманітні сценарії майбутнього 

світоустрою від панування постхристиянських і східних цивілізаційних схем до 

появи «глобальної альтернативи цивілізації: звільнення соціального хаосу, виходу 

на поверхню і легітимації світового андеграунду, затвердження на планеті нової 

світової анархії ...»; 

        3)тривалий час будуть зберігатися всі існуючі цивілізації, які завдяки 

протистоянню із західною цивілізацією отримають нові стимули до розвитку, 

однак неминуче зіткнення цивілізацій і західна цивілізація буде змушена вести 

боротьбу за виживання. 
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        На думку С.П Хантінгтона, «У світі після холодної війни найважливіші 

відмінності між народами - не ідеологічні, політичні чи економічні, а культурні», 

тому ХХI століття стане століттям зіткнень цивілізацій і релігій, які розділяють 

людей сильніше, ніж етнічна приналежність. Подібне зіткнення найбільш сильно 

відбуватиметься вздовж ліній цивілізаційного розлому, так конфлікт на рубежах 

західної та ісламської цивілізації, що триває більше 1300 років, посилюється і 

призводить до подальшого розвитку антагонізмів. Глибокі відмінності в історії, 

культурі, релігії викликають конфлікти. Модернізація незахідних держав за 

західним зразком формує «розірвані» країни, які не мають чіткої культурної 

самоідентифікації (наприклад, Петро Великий, Мустафа Кемаль Ататюрк). У тому 

випадку, якщо модернізація здійснювалася без вестернізації, із запозиченням лише 

обраних елементів західної культури, які посилюють національну ідентичність, то 

результати були позитивними. С. Хантінгтон вважає, що насильницька 

демократизація робить суспільство більш местническим і не сприяє розвитку 

(«Зіткнення цивілізацій і перебудова світового порядку» - 1996). 

        Протистояння між цивілізаціями, на думку ряду політологів, викликане, в 

першу чергу, спорідненістю між ісламом, християнством і іудаїзмом. 

        Мусульманські богослови вважають, що дві інші споріднені релігії зійшли з 

правильного ісламського шляху. А тому «відступники» є  більш небезпечними в 

порівнянні з усіма іншими невірними, так як вони є суперниками в боротьбі за 

душу людську. 

        Християнська і ісламська цивілізації «залучені в конфлікт не стільки через їх 

розбіжностей, скільки через схожість». 

        4) відбудеться  конструктивна взаємодія цивілізацій, їх інформаційне та 

духовне взаємозбагачення,  принцип «цивілізації - монади» (О. Шпенглер) 

вичерпав себе і поступається місцем принципу спорідненого розвитку. 

        Як зазначає А.Дж. Тойнбі, «Майбутній світ не буде ні західним, ні 

незахідним, але успадкує всі культури, які ми заварили в одному тиглі». Причому 
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захід зобов'язаний звести «будівельні ліси, усередині яких всі раніше розкидані 

суспільства побудували б одне спільне». 

         Світова релігійна гетерогенність, зростання фундаменталізму в ряді країн і 

регіонів, різні національні цінності, політичні системи, економічні стратегії та 

рівні соціально-економічного розвитку стримують формування єдиної людської 

спільності на планеті Земля. 

       У таких умовах реалізація принципу спільного розвитку  можлива у випадку 

активного включення незахідних країн у процес глобалізації, об'єднання 

цивілізаційних ресурсів для вирішення загальносвітових проблем, забезпечення 

швидкого і ефективного синтезу культур та інституційних принципів різних 

товариств, сприяючи формуванню єдиної світової цивілізації майбутнього. 

У сучасних умовах визначальною вимогою при модернізації НІС є 

урахування характеру глобальних викликів, на які країна (або група країн) 

повинна відповісти. Увага до таких викликів постійно підсилюється через 

збільшення їх впливу на процеси відтворення, що протікають на національному і 

міжнародному рівні. У першу чергу повинні враховуватись глобальні виклики, 

пов'язані з екологічними, демографічними і військово-політичними проблемами. 

Відношення до цих викликів, ініціативність й активність у вирішенні відповідних 

проблем, буде визначати позиції країни (групи країн) у світовому співтоваристві.  

З характеру глобальних проблем випливає, що реакція на них закономірно 

переплетена з політикою у сфері безпеки. 

В умовах глобалізації модернізація здобуває більшу альтернативність і 

багатоваріантність. Альтернативність проявляється у постійній наявності вибору, 

а також появі декількох орієнтирів здійснення модернізаційних перетворень, які 

не виключають один одного. На рівні країни це тісно пов'язано з вирішенням 

геополітичних і геоекономічних проблем, коли з'являються додаткові можливості 

вибору шляхів їх подолання. Зростаючий ступінь багатоваріантності модернізації 

обумовлена тим, що виникає більш широка область і можливості глибокого 
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вивчення світового досвіду. Комбінація декількох орієнтирів модернізації 

дозволяє розробити більш оптимальну програму перетворень для освоєння всього 

передового, що виникає у світовому масштабі. 

Здійснення модернізації завжди специфічно. Це обумовлено сутнісними 

особливостями самої НІС, а також станом економічного середовища 

(національного або міжнародного), у якому вона функціонує і розвивається. 

Економічне середовище може сприяти або перешкоджати модернізації окремої 

НІС. Останнє виникає тоді, коли її оновлення та удосконалення породжує 

протиріччя з укладом, що склався. Визначальним також є вплив кон'юнктури, 

тому для успішного здійснення модернізації важливою є гнучкість розробленої 

програми дій. Враховуючи вплив кон'юнктури, істотні особливості проведення 

модернізації виникають в умовах економічної рецесії. Кризові явища в економіці 

суттєво позначаються не тільки на ресурсних можливостях, але і на рівні попиту 

та сприйнятті змін. Додаткові труднощі здійснення модернізації певної НІС 

можуть бути пов'язані з «укоріненням» нераціональної структури економіки і 

надмірною монополізацією. 

Характер протікання окремих стадій та їх зміни визначає динаміку і 

результативність модернізації. Кожна стадія може розглядатись з точки зору 

внесених у період її протікання перетворень і відповідних дій, які необхідно 

виконати, а також у контексті проблематики перехідного періоду. У сучасних 

умовах процес модернізації не може бути представлений як лінійно-еволюційний. 

Враховуючи постійні зміни середовища і складність НІС, цей процес буде 

багатолінійним, інверсивним, характеризуватись різним протіканням стадій за 

окремими підсистемами. У зв'язку з цим виникає необхідність додаткового 

управлінського впливу для збереження загальної лінії перетворень.  

Імпульсом модернізації НІС є розуміння того, що параметри її 

функціонування не відповідають умовам, що склались. Оцінка цієї невідповідності 

визначає масштаби і напрями перетворень системи, а також дозволяє створити 
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необхідні «стартові умови». Для проведення модернізації НІС є необхідним 

створення основ, у тому числі: 

 цілі модернізації, які, за своєю суттю, мають новаторський характер, 

повинні бути погоджені між собою і деталізуються у завданнях; цілі модернізації 

повинні бути конкретними та оцінюватись кількісно (якщо це можливо), 

описуючи проект змін НІС;  

 нові (створені або імпортовані) інститути, які формують систему і 

обумовлюють її функціональність; впровадження нових інститутів здійснюється в 

рамках інституційного проектування системи, що залежить від її стану, цілей 

модернізації і можливостей реалізувати зміни, а також від загальних (глобальних) 

тенденцій інституціональної еволюції; 

 програма модернізації, яка включає план заходів, спрямованих на 

досягнення поставлених цілей; у випадку тривалості процесу перетворень 

програма може включати цілий комплекс планів різної тривалості (коротко-, 

середньо- і довгострокових; 

 ресурсна база, яка повинна включати різні види ресурсів, необхідних 

для здійснення перетворень і реалізації відповідного управлінського впливу; 

ресурсна база створюється на принципах комплексності і достатності (з 

урахуванням масштабу цілей і завдань); 

 алгоритм розподілу функцій і відповідальності органів управління 

щодо реалізації заходів, а також механізми координації їх дій; 

 методики реалізації заходів та оцінки їх ефективності; 

 комплекс економічних механізмів різної природи і призначення; 

пріоритет тим або іншим видам механізмів віддається залежно від їх потенціалу 

забезпечити необхідні зміни у певному об'єкті; першочергово повинні 

створюватись функціональні механізми у сфері фінансування та управління, які 

дозволяють почати модернізаційний процес. 
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1.3 Вплив цивілізаційних трансформацій на ефективність і напрями 

модернізації інноваційних систем 

 

Більшість дослідників локальних цивілізацій визначають, що інноваційний 

тип розвитку - це головна характеристика  западної цивілізації. До найбільш 

важливих характеристик  західної моделі цивілізації необхідно віднести:  

примат індивідуальних цінностей та інтересів над груповими, відтворення 

егалітарної цивілізаційної парадигми; 

еволюційний тип розвитку;  

наявність ринкових відносин; 

переважання розподільчих принципів соціальної справедливості;  

активний розвиток підприємницької ініціативи; 

 високий рівень раціоналізації діяльності; культ науки; активне 

перетворення світу. 

 Східна цивілізація, яка також спроможна стимулювати інноваційний 

розвиток (але в значно менших масштабах у порівнянні з західною) визначається 

такими характеристиками: 

 примат групових цінностей та інтересів над індивідуальними;  

 відтворення елітарної цивілізаційної парадигми, 

 революційний тип розвитку; 

 переважання зрівняльних принципів соціальної справедливості; 

 активний розвиток патрон-клієнтських відносин;  

 смиренність; 

 споглядання.  

Пграничні цивілізації, головними установами яких є відносно гармонійне 

поєднання групових цінностей та інтересів із індивідуальними (особистими); 

особливостей західної та східної моделей; гетерогенність (як зазначає Хорос В., 

«на відміну від цивілізацій, багатоманітність та навіть внутрішня суперечливість 
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яких все ж «стягується» до одного ціннісно-інституційного «ядра», пограничні 

цивілізації включають різнорідні елементи або «ядра», які співіснують або навіть 

конфліктують один з одним, які скоріше знаходяться у стані симбіозу, ніж 

синтезу. Тому даним цивілізаціям (або цивілізаційним спільнотам) властива 

підвищена внутрішня конфліктність…» [90, с. 8]), мають потенціал як західної, 

так і східної  моделей цивілізації і спроможні створювати унікальні НІС.  

Оскільки у ході розвитку цивілізації її структурні елементи - країни можуть 

зазнавати неконтрольованого та різноспрямованого впливу з боку зовнішнього 

середовища та змінюватися під його впливом, в межах кожної моделі цивілізації 

можна виділити її субмоделі, які виначаються різними механізмами впливу на 

національні економічні системи, в тому числі НІС. Під субмоделями цивілізації 

доцільно розуміти альтернати певної моделі цивілізації, які характерні для певної 

групи країн, що виступають структурними елементами даної цивілізації, та 

характеризуються схожими умовами онтогенезу (індивідуального розвитку). 

Виникнення та розвиток в межах цивілізацій субмоделей, що виступають 

альтернативами моделі цивілізації, пов’язано із тим, що, як стверджує Норт Д., 

«…рамки чинять безпосередній вплив на те, які саме організації виникають, та на 

те, як вони розвиваються…. Спроможність …. до самопідтримування, яка створює 

«ефект блокування», породжується залежністю організацій від …рамок, в яких 

вони виникли, і наступним виникненням структур, які супроводжують дані 

організації» [112, с. 20-23].  

Кількість та варіативність субмоделей цивілізації залежить від складу 

цивілізації (кількості країн, що відносяться до певної цивілізації) та схожості умов 

їх онтогенезу. Можливі наступні варіанти зв’язку між субмоделями та моделями 

цивілізацій:  

path dependence – глибокий та сильний зв’язок субмоделей та моделі 

цивілізації, 
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 path determinacy – менш сильний зв’язок, який залишає місце для сумнівів 

щодо віднесення певної субмоделі до визначеної моделі цивілізації,  

 path indeterminacy (або path independence) – відсутність наявного зв’язку між 

субмоделями та моделлю цивілізації [112]. Слід зазначити, що останній тип 

зв’язку - path independence – зустрічається досить рідко і пов'язаний, як зазначає 

автор роботи [112], із «…змінами, в результаті яких існуюча система цінностей 

змінюється у своїх основах, що передбачає докорінну ломку системи, її 

трансформацію і навіть виникнення нової системи цінностей» [112, с. 94]. 

 Як свідчать результати дослідження авторів роботи [112], найчастіше, у 

результаті впливу зовнішнього середовища, виникають «…зміни, що призводять 

до перегляду деяких цінностей або зв’язків між ними та не призводять до ломки 

всієї системи….» [112, с.93-94].  

Ураховуючи, що, як стверджує Сколота З., «інституційна система оформлює 

та консервує ті соціально-економічні та культурні реалії, які складаються у 

історичному процесі» [95, с. 162], першочергове значення «культурного ядра» 

пояснюється тим, що саме в його межах формуються неформальні та формальні 

правила, тобто інститути (Норт Д. стверджує, що «інститути… - це набір правил, 

процедура відповідностей, моральна та етична поведінка індивідуумів у інтересах 

максимізації багатства.…інститути являють собою рамки, в межах яких люди 

взаємодіють…вони складаються із формальних писаних правил і зазвичай 

неписаних кодексів поведінки, які лежать глибше формальних правил і 

доповнюють їх…» [112, с.5-6, 49].), що регламентують відносини між індивідами 

в межах суспільства цивілізації, і, як результат, визначають форму її суспільно-

економічного устрою (внутрішню структуру цивілізації) та результати 

економічної діяльності, особливості функціонування НІС (рис. 1.1).  

1) сьогодні не існує консенсусу серед вчених щодо кількості та переліку як 

формальних, так і неформальних інститутів;  

2) всі інститути як формальні, так і неформальні поділяють на групи в 
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залежності від того, у якій сфері життєдіяльності суспільства вони мають місце: 

економічні, політичні, сімейні, освітні, релігійні та ін.;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Модель взаємозв’язку «культурного ядра» та інститутів, що 

відтворюються в межах окремих цивілізацій 

Таким чином,   

3) до неформальних інститутів відносять традиції, менталітет, релігію, 

етичні кодекси поведінки, звичаї, норми та правила, які виникають у результаті 

співіснування людей та можуть бути розділені, як стверджує Гвоздєва М., на 6 

блоків: обман; вдячність; вплив, тиск; зв’язки; довіра; присвоєння [113, с.16-18]. 

4) найбільш важливим неформальним інститутом суспільства цивілізації є 

релігія.  

Компанієць В. приходить до висновку, що «тип цивілізації визначає тип 

релігії, під впливом якої й розвивається культура відповідної цивілізації, в тому 

числі економічна культура» [107, с. 243]. У той же час, як зазначає Елбакян Є. та 

Медведко С., «зв'язок між релігією та економічною діяльністю людини існує з 

прадавніх часів. Релігія чинила та чинить активний вплив на поведінку віруючих в 

сфері економіки та виробництва, на відношення до праці…. Економічного успіху 

добивалися ті суспільства та країни, де різні релігії своїми специфічними засобами 

Ознаки цивілізації 

«Культурне ядро» 

Неформальні  

інститути 

Формальні  

інститути 

Рівень соціально-економічного розвитку цивілізації та 

її складових елементів (країн) 

Рівень розвитку НІС 
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стимулювали економічну діяльність, створюючи відповідний моральний фон, 

трудову етику та моральні норми» [114, с. 103]. Аналогічної думки дотримується й 

Ліпов В.: «ціннісна складова релігійного світогляду чинить значний вплив на 

соціально-економічне життя суспільства, становлення особливостей національної 

господарської традиції» [89, с. 58].  

Головні особливості релігійної етики, які чинять вплив на ефективність 

національної економіки, відображено в табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 - Особливості релігійної етики та їх вплив на економічний 

розвиток та рівень розвитку НІС 

Особливість релігійної етики 
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Заперечення особистого інтересу як мотиву до 

праці (праця розглядається як обов’язок людини), 

переконання у тому, що результати праці 

оцінюються «з висоти небес» 

↓ - - + + + + + 

Відношення (цінність приналежності) до певної 

професії, визнання корисності спеціалізації праці 
↓↑ + + - + ± + - 

Розгляд праці як можливості самовираження, 

умови задоволення своїх потреб 
↓ + + - - ± + - 

Відношення до багатства як до пороку ↓ - - + + ± + + 

Відношення до багатства як до форми винагороди 

за працю 
↑ + + - - ± - ± 

Відношення до бідності як до чесноти ↓ - - + + + + + 

Відношення до конкуренції як до необхідної 

умови господарювання 
↑ + + - - + - ± 

Відношення до приватної власності (позитивне) ↑ + + - + + - ± 

Переконання, що соціальне має примат над 

особистим, а духовне над тілесним 
↓ - ± + - - - - 

Визнання таких чеснот, як: енергійність, 

ініціативність, креативність, підприємливість, 

трудолюбство, бережливість, чесність, 

пунктуальність як основних та характерних 

особливостей людини 

↑ + + ± ± ± ± ± 

Примітка:*: 1 – протестантизм; 2 – католицизм; 3 – православ’я  

↑ - стимулює економічний розвиток; ↓ - стримує економічний розвиток 

«+» - характерне для даної релігії; « - » - нехарактерне для даної релігії; «±» - не можна однозначно 

віднести дану особливість релігійної етики до даної релігії 

складено  на основі джерел [79, 90, 118, 230 та ін.] 
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4) до формальних інститутів відносять, переважно, закони, нормативні акти 

та ін. Як стверджує Норт Д., «зростаюча складність суспільства… підвищує 

віддачу від формалізації обмежень….» [112, с. 67], у зв’язку із чим виникають 

формальні інститути. При цьому, як зазначає Норт Д., «формальні правила можуть 

доповнювати неформальні обмеження та підвищувати їх ефективність…. 

Формальні правила включають політичні (та юридичні), економічні правила та 

контракти» [112, с. 67-68]; 

5) одним із важливих формальних інститутів цивілізації та їх складових 

елементів – країн, що виникає на базі неформальних, є системи права - це 

«…певний спосіб організації суспільства, основний елемент публічної влади, яка 

поширюється на все суспільство…» [49], серед яких відокремлюють: системи 

континентального, загального, звичайного, мусульманського та змішані системи 

права [115]. Відмінності між системами права полягають, здебільшого, у їх 

джерелах. Так, джерелом загального права виступає судовий прецедент; 

звичайного – звичай, континентального – римське право, яке характеризується 

високим рівнем кодифікації; мусульманського – Коран, змішаного права – різні 

комбінації поєднань джерел загального, звичайного та мусульманського права 

[115]. Системи права не тільки різняться за джерелами права, але й відрізняються 

й за своєю економічною ефективністю.  

Так, дослідницька група факультету права Оттавського університету 

встановила, що найбільш економічно ефективною є система континентального 

права – країни, правові системи яких відносяться до даного типу права, 

продукують в середньому 36,58% світового ВВП, загального права – 36,07% 

світового ВВП, змішана система континентального та звичайного права – 17,45% 

світового ВВП, в той час як найменш ефективною є система змішаного права 

(континентального, загального та звичайного) – 0,11% та звичайного права - 

0,02% світового ВВП (для порівняння система мусульманського права – 0,66% 

світового ВВП) [115]. Враховуючи все зазначене вище, а також те, що як зазначає 
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Войтович Р., «…необхідною умовою функціонування «сильної держави» є 

наявність ефективної системи права» [116, с. 215], системи права виступають не 

тільки одним із найважливіших інститутів цивілізацій, але й одним із важливих 

факторів розвитку; 

6) поєднання формальних та неформальних інститутів визначає найбільш 

важливі ознаки цивілізацій та соціально-економічних моделей розвитку, рівня 

розвитку НІС та впливає на їх економічну ефективність. Норт Д. стверджує, що 

«…. інститути, поряд зі стандартними обмеженнями, які описані в економічній 

теорії, формують можливості, які знаходяться у розпорядженні членів суспільства 

….І формальні, і неформальні інституційні обмеження призводять до утворення 

цілком визначених організацій, які структурують взаємодію у суспільстві. Ці 

організації виникають на основі стимулів, закладених в інституційній системі, а 

тому результативність їх діяльності залежить від цієї системи» [112, с. 23]. 

Оскільки «економічні наслідки виконання інститутами своїх функцій полягають в 

тому або іншому функціонуванні економіки…» [117, с. 79], то найбільш повно 

«цивілізаційна складова» (поєднання формальних та неформальних інститутів) 

проявляє себе у національних соціально-економічних моделях та їх типах. При 

цьому, під національною соціально-економічною моделлю доцільно розуміти, як 

стверджує Крив’яков С., «…деякий постійний набір сталих характеристик, які 

вичерпно описують функціонування економіки окремої країни» [55, с. 11], а під 

типами національних економічних моделей – результат «… порівняння різних 

національних економічних моделей, виділення аналогічних характеристик, 

виділення схожих моделей та їх групування…моделі більш високого рівня 

узагальнення та меншої деталізації…відображає найважливіші, типові риси 

реальних національних систем економіки» [55, с. 10-11]. При цьому Швиданенко 

О. підкреслює, що «…під соціально-економічною моделлю необхідно розуміти не 

традиційний для математичних моделей формалізований взаємозв’язок окремих, 

обраних за суб’єктивним критерієм відповідності параметрів та елементів, 
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характерних для економіки, а комплекс господарських інститутів, які визначають 

характер економічної системи у конкретних умовах розвитку регіону, країни, 

світового господарства…соціально-економічна модель – це єдність правил, норм 

та звичаїв господарювання, форм та механізмів взаємодії суб’єктів економічного 

життя, регулювання господарського порядку і процесів» [54, с. 115]; 

6) неформальні інститути здійснюють більш сталий та значний вплив на 

економічну ефективність цивілізації та її складових елементів – країн, ніж 

формальні. Так, Норт Д. приходить до висновку, що «…не дивлячись на повну 

зміну формальних правил, суспільства … зберігають старі елементи» [112, с. 56-

57]. Носова О. зазначає, що «неформальні інститути …застосовуються при 

розробці норм, правил у суспільстві, і їх використання приводить до зміни 

формальних правил…. Неформальні права, ступінь довіри у суспільстві 

здійснюють більш сильний вплив на економічний розвиток країн у порівнянні із 

існуючими формальними…» [118, с. 113-117]. Дану думку розділяють й 

Уільямсон О. [119] та Доброчєєв О. [92]. Так, Уільямсон О. стверджує, що 

неформальні інститути залишаються відносно статичними протягом 100-1000 

років, в той час, як формальні – протягом 10-100 років [119, с. 597]. У той же час, 

Доброчєєв О. робить висновок, що в цілому, часові межі трансформації та зміни 

системи базових цінностей, неформальних інститутів та існування держав 

співпадають – 1000 років [92, с. 89].  

Таким чином, «культурне ядро» прямо та опосередковано впливає на 

формування інститутів, які в свою чергу, аналогічним чином, впливають на 

параметри та результати функціонування як цивілізацій в цілому, так і окремих їх 

структурних елементів – країн та створюють умови для економічного розвитку і 

формування певного рівня конкурентоспроможності національної економіки (рис. 

1.2). 
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* - країни, які відносяться до певної моделі цивілізації 
 

Рисунок 1.2 -  Модель впливу цивілізаційної приналежності країн на їх 

параметри розвитку 

Отже, досить логічним є висновок Железко О., що «цивілізація 

представляється як культурно-історичний тип суспільства, що чинить 

безпосередній вплив на форми та темпи соціально-економічних та суспільно-

політичних процесів на кожному етапі формаційного розвитку» [120, с. 115], 

авторського колективу роботи [120] (Кузик Б. та  Яковець Ю.), який стверджує, 

що «цивілізаційна перевага» «…озброює нове суспільство засобами розвитку, які 

було вироблено в минулому, що прискорюють та ускладнюють його розвиток» 

[75, с. 44] та Шкаратана О., який стверджує, що «цивілізаційні відмінності 

…призводять до якісних відмінностей у економічному, соціальному та ціннісно-

нормативному розвитку народів» [52, с. 39]. При цьому Шкаратан О. зазначає, що 

«безумовно, ряд технологічних, економічних та політичних інститутів, які 

зародилися в умовах Західної Європи, поступово розповсюджуються по світу…. 

Однак такі процеси дифузії та адаптації зовсім не означають, що глибокі 
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культурні…. відмінності… близькі до зникнення. Це тільки означає, що ці 

особливі культурні одиниці повинні пристосовуватися…. Що ж стосується 

ключових ідентичностей, то… суспільства продовжують зберігати ті форми, які 

були отримані ними на… ранніх етапах культурної кристалізації …» [52, с. 28].  

7) кожна цивілізація являє собою ієрархічну систему, у якій можна 

виділити центр, напівпереферію та периферію. При цьому, як зазначає Прозорова 

Ю., «центр цивілізації – зона підвищеної …. активності, …взаємодії, яка … 

притягує індивідів» [121, с. 140-141]; 

8)   цивілізації взаємодіють між собою. Основними формами та сферами 

взаємодії цивілізацій є, відповідно: конкуренція, «діалог» [122] та співробітництво 

у політичні, економічній, соціально-культурній, екологічній та техніко-

технологічній сферах [122, с. 176-182]. На вибір форми взаємодії між 

цивілізаціями впливають відмінності у їх «ядрі» - чим більш розбіжностей, тим 

більш «конфліктною» є форма взаємодії цивілізацій і, як наслідок, країн, що 

мають різну цивілізаційну приналежність. Таким чином, можна стверджувати, 

кожна цивілізація та її складові елементи характеризуються своїм «цивілізаційним 

потенціалом співробітництва», під яким доцільно розуміти можливості та межі 

взаємодії між ціннісними настановами суспільств, що мають різну країнову та 

цивілізаційну приналежність, які знаходять відображення у характері взаємодії 

між країнами у економічній, політичній, соціальній та інших сферах. Отже, 

приналежність країни до певної цивілізації та/або її субмоделі визначає не лише 

особливості та ефективність її розвитку, а й характер включення у геополітичні та 

геоекономічні процеси. 

Приналежність країни до певної цивілізації як соціально-економічної 

системи більш високого рівня агрегування доцільно розглядати як у якості сили, 

що сприяє прогресу, забезпечує формування конкурентних переваг та високого 

рівня конкурентоспроможності національної економіки, так і виступати у якості 

сили, яка суттєво протидіє прогресу, призводить до формування конкурентних 
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недоліків та знижує рівень конкурентоспроможності національної економіки. 

Ефективність цивілізаційної моделі доцільно визначати з огляду на 

характеристики моделі та субмоделі цивілізації, до якої належить країни, тобто з 

огляду на її цивілізаційний потенціал.  

Таким чином,  складовими цивілізаційного потенціалу, які визначаються 

унікальністю «культурного ядра», виступають: приналежність та відношення до 

певної релігії; відношення до життя (цінність життя); відношення до дружби; 

відношення до сім’ї; відношення до свободи; відношення до праці; відношення до 

ресурсів; схильність до ризику та змін (відношення до ризику та змін); відношення 

до часу; відношення до власності та багатства (бідності); схильність до 

відтворення певних типів ієрархічних систем (відношення до влади); рівень 

толерантності (табл. 1.3).  

 

Таблиця 1.3 - Цивілізаційні детермінанти та особливості їх впливу на рівень 

розвитку національної економіки, в тому числі НІС 
Перелік 

цивілізаційних 

детермінантів 

Проекція цивілізаційних детермінантів на економічну систему 

країни 

(національну економіку) 

1 2 

Приналежність та 

відношення до 

релігії 

рівень соціальної інтеграції; структура видаткової частини 

державного бюджету; домінуючі форми відносин у суспільстві; 

економічна цінність ресурсів, часу; величина трансакційних витрат 

суб’єктів господарювання; особливості та форми реалізації 

(задоволення) економічних інтересів; рівень економічної 

диференціації в суспільстві; права, типи, форми та види власності  

Відношення до 

життя (цінність 

життя) 

модель соціально-економічного розвитку; структура видаткової 

частини державного бюджету; модель корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу (КСВБ); рівень КСВБ; особливості 

відтворення людського капіталу; рівень розвитку людського 

капіталу; особливості споживання та накопичення; особливості та 

форми реалізації (задоволення) економічних інтересів 

Відношення до 

дружби 

форми взаємодії між суб’єктами господарювання; рівень довіри у 

суспільстві та бізнесі; трансакційні витрати суб’єктів 

господарювання; особливості суспільного поділу праці; права, типи, 

форми та види власності; підприємництво та його організаційно-

правові форми 
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Прдовження табл. 1.3 

Відношення до сім’ї 

особливості відтворення людського капіталу; рівень розвитку 

людського потенціалу; особливості розвитку ринку праці 

(пропозиція робочої сили); права, типи, форми та види власності; 

особливості споживання та накопичення; особливості корпоративної 

етики; особливості суспільного поділу праці; форми зайнятості 

(стандартна повна зайнятість, самозайнятість, нетипові форми 

зайнятості (тимчасова, часткова, випадкова)); особливості розподілу 

доходів 

Відношення до 

успіху (визнання, 

положення у 

суспільстві, 

реалізація власного 

таланту, здібностей 

та ін.) 

Рівень розвитку людського потенціалу; якість людського капіталу; 

особливості розвитку ринку праці (пропозиція робочої сили); 

особливості галузевої структури економіки; особливості та форми 

реалізації (задоволення) економічних інтересів; особливості 

суспільного поділу праці; структура видаткової частини державного 

бюджету 

Відношення до 

свободи 

особливості суспільного поділу праці; модель соціально-

економічного розвитку; домінуючий вид системи макро-

економічного регулювання (економічний лібералізм, економічний 

дирижизм); домінуючи форми міжнародних економічних відносин); 

права, типи, форми та види власності; трансакційні витрати, 

пов’язані із необхідністю підтримання відтворення певного типу 

економічної системи (традиційна, командна, ринкова, змішана) 

Відношення до праці 

трудова поведінка, продуктивність праці; трудовий потенціал 

підприємств; зайнятість; безробіття; форми оплати праці; методи 

найму, особливості розвитку ринку робочої сили; системи мотивації 

та стимулювання; система охорони праці 

Відношення до 

ресурсів 

основні форми та особливості виробничих відносин; система 

факторів виробництва, особливості ціноутворення; стратегії 

економічного розвитку, стратегії організаційного розвитку 

Схильність до 

ризику та змін 

(відношення до 

ризику та змін) 

стан та особливості розвитку національних інноваційних систем; 

державна інноваційна та науково-технологічна політика; 

особливості розвитку підприємництва, схильність до накопичення 

та споживання, рівень включення у систему світового господарства 

та домінуючі форми міжнародних економічних відносин; стратегії 

організаційного розвитку; стратегії економічного розвитку; види 

організаційних структур; особливості та динаміка розвитку 

фінансової системи (валютного ринку, ринку боргових зобов’язань, 

ринку титулів власності, ринку деривативів)  

Відношення до часу 

тривалість робочого часу; особливості та ефективність 

використання робочого часу; принципи та методи планування та 

управління діяльністю підприємства, методи планування соціально-

економічного розвитку 

Відношення до 

власності та 

багатства (бідності) 

домінуючі форми власності; форми економічних відносин; форми 

господарювання, тип економічної системи, модель соціально-

економічного розвитку, стратегії економічного розвитку; форми 

взаємодії між суб’єктами господарювання; особливості поділу 

праці; особливості перерозподілу доходу; особливості товарного 
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виробництва та форми обміну; ефективність використання 

економічних благ; динаміка та особливості розвитку 

підприємництва 

Схильність до 

відтворення певних 

типів ієрархічних 

систем (відношення 

до влади) 

рівень нерівності у суспільстві та особливості перерозподілу 

доходів; характер та форми відносин, стратегії економічного 

розвитку; види організаційних структур управління; стратегії 

організаційного розвитку; рівень концентрації та монополізації 

економіки, особливості, методи та типи конкурентних відносин; 

особливості державного регулювання економіки; особливості поділу 

праці; масштаби усуспільнення виробництва 

Рівень толерантності 

форми міжнародних економічних відносин; географічна структура 

міжнародних економічних відносин; геоекономічні та геополітичні 

стратегії; модель корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

(КСВБ); рівень КСВБ; рівень соціальної та економічної нерівності 

 

Враховуючи все зазначене вище, система модернізації НІС повинна 

включати цивілізаційні конкурентні переваги, серед яких: 

за приналежністю до певної цивілізаційної моделі: переваги західної, східної 

та пограничної моделей цивілізації; 

за ступенем агрегування цивілізаційних особливостей: переваги моделі та 

субмоделі цивілізації; 

за можливістю відтворення у часі та просторі: реальні та потенційні 

конкурентні переваги моделей та субмоделей цивілізацій. 

Таким чином, врахування цивілізаційних детермінантів у ході розробки 

заходів щодо модернізації НІС дозволить: більш повно зрозуміти джерела, 

фактори та механізм формування й забезпечення конкурентних переваг на рівні 

національної економіки; визначити основні напрямки та перспективи 

трансформаційних процесів; розробити ефективну стратегію забезпечення 

економічного зростання та підвищення ефективності НІС. 

 

1.4 Модернізація як парадигма перманентного розвитку соціально-

економічних систем, в тому числі НІС 

 

У сучасних умовах прискорення соціально-економічних процесів, 
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накопичення глобальних проблем людства, формування нових викликів, які 

постають перед окремими країнами та в цілому перед світовим суспільством 

відбувається глибинне переосмислення теорії  розвитку, в тому числі розвитку 

соціально-економічних систем (СЕС) різного рівня та функціонального 

призначення.   

Під економічною системою розуміється «...сукупність усіх видів 

економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, 

обмін, розподіл та споживання товарів та послуг, а також на регулювання такої 

діяльності відповідно до мети суспільства».           

Відповідно до цього основними елементами (підсистемами) економічної 

системи є: 1) продуктивні сили; 2) техніко-економічні відносини; 3) організаційно-

економічні відносини; 4) виробничі відносини (відносини економічної власності); 

5) господарський механізм.  

Поняття «економічна система» стало родовим, його використання дозволило 

розширити застосування системного підходу на інші (окрім сфери суспільного 

відтворення) сфери досліджень господарського життя суспільства.  

У зв'язку з цим при всьому різноманітті систем, що стосуються форм 

організації відносин і регулювання діяльності, їх необхідно розглядати як 

соціально-економічні. Будь-яка СЕС – це феномен суспільного життя і 

суспільного розвитку, відповідає суспільному укладу, що склався у даний 

історичний період. Компонентами СЕС є, окрім людей та інститутів, різні процеси 

громадського життя (життєдіяльності), які закономірно набувають «соціальності» 

і пов'язані з характером відносин і взаємодій людей.  

Розвиток СЕС спрямований на удосконалення структури і підвищення 

функціональності. Тому розвиток «програмується» концепцією, вектором змін та  

інструментарієм їх забезпечення. У межах цього дослідження інструмент розвитку 

(від лат. instrumentum – знаряддя) розуміється як певний образ практичних дій (їх 

здійснення), спрямованих на забезпечення необхідних змін. Інструмент розвитку 
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(стосовно до систем, що досліджуються) означає певний вид макропроцесу, його 

зміст і характер протікання. Інструмент, який дозволяє забезпечувати 

перманентний розвиток систем, може розглядатись як континуальний процес 

впливу на систему, здійснення її перетворень.  

Розвиток соціально-економічних систем передбачає різноманітні 

трансформації та модернізації.   

У сучасній науці сформувався самостійний міждисциплінарний підхід до 

вивчення трансформації національних економік. Важливим його складовою є 

теорія модернізації.  

Базисні положення теорії модернізації пов’язані з дослідженням процесу 

переходу від традиційного суспільства до сучасного, індустріального. У рамках 

цього вчення було виділено первинну модернізацію (проходила у країнах, де 

зародилась промислова революція) і вторинна модернізація (проходила у країнах, 

що розвиваються і була пов'язана із «наздоганяючою» індустріалізацією). Великий 

історичний розрив цих «індустріалізацій» призвів до того, що модернізаційна 

парадигма в основному формувалась у середині ХХ століття. Це було пов'язано з 

розпадом світової колоніальної системи і утворенням нових країн Африки, Азії і 

Латинської Америки. У цих країн виникла необхідність подолання периферійності 

і вибору шляху подальшого розвитку, що перепліталось із проблемою включення 

у світове господарство (тобто взаємодії з передовими країнами). У якості 

сучасного для цих країн розглядалось західне суспільство, його цінності, 

структура, а також технологічна база, що значно політизувало теорію 

модернізації.  

Слід зазначити, що теорія модернізації (як випливає з праць класиків: О. 

Конта, Г. Спенсера, М. Вебера, Є. Дюркгейма, Ф. Теніса та ін.) зародилась як 

напрям соціології і, відповідно, була спрямована на вивчення суспільних 

(соціальних) змін і феноменів. Природно, вони мали й економічний вимір, що 

пов’язано з описом перетворення економічного укладу і технологічного способу 
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виробництва у рамках індустріалізації. Крім того термін «модернізація» як спосіб 

формулювання ідей розвитку став все більше використовуватися до більш 

«модерністських», авангардних у плані суспільного та економічного розвитку 

країн західної цивілізації. Актуальність питань модернізації також підвищилася 

після того як невелика кількість розвинених країн почала перехід до 

постіндустріального суспільства. Тому в інших розвинених країнах і країнах, що 

розвиваються, виникли нові орієнтири розвитку.  

Ковтун О. наводить відоме визначення К. Блека, згідно з яким модернізація 

є «…економічною, соціальною і політичною доктриною, що затверджує 

можливість здійснення відсталими країнами економічного і соціального ривка 

(прориву) у напрямі розвинених країн на основі забезпечення економічного 

зростання шляхом індустріалізації, змін соціальних форм та інститутів [123, С. 

90]. З огляду на це модернізація розглядається як комплексний процес 

масштабних і глибоких змін у економічній, соціальній, політичній, правовій і 

культурній сферах життя суспільства.  

В. Пантін розглядає модернізацію як «…сукупність соціальних, 

економічних, політичних, культурних та інших процесів, пов’язаних з переходом 

від традиційного (доіндустріального, аграрно-традиціоналістського) суспільства 

до сучасного індустріального і постіндустріального суспільства, яке формується, 

заснованого на інноваціях у всіх сферах життя» [124, С. 7]. 

Комплексний характер модернізації також підкреслює О. Яніцький. Він 

зазначає, що модернізація «…це процес позитивних змін держави і суспільства, 

заснований на економічних, політичних і культурних інноваціях, який проводить у 

кінцевому рахунку до зміни типу його економічної структури і політичної 

організації, підвищенню добробуту людей, розвитку культури, науки і техніки та 

збереженню природи». Акцентуючи увагу на всеохоплюючому впливі 

модернізації і глибині змін, автор зазначає, що модернізація означає не створення 

образу майбутнього для копіювання, а зміни у всьому суспільстві [125, С. 136]. 
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Позитивність (очікування покращень) у модернізації переплітається з 

нормативністю (відповідністю цілям). Тому для суспільства (чи бізнесу) та 

держави модернізація інтерпретується дещо по-різному.  

Низка фундаментальних ідей і постулатів, запропонованих у межах 

«класичної» теорії модернізації, є особливо важливими з точки зору  дослідження 

модернізацій функціональних систем, в тому числі інноваційної. Зокрема це 

обґрунтування: 

1) тези про загальні (універсальні) закономірності розвитку національних 

економік, а також єдиний вектор прогресу. Слід зазначити, що саме прогрес (від 

лат. progressus – рух вперед, успіх) розглядається як детермінанта модернізації, 

яка обов’язково спрямована на поступальні позитивні зміни, забезпечення 

розвитку від нижчого до вищого, рух до більш кращого, що і є розумінням 

сучасного. З огляду на це модернізація здійснюються в системах, які вже 

сформовані, і стабільно функціонують, а також в системах, які деградують;  

2) необхідності розглядати революційний та еволюційний характер 

модернізації. У ХХ ст. модернізація визначалась, насамперед, як революційний 

процес трансформацій (С. Хантінгтон) [123, С. 90]. Сучасні погляди є більш 

різноманітними і модернізацію необхідно представити не тільки як еволюційну, а 

і, у певному сенсі, як консервативну (коли зберігаються, головним чином, формат 

політичної надбудови); 

3) комплексності, системності, глибини змін, які протікають у процесі 

модернізації у різних сферах, маючи при цьому взаємозалежний характер; 

4) обов’язковості інституційних та соціальних (ментальних, культурних і 

психологічних) перетворень у суспільстві. Саме зміна людини, його сприйняття 

розглядається як головний критерій модернізації. Соціальні зміни 

супроводжуються дифузією, підвищенням рівня спеціалізації і виникненням нових 

інститутів (М. Леві, Д. Лернер, Д. Ептер та ін.) [123, С. 91];  

5) тісного зв’язку модернізації з інноваційним (технологічним) розвитком. 
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Модернізацію як суспільний процес відрізняє чітка орієнтація на інновації, які 

переважають все традиційне. Це закріплюється у цінностях та інститутах, сприяє 

процесам демократизації суспільства, лібералізації економіки, а також збільшенню 

рівня відкритості до міжнародного середовища, масовому підвищенні рівня освіти 

тощо. В багатьох випадках  модернізація трактується виключно як технологічна 

революція та перехід до інноваційної моделі розвитку економіки з відповідними 

інституційними змінами; 

6) можливості модернізації за умови будь якого політичного режиму та 

економічного укладу.  

У сучасній економічній науці, теорія модернізації переживає нове 

народження. Це обумовлено історичними причинами (насамперед розпадом 

світової соціалістичної системи) і переосмисленням поглядів на процеси розвитку 

національних економік. Посилення економічного «фокусу» досліджень викликано 

необхідністю перегляду підходів до економічного розвитку і розробки нових 

інструментів його забезпечення. Як зазначають О. Кириченко та Ю. Вигівська: 

«…На сьогоднішній день теорія модернізації має особливе значення для вивчення 

та врегулювання сформованого економічного і соціокультурного дисбалансу, тому 

що в ній закладені ті механізми, на основі яких і відбувається розвиток сучасного 

суспільства» [126, С. 15]. Ця теорія привносить низку нових ідей до політики у 

сфері розвитку СЕС, дозволяє вибудувати дії щодо їх оновлення та «осучаснення».  

Модернізація (від франц. modernization – відновлення) у загальнонауковому 

розумінні означає оновлення, удосконалення, додання об'єкту сучасного вигляду, 

переробка його структури і змісту відповідно до сучасних вимог. Не враховуючи 

інтерпретації цього терміну, що використовуються відносно техніки, необхідно 

розкрити його зміст як інструмента розвитку СЕС.   

В. Федотова визначає модернізацію як «…не просто розвиток, а його 

специфічний вид, при якому здійснюється перехід від традиційного до сучасного 

суспільства» [127]. Автор практично ототожнює розвиток і модернізацію по їх 
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суті. У той же час, І. Следзевський відзначає, що модернізація і розвиток – це 

«…поняття пересічні, але не співпадаючі. Тому що ті історично конкретні форми, 

у яких здійснюється модернізація  … характеризуються нерівномірністю, можуть 

приводити і, як правило, призводять до різного роду диспропорцій, конфліктів, 

протиріч, що обтяжують або ускладнюють процес розвитку…» [128]. Така 

інтерпретація більш підходить для того, щоб представити модернізацію не стільки 

як сам розвиток, а як інструмент його забезпечення. Реалізація цього інструменту 

стосовно до СЕС макрорівня покладається на державу або більш високі джерела 

влади, що виникають на міжнародному рівні (наприклад, міжнародні організації, 

побудовані за принципом наднаціональної інтеграції). У зв'язку з цим 

модернізацію слід представляти як керований процес змін, а також як 

концептуальну «конструкцію», що підкреслює їх зміст. Здійснення модернізації 

означає якісний стрибок у розвитку системи відповідно до більш передових 

світових зразків.   

Традиційно теорія модернізації, яка розглядає перехід від традиційного до 

сучасного суспільства, фокусує увагу на соціальних (суспільних) змінах. Для СЕС, 

які ідентифікуються як соціальні, насамперед, такі зміни (природно з урахуванням 

їх рівня у порівнянні із суспільством в цілому) також мають пріоритетне значення. 

Так, В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна та І. Прокопа зазначають, що: 

«Модернізація як напрям розвитку певної системи передбачає не тільки 

осучаснення різних її складових, але й їх внутрішню гармонізацію … У суспільно-

виробничих системах … адекватним є соціоекономічний підхід, який розглядає 

соціальний і економічний аспекти розвитку у нероздільній єдності [129, С. 4]. 

Автори наголошують на тому, що соціальне і економічне являють собою єдине 

ціле. Сам процес модернізації (відносно суспільно-виробничих систем) автори 

розглядають як соціоекономічний, зазначаючи: «Соціоекономічна модернізація – 

це таке осучаснення суспільно-виробничої системи, яке, поряд з оновленням 

матеріально-речових елементів і розподільчих відносин. Супроводжується 
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реалізацією та нарощуванням творчого потенціалу…, завдяки чому збільшується 

загальна результативність функціонування економіки…» [129, С. 4-5]. З огляду на 

це модернізацію у будь-якому випадку слід інтерпретувати як сукупність 

соціальних змін. Це, звичайно, торкається і перетворень інституційного 

середовища.  У табл. 1.4 представлено найбільш характерні економічні і соціальні 

прояви модернізації, які виділяються на рівні суспільства. 

 

Таблиця 1.4 –  Економічні і соціальні прояви модернізації суспільства  

 
Економічні прояви  Соціальні прояви 

 поглиблення суспільного поділу 

праці; 

 поява нових виробничих 

можливостей, заснованих на 

впровадженні передових технологій; 

 поява нових джерел енергії; 

 поява нових способів комунікації;  

 зниження навантаження на 

навколишнє середовище;  

 структурні зміни економіки 

(збільшення питомої ваги 

високотехнологічних галузей, 

пріоритетний розвиток третинного 

сектору); 

 удосконалення методології і 

технологій управління системами; 

 децентралізація управління і 

розширення автономії суб'єктів; 

 раціоналізація використання 

трудових ресурсів, зміна підходів до 

мотивації праці; 

 інформатизація та інтелектуалізація 

економічних процесів; 

 удосконалення економічних 

інститутів, підвищення гнучкості 

інституціональних структур 

 поява нових соціальних інститутів, 

універсальних і спеціалізованих норм;  

 виникнення нових типів соціальних відносин;  

 поява нових індивідуальних і колективних 

орієнтацій; 

 поглиблення спеціалізації, взаємозалежності 

областей соціальної організації;  

 професійна диференціація і диверсифікація 

структури суспільства;  

 зміна аскриптивних і неаскриптивних моделей 

поведінки;  

  посилення просторової мобільності різних 

соціальних груп; 

 зміна відношення до освіти і науки;  

 посилення індивідуалізму;  

 зміна політичної ідентичності, зростання рівня 

залучення населення у політичні процеси;  

 прискорення культурних змін, що акцентують 

увагу на прогресі та удосконаленні  

 

Модернізація – це процес перетворення СЕС, спрямований на її перехід у 

більш досконалий стан, що передбачає реалізацію нових для даної системи 

принципів побудови і функціонування, а також освоєння нових форм і засобів 
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розвитку. Як інструмент перманентного розвитку модернізація повинна 

продовжувати всі позитивні тенденції змін системи, доповнивши їх більш 

прогресивними ідеями, які відповідають сучасним умовам. Модернізація СЕС є 

суспільним процесом, що передбачає глибокі зміни економічних і соціальних 

інститутів, які пов’язані  з цією системою. 

Перш ніж викласти теоретико-методологічні основи модернізації та її 

використання як інструмента перманентного розвитку СЕС слід зазначити, то, що 

у сучасній науці простежується різна співпідпорядкованість цього поняття з 

іншими категоріями. Це свідчить про його складність та різноманітність. 

Наприклад, А. Мельник і А. Васіна розглядають вплив структурної трансформації 

як фактора модернізації інституційного базису розвитку економіки [130]. У той же 

час між структурними перетвореннями та інституційними змінами існує і 

зворотний зв'язок. А. Мартинов представляє модернізацію як трансформацію, 

підкреслюючи її сутність як процесу глибоких змін, однак «стираючи» 

субординацію між поняттями [131].  

Пріоритетне використання світового досвіду зумовлює домінування 

глобальних орієнтацій. З огляду на це виникає необхідність забезпечення 

відповідності модернізації геополітичним і геоекономічним завданням, у тому 

числі тих, що стосуються інноваційний розвитку.  

При цьому співвідношення національного (внутрішніх факторів) і 

глобального (зовнішніх факторів) може бути різним. Це співвідношення залежить 

від низки обставин, у тому числі:  

 специфіки конкретної СЕС, а саме необхідності і доцільності її 

інтернаціоналізації;  

 ступеню орієнтації на використання світового досвіду та імпорт 

інститутів, а також можливості цього в умовах даної країни; 

 рівня конвергенції СЕС даної країни та аналогічними системами інших 

країн; 
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 особливостей участі країни (групи країн) у вирішенні глобальних 

проблем і, відповідно, важливості СЕС з погляду такої участі; 

 зв'язку СЕС з вирішенням проблем міжнародної 

конкурентоспроможності. 

У той же час специфічність шляху і програми модернізації не виключає 

наявності певних універсальних принципів, напрямів, методів, заходів та ін. 

Співвідношення загального (теорії) і особливого (імпровізації) у кожному 

конкретному випадку своє, що підкреслює унікальність кожного проекту 

модернізації в історії. Це співвідношення залежить від багатьох факторів, 

головним чином, суб'єктивної природи, що проявляються у синтезі традиційного і 

нового, що вноситься у рамках процесу модернізації. 

Ознаками і критеріями модернізації СЕС є: 

 перетворення окремих інститутів, які формують систему, і виникнення 

(через створення або імпорт) нових елементів її інституціональної моделі; 

 зміна інтегральних властивостей системи і властивостей окремих 

елементів; 

 зміна характеру соціально-економічних відносин, виникнення їх нових 

типів, заснованих на розвитку комунікацій; 

  ускладнення системи, у тому числі структурних зв'язків її елементів; 

 раціоналізація елементів системи; 

 зміна поведінкових орієнтацій суб'єктів, взаємодіючих із системою; 

 оптимізація функцій системи та її елементів; 

 підвищення внутрішньої і зовнішньої ефективності системи, у тому числі 

поява нових соціально-економічних ефектів тощо. 

Модернізація онтологічно представляється як процес. Наприклад, В. 

Федотова інтерпретує її як «…процес створення нових інститутів та відносин, 

цінностей і норм …» [127, С. 91], Б. Хейфець  відзначає, що «…модернізація є 

безперервним процесом, … часто її пов'язують з певним періодом розвитку і 
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досягненням поставлених цілей» [42, С. 21]. Розгляд модернізації як процесу 

передбачає урахування низки обставин. Насамперед, це стосується виділення 

декількох стадій розвитку системи, які змінюються і мають свої особливості.  

Модернізація складних СЕС повинна реалізовуватись на основі відповідної 

цілеспрямованої (орієнтація на цілі) і нормативної (орієнтація на модель) стратегії 

[132, С. 5], що поєднує всі вищезазначені елементи. У зв'язку з цим реалізація 

заходів модернізації може представлятись як стратегічний процес перетворення 

СЕС і окремий напрям державної економічної політики. Головним у цьому 

процесі є створення/імпорт нових для системи інститутів, які і повинні привнести 

зміни, пов'язані з регулюванням практичної діяльності. Залежно від масштабу 

цілей модернізації інституціональні перетворення можуть бути повними або 

частковими (з різним ступенем відновлення інститутів). У випадку часткової 

модернізації нові інститути повинні бути гармонізовані з існуючої 

інституціональною структурою, не втрачаючи при цьому свого призначення у 

плані удосконалення системи.  

Основними факторами успішного проведення модернізації є: 

 політичні – здатність прийняти принципові рішення і забезпечити їх 

виконання; 

 економічні – наявність необхідних ресурсів за структурою і кількістю, а 

також ресурсів, необхідних для підтримки функціональності системи у процесі її 

перетворення; 

 соціальні – досягнення необхідної мотивації і сприйняття змін 

суспільством та окремими соціальними групами.  

Досягнення мотивації може розглядатись щодо осіб, які задіяні у реалізації 

заходів, і у широкому соціальному контексті, при якому м суспільство готове 

сприймати зміни і дотримуватись нових норм поведінки. Як зазначає В. Яніцький: 

«Роль громадянського суспільства у модернізації – принципове питання. В 

індустріально розвинених країнах громадянське суспільство … зіграло 
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вирішальну роль у новітньому ринку модернізації» [125, С. 143]. При чому в 

умовах глобалізації роль суспільства зростає. Суспільство, яке налаштоване на 

модернізацію, забезпечить істотний «поштовх» до практичного втілення змін. 

Визначальне значення також має рівень довіри суспільства до влади, його 

готовність до можливих потрясінь і зміни умов життєдіяльності після завершення 

процесу перетворень. Враховуючи можливість соціальних потрясінь, визначальне 

значення для програмування модернізації має її соціогуманістичний вимір. У 

межах цієї зміни формується оцінка впливу змін на якість життя людей і стан 

різних соціальних груп. Негативний характер такого впливу повинен 

компенсуватись для підтримки належного рівня соціального захисту і 

недопущення соціальних «патологій». У багатьох випадках вирішення соціальних 

проблем розглядається як первинна, найбільш важлива умова здійснення 

модернізації, зокрема глибоких інституційних реформ [132, С. 6].   

Найважливішою передумовою здійснення модернізації є відповідність 

нових інститутів СЕС цивілізаційним характеристикам країни (групи країн). 

Основна проблема пов'язана з гармонізацією нових інститутів відносно 

неформальних елементів інституціонального середовища. Саме неформальні 

інститути будуть визначати ступінь сприйняття усіх змін СЕС і виконання нових 

норм. До того ж зміна таких інститутів вимагає тривалого періоду і 

характеризується високою невизначеністю. Тому виникає проблема вибору 

орієнтирів модернізації (країн-лідерів), які повинні бути як можна більш 

спорідненими у плані цивілізаційних характеристик.  

Управління процесом модернізації, окрім розподілу функцій органів влади, 

вимагає створення спеціальних управлінських технологій, які дозволяють задіяти 

усі необхідні ресурси. Тому модернізація є імпульсом і для удосконалення 

системи державного управління з точки зору ефективності діяльності органів 

влади і впливу на неформальні інститути.  

Для ефективного управління процесом модернізації суб'єкти, які діють у 
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рамках СЕС, повинні диференціюватись за ступенем активності у нових умовах. 

Додатковим фактором результативної модернізації може стати підтримка суб'єктів 

(наприклад, компаній або соціальних груп), які є лідерами процесу перетворень і 

підтримують його прогресивними орієнтаціями. Лідери модернізації виступають її 

«локомотивом», здатні позитивно вплинути на сценарій перетворень. У 

проведенні будь-яких трансформацій СЕС повинен активізуватись діалог між, з 

одного боку, державою і, з іншої, бізнесом і суспільством. Цей діалог має бути 

спрямований на забезпечення зворотного зв'язку для корегування заходів 

державної політики.   

Світовий досвід дозволяє виділити імперативи державної економічної 

політики, що необхідні для успішної модернізації СЕС, а саме: 

 лібералізація умов господарської діяльності; 

 покращення підприємницького (особливо інвестиційного) клімату; 

 розширення доступу до фінансових і організаційних ресурсів; 

 поліпшення поінформованості суб'єктів господарської діяльності; 

 випереджальний розвиток інфраструктури; 

 зниження фіскального навантаження та ін. 

Ці умови носять універсальний характер і спрямовані на додаткове 

стимулювання ділової активності. Особливо це стосується малого бізнесу, який 

найбільше складно адаптується до економічних перетворень.  

Для проведення масштабних модернізаційних змін необхідні значні ресурси, 

головним чином фінансові. Створити необхідний обсяг ресурсів досить складно 

для будь-якої країни, особливо в умовах економічної рецесії. Тому виникає 

питання про акумулювання ресурсів з глобального простору. Здійснити це може 

тільки країна (група країн), яка має відкриту економіку і більш-менш 

збалансовану систему зовнішньоекономічних зв'язків. У зв'язку з цим перехід до 

модернізації потребує збільшення ступені включеності у світове господарство.  

Б. Хейфець розглядає цілу низку успішних проектів модернізації, які 
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реалізовані розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, у період з 1960-х 

по 2000-ті роки. У всіх цих модернізаційних проектах велике, а часто і вирішальне 

значення, зіграли зовнішні фактори, у тому числі: іноземні інвестиції, імпорт 

технологій, залучення іноземних фахівців, експорт, міжнародні кредити (табл. 1.5 

[42, C. 26]). 

 

Таблиця 1.5 – Роль зовнішніх факторів в успішних модернізаційних 

проектах макрорівня*  

 
 Іноземні 

інвестиції  

Імпорт 

технологій  

Залучення 

іноземних 

фахівців 

Експорт  Міжнародні 

кредити  

Японія  + + – + + 

США + – + + + 

Чилі  + + – + + 

Тайвань  + + – + + 

Малайзія  + + –  + 

Ізраїль  + – + + + 

Індію  + + – + + 

Китай  + + – + + 

Південна 

Корея  

+ + – + + 

Сінгапур  + + – + + 

Фінляндія  + – – + + 

Ірландія  + + + + + 
Примітка: знак «+» означає суттєву роль даного явища, знак «-» означає незначну роль факторові, але не 

повну його відсутність 

 

Співвідношення зовнішніх і внутрішніх факторів модернізації у кожному 

конкретному випадку є особливим. При цьому зовнішні фактори можуть мати 

велике значення за будь-якого типу модернізації. Д. Діденко виділяє дві 

альтернативні ідеально-типові моделі модернізації [133, С. 45]:  

 «інноваційна» модель, для якої характерні: перевага внутрісистемних 

джерел нововведень; перехід до історично передових техніко-економічних 

парадигм; висока інтелектуальна ризик-премія; підвищені економічні витрати та 

ін.; 
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 «наздоганяюча» модель, для якої характерні: зовнішні джерела 

нововведень (зовнішнє середовище з більш ефективним режимом 

функціонування); перехід до розповсюджених у зовнішньому середовищі техніко-

економічних парадигм, які не є історично передовими; низька інтелектуальна 

ризик-премія; помірні економічні витрати та ін.  

Представлені моделі значно відрізняються за критерієм «можливості-

ризик», мають різні переваги і можуть бути реалізовані у різних умовах. В цілому 

з підходом, що запропонований Д. Діденко можна погодитися. Однак такий підхід 

не дає відповіді на запитання про можливість «випереджальної» модернізації, хоча 

«інноваційна» модель за багатьма ознаками відповідає саме цьому типу 

перетворень. «Випереджальна» модернізація можлива у випадку, якщо країна 

(група країн) є досить передовою в економічному і технологічному розвитку. Така 

модернізація здійснюється на основі (1) узагальнення передового світового 

досвіду і (2) шляхом постановки прогресивних цілей і завдань «проривного» 

характеру. У випадку «випереджальної» модернізації будуть охоплені усі суб'єкти 

та об'єкти модернізації, досягається висока якість розвитку СЕС. Здійснення такої 

модернізації визначається вибором стратегії розвитку. «Випереджальна» і 

«наздоганяюча» модернізація кардинально відрізняються за механізмом 

здійснення. Однак, незалежно від типу модернізації, при її здійсненні 

переважають методи «зверху», що обумовлено сутністю цього процесу [134]. В 

умовах міжнародної інтеграції ці методи можуть бути реалізовані на рівні 

інтеграційних угруповань, побудованих за принципом наднаціонального 

об'єднання. У зв'язку з цим особлива увага повинна приділятись вирішенню 

проблем координації.  

Сучасна дискусія щодо особливостей розвитку світового та національних 

господарств, впливу інновацій на соціально-економічні процеси, особливостей 

суспільних трансформацій та модернізацій функціональних систем будується з 

урахуванням визначального впливу глобалізації. 
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В умовах глобалізації на організацію національного інноваційного процесу 

суттєво впливають геополітичні та геоекономічні орієнтації. На перший план 

виходять проблеми національної конкурентоспроможності, а саме те, наскільки 

наявний економічний потенціал і модель його використання можуть 

забезпечувати конкурентні переваги, як їх модернізувати з метою покращення 

позицій країни на світовій арені. 

На сучасному етапі розвитку глобальної економіки конкуренція і 

співробітництво взаємопов’язані та, навіть, взаємозалежні. Це створює новий 

погляд на вирішення геополітичних і геоекономічних завдань.  

Увага до міжнародної складової інноваційного розвитку економіки суттєво 

змінила фокус аналізу господарчих процесів. Глобальний погляд змушує ще 

більше відійти від традиційного розгляду детермінізму і лінійності розвитку як 

принципів класичного наукового знання, на яких побудована філософія сучасного 

лібералізму. Вирішальну роль починають відіграти ймовірність і випадковість, 

змінюється природа причинно-наслідкових зв'язків, виникають принципово інші 

моделі ітерації і порядку, засновані на флуктуаціях,  атракторах, інших 

співвідношеннях раціональності та ірраціональності. У науці закономірно 

змінюються підходи до обґрунтування сценаріїв розвитку, виникають нові теорії, 

які віддаляються від класичних парадигм, розроблених на основі формальних 

законів для того, щоб обґрунтувати сутність категорій, логічний зв'язок процесів і 

явищ, «підверстуючи» їх під спрощені економічні моделі. Такі моделі повні 

абстракцій, які не мають місця у реальному житті, багато реальних подій 

пояснюються через існування тих або інших парадоксів. Однак використання 

подібних моделей дозволяє суттєво поліпшити стратегії розвитку економік, 

пристосувати їх до можливих, теоретичних змін зовнішнього середовища.  

Зміщення фокусу на глобальні фактори стабільності і розвитку змушує 

розширювати спектр завдань політичного планування за рахунок доповнення їх 

тими, які стосуються участі в міжнародних процесах, взаємодії з різними 



 68 

учасниками міжнародного життя. Глобалізація змушує вимірювати свій розвиток 

у глобальних «координатах». Геополітика тісно пов'язана з економічним 

розвитком, вона вимагає стійких і більш значимих конкурентних переваг, що 

дозволяють тиснути, захищати власні інтереси. У зв’язку з цим геополітика тісно 

пов'язана зі стратегією інноваційного розвитку. І цей зв'язок взаємний. З одного 

боку, стратегія інноваційного розвитку залежить від геополітики, від її орієнтації. 

Геополітична орієнтація впливає і у тій частині, у якій визначає геоекономічний 

вектор і зовнішню політику. Це стосується в першу чергу:  

- пошука джерела конкурентних переваг (якими можуть бути, наприклад, 

імпортовані дешеві природні ресурси);  

- бачення місця країни в міжнародному співтоваристві і пошук шляхів їх 

покращення (з опорою на економічні успіхи);  

- політичного вибору країн-партнерів;  

- формату та інтенсивності взаємодії з міжнародними організаціями, у 

тому числі інтеграційними об'єднаннями;  

- напрямів і рівня («глибини») участі у міжнародному співробітництві;  

- включення в міжнародні правові інститути;  

- співробітництва в рамках колективних організацій забезпечення безпеки.  

З іншого боку, успіхи інноваційного розвитку також впливають на 

геополітику, тому що від цього прямо залежить сприйняття держави у світовому 

співтоваристві і відносини до нії з боку партнерів. Закріплення нових 

«стереотипів» розвитку визначає спрямованість геополітики (наприклад, 

вирішення завдань зовнішньої політики на основі економічного випередження і 

переваг, а не на основі військового фактора), а також поява її нових завдань 

(наприклад, налагодження партнерства).  

У глобальному вимірі як геополітика, так і будь-які стратегії розвитку 

визначені внутрішнім прагненням нації, її пасіонарністю, розвитком культури, що 

виключає з національної ідеї допущення відставання. Культурні домінанти в 
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цьому плані є одними із ключових і визначають уявлення про удосконалення 

укладу життя суспільства. Тим більше, у сучасній геополітиці підсилюється увага 

до участі країн у вирішенні глобальних проблем людства, гуманітарному 

співробітництві тощо. У зв’язку з цим слід зазначити, що тісно пов'язані 

геополітика і культурний діалог між цивілізаціями. У сучасному розумінні  

розвиток та модернізаційні процеси не повинні бути закритим, вони вимагають 

включення в міжнародні процеси в інтелектуальній сфері.  

Геоекономіка також здобуває в умовах глобалізації особливу значимість, 

впливаючи на зміст національних стратегій розвитку (Т. Кальченко [135]). Вона 

розвивається в основі геополітичних доктрин і концепцій, в багатьох випадках  в її 

термінах, залежно від географічного розташування і просторових характеристик 

країни, ресурсів, демографії. Геоекономіка охоплює розробку стратегії розвитку в 

глобальному просторі, визначення шляхів реалізації економічних цілей у рамках 

світового співтовариства, вступ до об'єднань економічного характеру, визначення 

часу та особливостей трансформацій. Зв'язок геоекономіки з інноваційним 

розвитком не тільки прямий та тісний, але і різноманітний.  

Інновації – це ефективний геоекономічний ресурс, за допомогою якого 

можна створювати додаткові переваги (обмін, залежність, «тиск», «влада за 

допомогою технологій» та ін.). Так, часто розглядають ефективність технологічної 

переваги і проблеми, викликані технологічною залежністю.  Країни, які мають 

значимі успіхи в інноваційному розвитку, розробляють незалежні стратегії 

розвитку, а країни-лідери –  задають «тон» змінам. Таким чином, від інновацій 

залежить геоекономічне позиціонування, наприклад, як «експортує» себе країна: 

через сировинні потоки, потоки «мозків», масову трудову міграцію, «відмивання» 

капіталів або через інноваційний продукти, що заслуговують схвалення. 

Успішний інноваційний розвиток і вихід з інноваціями на ринок обов'язково 

викликають протиріччя і негативну реакцію конкурентів, тому виникає 

необхідність певного політичного супроводу, спрямованого на дотримання норм 
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міжнародних угод.  

П. Лє Масн відзначає прямий та тісний взаємозв'язок між знаннями, 

технологіями та економічним зростанням, з одного боку, і структурою 

міжнародної торгівлі і місцем країни в системі міжнародного поділу праці – з 

іншого. Автор підтверджує це прикладом: 90% світових витрат на НДДКР 

припадає на країни ОЕСР, на ці країни припадає більш 86% усіх зареєстрованих у 

світі патентів і 85% опублікованих наукових статей [136, С. 35]. Країни, що 

лідирують у галузі знань і «інноваційного» виробництва активно включаються в 

нові форми міжнародного поділу праці, залишаючи за собою функції розробки 

і/або управління знаннями, і «делегуючи» масо ве, капіталомістке, екологічно 

брудне виробництво іншим країнам з менш розвиненими, але більш дешевими 

людськими ресурсами. 

Розвиток людської цивілізації призвів до виникнення нової «інноваційної» 

моделі економіки, що було визначено, насамперед, зміною цінностей і переконань, 

що призвело до зміни структури потреб споживача і суспільства в цілому, до 

інтелектуалізації процесу виробництва товарів та послуг, виникнення додаткових 

соціальних і екологічних вимог.     Інноваційна економіка об'єктивно вимагає 

більш високого рівня розвитку суспільства (має більше «суспільних» підстав), 

тому що передбачає наявність більш складного господарського механізму (з 

реалізацією соціальних і екологічних вимог), розвинену соціальну сферу, 

насамперед систему освіти. Це прямо підтверджує теорія «ефективної 

пропозиції», яка доводить необхідність орієнтації на ресурсозбереження і 

концентрацію людського капіталу (інвестиції в людину). Виникає новий тип 

економіки (антропогенний) і виробництва, який вимагає нових індивідуальних 

якостей, нових особливостей трудових функцій, пов'язаних з постійним 

навчанням. Розробка інновацій вимагає високої інтелектуальної організації 

людини, відповідних психологічних і морально-вольових характеристик.  

Прогрес інноваційної економіки багато в чому забезпечуються самим 

суспільством. Успішним з економічної точки зору стає те суспільство, у якому 
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існують більш сприятливі умови для інноваційної активності. Це пов'язано з 

удосконаленням суспільних інститутів, які повинні дозволити акумулювати і 

забезпечити ефективне використання ресурсів, організувати необхідні соціальні 

процеси, а також сформувати таке середовище, що максимально сприяє творчості 

(наприклад, дотримання принципів демократії). Суспільні інститути повинні бути 

«настроєні» на вирішення проблем, пов'язаних з деструктивними явищами в 

економічній системі, які перешкоджають інноваціям (наприклад, корупцією, 

недотриманням прав власності та ін.), та створювати умови для розвитку 

інноваційної конкуренції.  

В умовах глобалізації важливо враховувати особливості включення в 

глобалізаційні процеси окремих галузей національної економіки. За основу може 

бути взято розподіл галузей, використаний Б. Оллредом і К. Стінсма в аналізі 

інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) [137]. 

Залежно від характеру міжнародних операцій у галузі вони поділяються на 

глобальні і мультинаціональні. Різна інноваційна активність країн (що 

виражається у тому числі у обсягах інвестицій у НДДКР)  визначається 

об'єктивними відмінностями у масштабі і рівні розвитку економіки. У галузевому 

розрізі інноваційна активність залежить, по-перше, від особливостей галузі 

(структура, конкуренція, коливання попиту і технологічні зміни), а, по-друге, від 

характеру міжнародних операцій. Зміни, у тому числі за рахунок інновацій, у 

глобальних галузях прямо пов'язані із впливом зовнішнього міжнародного 

середовища, у мультинаціональних – опосередковано через державне 

регулювання, вплив суспільства, поширення інформації (досвіду).  

Підсилюється міжнародне суперництво і у сфері інноваційних досягнень. Це 

проявляється як у кінцевих результатах, так і в проміжних (наприклад, 

патентуванні та торгівлі патентами), що дозволяє порівнювати результативність за 

окремими стадіями інноваційних процесів, а також розглядати різні рівні та сфери 

міжнародної конкуренції: фундаментальні дослідження, комерційні дослідження, 
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конкуренція між секторами науки. На цій основі можуть удосконалюватись 

регіональні та галузеві стратегії розвитку.   

Завоювання ринків і втримання конкурентних позицій залежить від 

спроможності країн витримати безперервну інноваційну «гонку». Однак слід 

враховувати, що її надвисокі темпи породжують певні негативні наслідки навіть 

для лідерів. Насамперед, це пов'язане зі штучним роздуванням інвестиційного 

«міхура», зниженням якості проектів. Інтенсифікація національного інноваційного 

процесу не є безмежною, в значній мірі вона залежить від умов залучення 

інвестицій.  

У сучасних умовах найбільший вплив на модернізаційні процеси в 

соціально-економічних системах здійснюють інноваційні процеси, що 

підтверджується як численними теоретичними дослідженнями, так і статистичною 

інформацією щодо взаємозв’язку між інноваційною активністю і зростанням ВВП 

на душу населення. 

Інноваційний розвиток – це, в першу чергу, процес, який  включає пізнання і 

творчість людини. Наука важлива не тільки як продуктивна сила, «ланка» 

економіки або навіть її основа. Наука як практичний прояв прагнення до пізнання 

(наукове пізнання, гносеологія) цінна сама по собі і в деякій  мірі повинна бути 

автономною, розвиватись не тільки у контексті вирішення економічних завдань. 

Наука також може розглядатись як екстерналія, побічний продукт діяльності 

компаній і властивість нематеріальних активів..  

Інноваційний розвиток та процеси модернізації інноваційних систем 

необхідно розуміти як процеси діалектичні, суперечливі і складні. В яких 

поєднуються, окрім базових (пізнавальної і творчої) складових, ще низка 

орієнтацій, розуміння яких дає підстави вважати ці процеси трансформацією, а 

саме: а) адаптація до умов, що склались, або які можна передбачити, а також 

розвиток адаптивних можливостей суб'єктів або систем; б) відповідь  на виклики; 

в) подолання проблем і протиріч різного характеру тощо. Модернізаційні процеси 
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пов'язані з постановкою нових цілей (планування перетворень), спрямованих на 

подолання нерозвиненості, незрілості, недосконалості у економіці та суспільстві. 

Їм властива спрямованість (у тому числі імперативність), історизм та 

незворотність.  

У цілому інноваційний розвиток та модернізація носять закономірний 

характер, однак мають високий ступінь стохастичності, імовірності, хаотичності, 

що  випливає із природи інновацій, невизначеності і багатоваріантності 

інноваційних процесів, множинності факторів, що визначають появу і реалізацію 

інновацій, невідомості місця, де виникне та або інша інновація.   

Найважливішою сутнісною характеристикою інноваційного розвитку є 

непередбачуваність. Спрогнозувати появу інновацій неможливо (цьому можна 

тільки сприяти), вона є стохастичною, часто несподіваною, а іноді навіть 

раптовою. Це ж стосується і змін, які викликаються модернізаціями. Так, 

наприклад, Й. Шумпетер писав, що «…якісні зміни носять дискретний характер, 

але вони формально не можуть бути виведені з попереднього періоду розвитку і у 

той же час не можуть екстраполюватись…» [138].  

Особливістю інноваційного розвитку є те, що, за своїм змістом, він 

інтерпретується як прогрес (навіть у випадку невдач і незважаючи на можливі 

негативні ефекти інновацій). Це пов'язано зі спрямованістю на безперервне 

удосконалення, нагромадження, використання і збільшення знань, творення, 

відтворення нового, більш досконалого. Інноваційний розвиток передбачає певний 

«спосіб життя» і «спосіб дії», побудовані на переосмисленні буття і нових 

реальностей. Орієнтація на «нове» дає підстави вважати невід'ємною 

характеристикою інноваційного розвитку його евристику.  У випадку модернізації 

ситуація не однозначна: модернізація в деяких випадках сприяє зростанню, але не 

призводить до розвитку. 

Доцільно виділяти два модуси інноваційного розвитку: еволюція і 

революція. Інноваційний розвиток має бути включеним у загальний процес 
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еволюції економіки, коли поява інновацій не викликає революційних змін, або 

стрімким і стрибкоподібним, коли інновації стають основою для певних 

переворотів. Комбінація еволюції і революції у загальній траєкторії інноваційного 

розвитку обумовлює його хвильовий характер.  

У сфері інноваційного розвитку одночасно присутні детермінізм та 

індетермінізм. Найважливішу роль мають економічні детермінанти (інновації у 

відповідь на загострення конкуренції, як ініціатива підприємця, засіб реалізації 

цілей), вплив яких забезпечено у культурному або цивілізаційному плані 

(інновації як результат втілення цінностей і переконань людини, його уявлень про 

життя, результат неконгруентності). Слід також виділяти суспільні (інновації як 

наслідок перетворення суспільних інститутів, середовища і настроїв суспільства) і 

політичні (інновації як результат впливу влади, регулювання) детермінанти. 

Детермінізм у різних площинах може проявлятись із різною «жорсткістю», 

передбачає взаємозв'язок різних за своєю природою детермінант. У контексті 

детермінізму слід підкреслити необхідність розгляду вектора розвитку, який 

задається комбінацією різних проблем, а також можливостями їх вирішення за 

рахунок інновацій. Залежно від переваги певних детермінант або певної 

спрямованості інновацій, слід виділяти різні парадигми інноваційного розвитку. На 

сучасному етапі розвитку людства превалює соціоцентрична парадигма, яка 

включає окремі варіації (орієнтацію на людину взагалі; на споживача; на 

суспільство).  

Індетермінізм інноваційного розвитку передбачає, що інновації можуть 

з'являтись випадково, без певних причин і цілепокладання. Так, С. Глазєв 

відзначає, що «…багато винаходів лежать десятиліттями, а іноді і сторіччями, 

чекаючи появи практичної потреби в їх використанні. У свою чергу потреби у тому 

або іншому продукті … формуються під впливом мінливих стереотипів споживчої 

поведінки …» [139, С. 71]. Індетермінізм стосується, насамперед, будь-яких ідей 

або винаходів, які можуть перетворитись в інновації, якщо на них буде попит.  
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Держава, суспільство і бізнес виконують специфічну роль у забезпеченні 

інноваційного розвитку. Бізнес під впливом своїх інтересів забезпечує генерацію 

інновацій, їх втілення у процесі виробництва та комерційну реалізацію. Це сприяє 

економічному розвитку і, отже, добробуту і прогресу суспільства. Держава може 

бути самостійним «генератором» інновацій (прямо через держсектор і побічно 

через регулювання), а також виконує функції з координації та забезпечення, 

прагнучи вирішити економічні завдання. Суспільство може бути «генератором» 

інновацій тільки побічно, його роль в інноваційному розвитку проявляється в 

регулюванні через суспільні інститути, вплив на державну політику. 

Враховуючи, що «джерела» трансформацій можуть бути різними, необхідно 

розглядати суб'єктність інноваційного розвитку та процесів модернізації. Так, 

наприклад, у командно-адміністративній системі єдиним і головним суб'єктом є 

держава, що діє через плановий сектор. В умовах ринкової економіки 

верховенство відводиться приватним компаніям, які мотивовані здійснювати 

інновації та змінювати середовище, в якому вони створюються (тобто 

модернізувати економічну систему). Окрім цього, суб'єктність доцільно 

розглядати у структурному вимірі (наприклад, стосовно до регіонів, кластерів 

тощо).  

Характер інноваційного розвитку визначається концентрацією знань і рівнем, 

ефективністю і швидкістю їх використання. Апріорі він не може бути рівномірним 

у просторі. Центри (локуси) розвитку необхідно  виділяти просторово, суб’єктно-

просторово або функціонально-просторово. При цьому ознаки виділення 

«осередків» інновацій не є універсальними і визначаються завданнями конкретного 

дослідження. У сучасній економіці з розвитком комунікацій та інституційних 

структур, появою мережних моделей, з'явились центри, розосереджені у просторі, у 

тому числі на міжнародному рівні (наприклад, ТНК). Розуміння сутності центрів 

інноваційного розвитку (як і процесів, що відбуваються у них) дає можливість 

вирішити багато практичних завдань, пов’язаних зі стимулюванням і забезпеченням 
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інноваційних процесів. Важливо відзначити, що такі центри можуть формуватись 

природно або штучно (при вирішальній ролі бізнесу і/або держави). Центри 

модернізацій них процесів та об’єкти  найчастіше визначаються державою (інколи 

найбільш активними суб’єктами), їх визначення в наступних періодах визначає 

особливості державної політики в окремих секторах економіки. 

Центри інноваційного розвитку повинні розглядатись диференційовано 

залежно від своєї ролі в національній економіці і сутнісних характеристик (рівень 

відкритості, спеціалізації та ін.). Наприклад, К. Багріновський [140] акцентує увагу 

на зростанні ролі спеціалізованих центрів, орієнтованих на створення певного 

типу інновацій (нових продуктів, технологій або організаційних процедур) або 

галузей науки і технологій. Автор зазначає, що інновації – це продукт перетинання 

ідей і місце, де перетнуться ідеї, є дуже важливим [140], тому що тут не тільки 

виникає нове знання, але і виділяється власник цього активу, визначається 

сценарій його подальшого використання. Вивчення центрів інноваційного 

розвитку дозволяє більш детально досліджувати фактори, які на нього впливають 

у регіональному і галузевому розрізі. Різна активність і об'єктивно різна 

результативність тих або інших центрів підвищує непропорційність інноваційного 

розвитку. 

Інноваційні досягнення завжди не абсолютні і більш того вони 

підштовхують до подальших вишукувань, удосконалень, відновлень, 

модернізацій. Це ще раз підтверджує, що інновації є результатом 

екзистенціального та змістовного пошуку, пов'язані із психологією людини і 

культурним середовищем, у якому відбувається її діяльність.  

Сучасне постіндустріальне суспільство суттєво відрізняється від 

індустріального, воно «сконструйоване» саме новими технологіями, що 

з’являються одна за іншою в результаті інтенсивних інноваційних процесів (табл. 

1.6 [141; 142; 143]). 
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Таблиця 1.6 – Відмінності індустріальної і постіндустріальної економіки 

 

Особливість 
Індустріальна 

(II половина ХХ ст.) 

Постіндустріальна 

(кінець ХХ – початок XIX ст.) 

Основні компоненти 

економічного зростання 

Природні ресурси, праця та 

капітал 
Наукові знання та інформація 

Стратегічні фактори 

економічного розвитку 

Існуючі знання і 

виробничий досвід; капітал 

Одержання нових знань за рахунок 

наукового прогресу 

Бажана позиція у 

міжнародній спеціалізації 

Спеціалізація на 

виробництві продукції 

Спеціалізація на генерації знань та 

наданні послуг 

Основна формула 

виробництва 

Масова стандартизована 

продукція; робити 

якнайбільше 

Індивідуалізована продукція; 

робити тільки те, що необхідно 

Організаційні структури Ієрархічні Горизонтальні, гнучкі 

Основні конкурентні 

переваги 
Цінові Нецінові 

Одержання конкурентних 

переваг 

Економія на масштабі, 

зниження витрат на працю 

Інновації, збільшення витрат на 

нові знання та інформацію 

Переважаючий капітал Фізичний Інтелектуальний 

Переважаючі активи Матеріальні Нематеріальні 

Модель виробництва знань Академічне 

співтовариство; спеціальні 

постійно діючі інститути 

Широке середовище; різні сектори, 

тимчасові мережі, динамічні 

інститути 

Інноваційний процес Періодичний Постійний 

 

Дослідження факторів інноваційного розвитку пов'язане з розумінням його 

глобальності та локальності. Інноваційний розвиток необхідно розглядати як 

глобальне (загальносвітове) або локальне (на рівні країни або групи країн) явище. 

Глобальність передбачає виявлення глобальних факторів і тенденцій 

інноваційного розвитку. Глобальні фактори визначаються мегатрендами 

суспільного розвитку. І. Лілік і І. Сайчук серед найважливіших таких мегатрендів 

виділяють: глобалізація світової економіки; входження провідних країн в епоху 

інформаційного суспільства; вичерпання традиційних джерел енергії; екологічні 

зміни; охоплення новітніми інформаційними технологіями всього населення 

Землі; становлення економіки знань; демографічні зміни тощо [144, С. 12-14]. До 

глобальних закономірностей необхідно віднести посилення асиметрії науково-

технічного розвитку країн, поглиблення міжнародного науково-технічного 

співробітництва. Глобальні тенденції пов'язані з виявленням загальних для всіх 
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країн напрямів НТП та опорних «точок» у забезпеченні інноваційного розвитку. 

Локальність передбачає врахування специфіки окремих країн, у тому числі 

пріоритетів і потенціалу розвитку. Це дозволяє виявити спільні та різні риси, 

можливості об'єднання зусиль. На підставі відокремлення подібних особливостей 

формуються стратегія та тактика модернізації. 

В умовах, коли структурувались глобальні ринки і продуктивні сили, 

локальний розвиток піддається визначальному впливу глобальних 

закономірностей. Це підсилюється також глобалізацією наукового розвитку. 

Знання поширюються легше, стають усе більш загальнодоступними (що 

визначено доцільністю міжнародного науково-технічного співробітництва), 

навіть, якщо враховувати комерційне поширення.  Тому локальний інноваційний 

розвиток відбувається в контексті і у рамках глобальних процесів. Як відзначався 

раніше, модернізація соціально-економічних систем, в тому числі інноваційних,  

може викликатись внутрішніми і зовнішніми факторами. В умовах глобалізації 

екзогенні імпульси стають усе більш сильними, у зв'язку із чим ускладнюється 

пошук їх оптимального співвідношення. Оптимальним вважається 

співвідношення, при якому спостерігається найбільш висока динаміка 

інноваційного розвитку за всіма пріоритетними напрямами. Природно, це 

співвідношення може змінюватись. Однак превалювання зовнішніх факторів 

обмежується міркуваннями збереження економічного суверенітету та підтримки 

безпеки. Навіть в умовах підвищення відкритості основу національного 

інноваційного розвитку становить власний інноваційний потенціал, а зовнішні 

фактори залишаються такими, що доповнюють. 

Найбільш часто в економічних дослідженнях зовнішні фактори 

розглядаються в межах міжнародного науково-технічного співробітництва або 

кооперації; міжнародного науково-технічного (технологічного) обміну; 

міжнародного трансферту технологій. Ці дефініції позначають самостійні, але 

взаємозалежні явища. Доцільно розділяти: 1) міжнародне співробітництво у сфері 
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науки і технологій для позначення взаємодії на рівні держав; 2) міжнародне 

співробітництво у сфері НДДКР для позначення взаємодії на рівні компаній (у 

тому числі підприємств державного сектору). З погляду країни весь комплекс 

міжнародних зв'язків у сфері науки, технологій та інновацій може розглядатись як 

взаємодія із глобальним простором. 

В економічній науці вже традиційно розглядається комплекс різних переваг 

міжнародного науково-технічного співробітництва і обміну (експорту/імпорту 

технологій) [145; 440], головними серед яких є: а) доступ до досягнень партнерів, 

їх інтелектуального потенціалу, інфраструктури; б) додаткові можливості 

комерціалізації інновації і одержання додаткового доходу, що знижує ризик і 

підвищує ефективність інноваційних процесів; в) об'єднання зусиль і потенціалів у 

реалізації великих дослідницьких проектів. Серед основних недоліків 

міжнародного науково-технічного співробітництва та обміну  виділяють: а) 

виникнення  залежності від інших країн; б) можливість «витоку» нових знань і 

розробок; в) жорсткість конкуренції на кінцевих стадіях інноваційних процесів і 

на ринку готової продукції/послуг. Імовірність прояву цих недоліків повинна бути 

мінімізована в процесі модернізації інноваційної системи, а відповідні проблеми 

багаторазово компенсуватися перевагами.  

Світовий досвід свідчить про те, що, по-перше, чим вище рівень 

інноваційного розвитку країни, тим різноманітніше, масштабніше і глибше зв'язки 

із глобальним простором у сфері обігу знань; по-друге, висока інтенсивність 

абсорбції і десорбції знань визначає покращення позицій країни в торгівлі 

високотехнологічними наукомісткими товарами і послугами; по-третє, 

інтенсифікація абсорбції та десорбції знань сприяє поглибленню економічної 

інтеграції між країнами, між якими відбуваються ці процеси; по-четверте, країни 

за рахунок участі в інтеграційних процесах стимулюють абсорбцію та десорбцію 

нових знань, розглядаючи це як фактор інтенсифікації інноваційного розвитку; по-

п’яте, перманентна  модернізація національної інноваційної системи визнається 
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важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки.    

Абсорбція та десорбція  охоплює різні види і форми знань, тому для 

дослідження і управління цими процесами необхідно визначити підхід до 

диференціації (класифікації) знань, а також встановити специфіку кожного виду і 

форми знань. Наприклад, Єврокомісія використовує наступну класифікацію знань 

[146, С. 129-130]: 1) наукові знання, що формуються в університетах, державних 

науково-дослідних інститутах і приватному корпоративному секторі досліджень і 

розробок; 2) технологічні (технічні) знання, основними постачальниками яких є 

компанії підприємницького сектору, які проводять власні НДДКР, інститути 

підприємницького сектору і державні наукові установи, університети, а також 

дослідницька активність у нових підприємницьких структурах, що виникають як 

при створенні нового бізнесу, так і в якості побічного продукту досліджень, 

проведених в існуючих установах; 3) інновації компаній підприємницького 

сектору і знов створених підприємств; 4) інтелектуальний капітал, який створено у 

результаті діяльності університетів з підготовки фахівців і кадрів вищої 

кваліфікації, у процесі досліджень у державному і підприємницькому секторах, а 

також в інших спеціалізованих закладах вищої професійної освіти; 5) кваліфікації 

(компетенції), які одержано в процесі навчання у вищих навчальних закладах, у 

корпоративному секторі, на професійних курсах або,  є результатом професійного 

досвіду працівників у всіх секторах економіки, включаючи дослідницький сектор; 

6) інформаційно-комунікаційні технології, які створені в корпоративному секторі та 

розповсюджуються у результаті їх застосування і діяльності мережевих структур.  

Знання циркулюють в різних формах (патенти, ліцензії, ноу-хау, устаткування 

тощо) і різними каналами (міждержавний, міжфірмовий, внутрішньофірмовий, 

міжнародно-інвестиційний). При цьому існують різні форми передачі знань, у тому 

числі: купівля-продаж патентів, ноу-хау і устаткування, надання ліцензій, навчання 

персоналу, надання консультаційних і інжинірингових послуг та ін. Країна може 
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одержувати переваги як при абсорбції (імпорті), так і при десорбції (експорті) 

знань, природно вони мають різну значущість для її інноваційного розвитку. 

Найголовніше – зберігати лідерство, розширити можливості та область дії 

інновацій, виключити залежність від зовнішніх джерел при імпорті і не допустити 

«вихолощування» інноваційного потенціалу при експорті. Міжнародні потоки 

знань, утворені абсорбцією та десорбцією, є проявами глобалізації інноваційного 

сектору. Тому оцінка їх масштабів дозволяє визначити ступінь залучення в 

глобалізаційні процеси, рівень самодостатності (залежності від зовнішніх джерел), 

якість управлінських процесів, в тому числі й тих, які передбачають трансформації 

окремих напрямів діяльності.  

Різні потоки мають різну інтенсивність і демонструють різний ступінь 

глобалізації. Найбільший ступінь демонструють патенти, найменшу – науково-

дослідний персонал. Чисте знання відпочатку є більш мобільним (тому що має 

вільний характер) у порівнянні з матеріальними формами знань. Інтенсивність 

інноваційних процесів у певній країні залежать від інтенсивності абсорбції і 

десорбції (поширення) знань, які у свою чергу залежать від якості інституційних 

систем (національних або міжнародних), що їх регулюють. Так, міжнародна 

мобільність знань вища в межах інтеграційних угруповань. Тому найбільш 

інтенсивна міжнародна взаємодія і дифузія знань спостерігається у рамках ЄС, 

який являє собою наднаціональне утворення з єдиним внутрішнім ринком. Це 

створює передумови для розвитку абсорбції та десорбції знань. Якщо абсорбція і 

десорбція у глобальному просторі протікають хаотично, то у рамках інтеграційних 

угруповань ці явища більш упорядковані (принаймні, у внутрішньому вимірі).  

Абсорбція та десорбція нових знань в межах національної економіки 

оцінюються: масштабами (обсяг потоку і відношення до внутрішньонаціональних 

параметрів), інтенсивністю, структурою (за окремими об'єктами або країнами), 

економічним ефектом, впливом на інноваційний розвиток. Вони відбивають якість 

інноваційного потенціалу країни і її участь у міжнародних  інноваційних процесах  
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Світовий досвід дозволяє виділити такі умовні типи стратегій інноваційного 

розвитку країн [147]: «переносу» («використання»), «запозичення» та 

нарощування (рис. 1.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Характеристика основних стратегій інноваційного розвитку країн 

 

Усі стратегії інноваційного розвитку передбачають певну відкритість і 

обов'язкову взаємодію із глобальним простором. Стратегії «автаркічного» 

характеру є найбільш неефективними,  вони не дають можливості 

використовувати досягнення світового НТП і призводять до відставання. 

Підвищення рівня відкритості та інтенсивності взаємодії сполучається з більш 

розвиненим інноваційним потенціалом. Кожна зі стратегій має свої переваги і 

недоліки, умови використання, вони можуть по-різному використовуватися у 

різних галузях. Використання тієї або іншої стратегії пов'язане з вибором 

сценарію розвитку – наздоганяючий або випереджальний. В свою чергу цей вибір 
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передбачає орієнтацію на світовий рівень, використання закордонних 

досягнень у національній економіці за допомогою закупівлі патентів 

і ліцензій на нові технології, освоєння нових для країни  видів 

продукції. При цьому розробки переносяться в національну 

економіку без змін. Поступово може створюватись власний 

інноваційний потенціал. У процесі переносу інновацій визначальну 

роль відіграє держава 

передбачає орієнтацію на світовий рівень, використання закордонних 

досягнень із адаптацією їх у національній економіці, що становить 

основу інноваційної діяльності. Застосування запозичених технологій 

сполучається з використанням власних, більш дешевих природних і 

трудових ресурсів, що дозволяє підвищити цінову 

конкурентоспроможність продукції. Власний інноваційний потенціал 

використовується для адаптації запозичених технологій і продукції, 

поступово може переорієнтуватись на розробку власних інновацій. 

Запозичення здійснюється за підтримки держави 

«
З

ап
о
зи

ч
ен

н
я
»
 

передбачає орієнтацію на світовий рівень із упором на власні 

досягнення. Для цього інтенсивно використовується і розвивається 

власний інноваційний потенціал, який є основою інноваційного 

розвитку країни. Розширено придбаються та імітуються закордонні 

досягнення. Основним стимулятором інноваційного розвитку є 

ринкова конкуренція, яка всіляко підтримується 
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пов'язаний з різними можливостями вести конкурентну боротьбу. При сценарії на 

випередження розвиток завжди носить дещо автономний, ендогенний характер, 

передбачає постійне відстеження всіх досягнень у науці. У зв’язку з цим велике 

значення має передбачення трендів глобального інноваційного розвитку, прогресу 

науки і технологій, що дозволяє правильно направити локальні процеси.  

Стратегія інноваційного розвитку країни тісно пов'язана зі стратегіями 

великих національних компаній. Наприклад,  В. Онікієнко, Л. Ємеляненко та І. 

Терон виділяють кілька типів інноваційних стратегій, які використовуються в 

розвинених країнах та фактично відповідають рівню компанії, а не країни. Так, 

автори виділили наступні типи: наступальна (націлена на досягнення світового 

лідерства в певних сферах науки і техніки); оборонна (передбачає 

«переслідування» лідера, запозичення його досягнень і внесення певних змін); 

імітаційна (передбачає проходження за лідерами, супроводжується повторенням їх 

досягнень і використанням переваг своєї країни); залежна (спрямована на 

самозбереження завдяки виконанню субконтрактних робіт); опортуністична 

(націлена на заняття вільних ніш на ринку); традиційна (спрямована на 

самозбереження на основі використання консервативних технологій з 

мінімальними витратами на інноваційну діяльність) [148, с. 146]. Кожна із цих 

стратегій не  в повному ступені відбиває особливості стратегічного управління 

інноваційним розвитком на рівні країни. Однак вони дають можливість виділити  

типи корпоративних стратегій, які переважно необхідні для реалізації тієї або 

іншої національної стратегії. 

Із представлених типів стратегій стає зрозумілим, що одним із ключових 

питань є визначення способу одержання нового знання: на основі самостійної 

розробки або запозичення. Разом з тим, для кожної країни, незалежно від типу 

реалізованої стратегії, важливо максимальне  включення в процеси міжнародної 

дифузії нових знань. Абсорбція і десорбція в інноваційному розвитку країни 

можуть мати визначальне значення і бути представлені як відмітна ознака тих або 
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інших національних моделей. Їх масштаб і інтенсивність є найважливішою 

характеристикою інноваційного потенціалу країни.  В. Будкін відзначає, що тільки 

США, Німеччина та деякі інші технологічно розвинені країни-члени ОЕСР 

виступають як нетто-експортери інновацій, включаючи передачу патентів, 

ліцензій, ноу-хау, різних результатів НДДКР, устаткування, а також передових 

методів менеджменту. Більшість ж країн, зазначає автор, включаючи Японію, 

Тайвань, Південну Корею та «азіатських тигрів», виступають як нетто-імпортери 

інновацій. Згадані країни відрізняються від інших нетто-імпортерів тим, що мають 

власний інноваційний потенціал і ефективний (навіть більш ефективний, чим в 

країн-нетто експортері) механізм регуляторного супроводу інновацій, адаптований 

до національних умов. Також В. Будкін розглядає параметр «відношення експорту 

до імпорту інновацій» як найважливішу характеристику інноваційної політики. 

Він вважає, що в сучасних умовах слід розрізняти два її види – активну і пасивну. 

До активного виду належить північноамериканський (насамперед США), 

західноєвропейський і японсько-східноазійський тип політики (ознаки останнього 

проявляються і в інших регіонах світу, зокрема в Ізраїлі та Австралії). Активний 

тип політики характерний для більшості країн ОЕСР, а також для країн з найбільш 

інтенсивною абсорбцією інновацій – Китаю та інших країн  Південно-Східної Азії 

(азіатські країни Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва).  

Пасивний вид політики реалізують країни, які орієнтуються на одержання 

інновацій ззовні та тільки тих інновацій,  перенос яких «дозволений» нетто-

експортерами. Це країни, які відносяться до групи найменш технологічно 

розвинених, включаючи країни Латинської Америки, центральноєвропейські 

країни, багато країн СНД. Також автор розглядає Росію як приклад держави, яка 

реалізує пасивно-активну політику, яка поєднує допуск інновацій ззовні та 

поступове посилення власної складової [31, с. 68]. Активна політика не передбачає 

відмову від одержання прогресивних досягнень з-за кордону (абсорбція). Так, 

показовим є приклад центральноєвропейських країн і Китаю. Країни Центральної 
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та Східної Європи, які в 2004 і 2007 році вступили до ЄС, перетворились в 

активних «абсорбентів» інновацій. Однак  у цій групі країн абсорбція протікала в 

рамках залучення іноземного капіталу, а також в умовах постійного і твердого 

контролю над ринковими перетвореннями з боку ЄС. У зв’язку з цим, з одного 

боку, це привело до істотного перерозподілу власності на користь закордонних 

суб'єктів, а з іншого – до того, що основи інституційного забезпечення інновацій 

були безпосередньо «нав'язані» ззовні. При цьому були досягнуті досить високі 

практичні результати.  

Кожна країна встановлює власні пріоритети інноваційного і науково- 

технічного розвитку. В межах цих пріоритетів розробляються проекти 

модернізації (серед широко анонсованих в останні роки це модернізація 

інноваційної системи ЄС, модернізація економічної системи Росії, яка націлена на 

активізацію інноваційної діяльності). На глобальному рівні ці пріоритети по-

різному сполучаються між собою. Серед глобальних напрямів, у яких рухається 

світова наукова думка: захист навколишнього середовища; пошук нових джерел 

енергії; освоєння космосу; дослідження світового океану та ін. Що стосується 

інноваційного розвитку, то він задається: 

1) інноваційними атракторами, тобто появою базисних інновацій, що 

мають глобальний характер; 

2) інституційними атракторами, тобто укладанням міжнародних угод, 

введенням міжнародних стандартів безпеки та ін.; 

3) процесними атракторами, тобто придбанням певними соціально-

економічними процесами глобального масштабу (наприклад, міжнародна міграція, 

міжнародна злочинність, міжнародні комунікації), які визначають виникнення 

глобальних проблем і потреб; 

4) комунікаційними атракторами, тобто появою глобальних мереж комунікації 

і поширення інформації, що дає можливість реалізовувати глобальні інновації; 

5) партнерськими атракторами, тобто появою систем партнерств країн або 
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компаній (альянсів, консорціумів), що дає можливість розробляти і реалізовувати 

інновації тощо.  

Модернізація інноваційної системи передбачає постійне поновлення 

інноваційних процесів, у результаті яких з'являються і освоюються інновації. 

Інноваційний процес – це «знаменник» креативної практики, тому його якість сама 

по собі відбиває особливості розвитку. Головною передумовою протікання 

інноваційних процесів на всіх рівнях є інноваційність та її результуюча – 

інноваційна активність. Під впливом об'єктивних закономірностей розвитку у 

сучасній економіці з’явилось певна інтенціональність (предметна спрямованість, 

центральна властивість свідомості), орієнтація на інновації, яка пов'язана з 

пошуком імовірнісних рішень існуючих завдань (особливо складних). Тобто 

виникла постійна властивість економічної поведінки – інноваційність.  

Під інноваційністю у широкому значенні слід розуміти орієнтацію розвитку 

на розробку і практичне використання інновацій, засновану на інноваційній 

парадигмі розвитку і якісному сприйнятті нових знань. Це поняття може 

використовуватись відносно окремих компаній або економіки в цілому. 

Інноваційність економіки прямо залежить від інноваційності її суб'єктів 

(елементів). На мікрорівні інноваційність проявляється у розробці ідей і концепцій 

інновацій, а також інноваційних проектів, їх плануванні і «проектуванні» 

результатів. На макрорівні під інноваційністю економіки необхідно розуміти 

превалювання стійких «стереотипів» поведінки, які передбачають перехід до 

інноваційної моделі розвитку і мають пізнавальну та мотиваційну функцію.  

Поступове домінування інноваційного типу конкуренції у другій половині 

ХХ століття привело до виникнення у сфері інновацій гонки, «…результат якої 

аналогічний гонці озброєнь». Компанії, побоюючись дій конкурентів, постійно 

впроваджували інновації. Це викликало ще більшу «хвилю» активності в сфері 

інновацій, потік яких у конкурентній ринковій системі став безперервним. Рутинні 

інновації  важливі у зв'язку з низкою обставин. По-перше, вони свідчать, що 



 87 

головними (за масштабами діяльності) суб'єктами інноваційної діяльності стали 

великі корпорації. У. Баумоль відзначає, що «…переважна частина витрат на 

науково-технічний прогрес та інноваційну діяльність доводиться … не на малі 

фірми, а на великі олігополістичні підприємства» [149, С. 6]. Малі і великі 

компанії відіграють різну роль в інноваційному процесі, за рахунок цієї 

спеціалізації досягається сумарний результат. По-друге, вони  вимагають 

подальшого удосконалення конкурентного порядку. По-третє, за кількістю такі 

інновації стали основною складовою інноваційного розвитку.  

Тенденція рутинізації, виявившись на мікрорівні, поступово охоплює і 

макрорівень.  І. Дежина і Б. Салтиков  зазначають: «Інноваційний процес, тобто 

процес створення, розповсюдження і споживання суб’єктами народного 

господарства науково-технічних, організаційних, управлінських та інших 

нововведень, є основним вмістом процесу модернізації економіки та суспільства у 

цілому. Проектування концепту «інноваційний процес» на рівень національної 

економіки (тобто «національний інноваційний процес») було не стільки проявом 

можливості розглядати фази розробки інновацій на більш високому рівні, скільки 

потребою підкреслити необхідність його сталості. Якщо на мікрорівні може 

зберігатись певна спорадичність, то на макрорівні це неприпустимо через 

зниження можливостей забезпечувати економічне зростання.   

Національний інноваційний процес викликає комплексні зміни економічної 

системи і функціональних систем, що забезпечують окремі економічні процеси. Це 

обумовлено не тільки результатом (інноваціями), але і необхідністю забезпечити 

його стадії, виконати відповідні операції, що втягує у цей процес усе нових 

учасників і змушує удосконалювати структуру систем та інститути. Найбільші 

модернізації спостерігаються у галузі освіти, банківсько-кредитній сфері, 

енергетиці, активізуються тенденції співробітництва та інтеграції в економіці, 

підвищується наукоємність різних функціональних процесів (наприклад, процесу 

державного регулювання), перетворюються форми організації господарської 

діяльності,  активно розвивається сферах послуг (у контексті поглиблення 
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суспільного поділу праці), з'являється корпоративна наука.  

Таким чином, забезпечення сталого  зростання  національної економіки в 

умовах прискорення глобалізаційних процесів та формування нових викликів 

зовнішнього середовища призводить до необхідності активізації інноваційної 

діяльності в усіх сферах виробництва та розподілу, підтримки інноваційних 

процесів суспільством та державними інститутами, здійснення перманентної 

модернізації інноваційних систем.    

 

1.5 Компаративний аналіз інноваційних систем розвинених країн світу 

та визначення головних чинників, що впливають на їх ефективність та 

економічне зростання 

 

Перші НІС сформувались  у розвинених країнах світу, насамперед, США і 

країнах Західної Європи. У цих країнах формування НІС було закономірним,  

відбувалось переважно «знизу нагору» (особливо у США). Певний 

демонстраційний ефект і розповсюдження світового досвіду поступово призвело 

до того, що НІС почала створюватись у багатьох країнах  «зверху вниз» (при 

інтенсивному імпорті інститутів). В обох випадках найважливіша  роль при 

створенні НІС належить державі, яка ініціює та супроводжує цей процес з метою 

прискорення  переходу до інноваційної моделі розвитку. Низка елементів НІС, що 

виконують найважливішу роль в інноваційному секторі, відноситься до урядового 

сектору (наприклад, науково-дослідні організації, державні підприємства). До того 

ж держава створює законодавчу базу, механізми та інфраструктуру для 

нормалізації економічних відносин (наприклад, система захисту інтелектуальної 

власності), визначає стратегію розвитку і доктрину реформування економіки.  

При цьому слід зазначити, що в усіх моделях НІС важливе значення має 

стимулювання інноваційного розвитку, структура бюджетних асигнувань суттєво 

впливає на пропорції, за якими приватний бізнес нарощує вкладення у НДДКР.  
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Таблиця 1.7 - Структура бюджетних асигнувань і урядових витрат на 

НДДКР за соціально-економічними цілям по ЄС у порівнянні з деякими країнами 

світу, 2009 («Science, technology and innovation in Europe», 2011) 

 

Показники ЄС-27 Японія  Південна 

Корея  

Росія  США 

Усього, млн. євро  87605 27343 5994 4792 96827 

Розвідка та експлуатація 

землі, % 

1,8 1,9 2,2 – 0,7 

Навколишнє середовище, % 2,9 1,0 3,3 0,1 0,5 

Розвідка та експлуатація 

космосу, % 

5,4 7,2 3,2 22,1 8,2 

Транспорт, зв'язок та інша  

інфраструктура, % 

 

3,9 

 

4,1 

 

1,5 

 

0,7 

 

1,0 

Енергія, % 3,8 13,2 7,6 2,1 1,7 

Промислове виробництво і 

технології, % 

9,7 8,4 26,9 8,2 0,4 

Охорона здоров'я, % 8,2 4,0 6,1 2,7 22,2 

Сільське господарство, % 3,7 3,8 6,4 2,2 1,7 

Освіта, % 1,2 0,2 – 3,1 0,3 

Культура, відпочинок, 

релігія та ЗМІ, % 

1,2 0,4 – 0,2 0 

Політичні та соціальні 

системи, структури і 

процеси, %  

 

2,7 

 

0,4 

 

– 

 

0,1 

 

0,5 

Загальний розвиток знань: 

фінансування НДДКР із 

Загальних університетських 

джерел, %  

 

31,8 

 

34,2 

 

– 

 

– 

 

0 

Загальний розвиток знань: 

фінансування НДДКР з 

інших джерел, %  

 

17,5 

 

17,7 

 

23,6 

 

– 

 

6,1 

Оборона, %  6,2 3,7 17,2 – 56,6 

 

Варіанти практичного втілення концепції НІС, її модель залежить від 

стратегії інноваційного розвитку країни.  

Так, наприклад, при використанні стратегії переносу НІС має забезпечувати 

використання інноваційних розробок, які з’явились  за кордоном, а не власні 

розробки.  

При використанні стратегії запозичення НІС має забезпечувати імітацію 
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досягнень та їх адаптацію до національних умов.  

При використанні стратегії нарощування НІС має забезпечити, насамперед, 

власні розробки, а також надходження та абсорбцію нових знань з міжнародного 

середовища. Саме така НІС буде найбільш складною через різноманітність її 

завдань. Її створення тісно корелюється із відкритістю економіки та 

стимулюванням конкуренції (у тому числі у зовнішньому вимірі).  Стратегія 

інноваційного розвитку, окрім визначення цілепокладання і конфігурації НІС, має 

закріплювати вибір певного сценарію (наздоганяючого або випереджального) 

інноваційного розвитку, що буде впливати на політику у сфері розвитку цієї 

системи. Держава у межах інноваційної політики впливає на елементи НІС,  а 

також на окремі процеси, що протікають у ній. У зв’язку з цим НІС 

перетворюється в основний механізм реалізації державної інноваційної політики  і 

здобуває чітко виражене політичне значення. Створення НІС спрямовано у тому 

числі на підвищення ефективності державної підтримки. 

На практиці формування і розвиток НІС у певній країні відбувається під 

впливом міжнародного (зовнішнього) середовища. Рівень цього впливу залежить 

від відкритості національної економіки, а також від інституційної моделі НІС. В 

умовах глобалізації розвиток (як і процес формування) може відбуватись двома 

шляхами:  

а) конвергентний шлях – передбачає побудову НІС на основі схожості з 

аналогічними системами інших країн, використання світового досвіду і виконання 

вимог міжнародних інститутів; 

б) дивергентний шлях – передбачає побудову НІС на основі власного 

бачення, можливо з урахуванням світового досвіду і дотримання деяких вимог 

міжнародних інститутів. 

В умовах глобалізації виникає завдання створення НІС відкритого типу. Це 

витікає з необхідності долучитись до процесів світового інноваційного розвитку, а 

також залучення різних ресурсів і знань з міжнародного середовища. Для 



 91 

побудови ІС відкритого типу необхідно відтворити цілий комплекс характеристик. 

Кожна зі стратегій інноваційного розвитку (перенесення, запозичення, 

нарощування) передбачає певну відкритість, однак її якість буде суттєво 

відрізнятись. Стратегії «автаркічного» типу втрачають свою актуальність, 

посилюються тенденції  лібералізації зовнішніх потоків та дотримання 

конкурентного порядку світового ринку. Тому підвищення відкритості НІС є 

стратегічним імперативом.  

            Найбільш ефективна інноваційна система створена в ЄС, ця система має 

наднаціональний характер. Інноваційна система ЄС (ІСЄС) має значні досягнення 

та продовжує розвиватися, створюючи базу для економічного зростання ЄС.   

Аналіз статистичної, нормативно-правової, аналітичної інформації дозволив 

встановити особливості моделі ІСЄС, які формують конкурентні переваги 

системи. Серед них:   

1) головні завдання ІСЄС підпорядковані  стратегічній меті засновників та 

сучасних керівників ЄС: формування суспільства, яке базується єдиних цінностях і 

переконаннях (європейські цінності). Європейські цінності включають необхідність 

наукового пізнання світу, підкреслюють значущість інноваційної діяльності. Зміна 

уявлень про самий ЄС, його екзистенцію викликає необхідність постійної 

модернізації ІСЄС; 

2) підпорядкованість моделі інноваційної системи цілям становлення 

європейської моделі розвитку в умовах глобалізації, яка стала пошуком певного 

концептуального оптимуму між економічними інтересами і вирішенням 

соціальних проблем та передбачає поєднання інтересів індивідума та суспільства; 

3) орієнтація на досягнення лідерства, а також отримання унікальних 

переваг;  

4) прийняття органами ЄС на себе координуючої ролі у вирішення 

спільних і подібних для всіх країн проблем. В останні роки увага концентрується 

на питаннях підвищення рівня конкурентоспроможності і забезпечення сталого 
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економічного зростання; 

5) формування спільного ресурсного, в т.ч. інтелектуального та 

фінансового забезпечення інноваційної діяльності.  Країни ЄС використовують 

взаємо-залежні, але не роздільні між собою ресурси (наприклад, науковий 

потенціал та об'єкти науково-дослідної інфраструктури), що призводить до 

посилення взаємозв’язків між дослідницькими організаціями та рівня їх взаємного 

доповнення;  

6) формування спільної бази знань. У межах ІСЄС знання 

перетворюються на благо загального характеру і вільного доступу, вони повинні 

сприяти колективному прогресу. Це закономірно веде до консолідації у 

практичному застосуванні знань, тобто у розробці та освоєнні інновацій; 

7) координація  ІСЄС усіх стадій інноваційних процесів, що створило  

складну багаторівневу систему взаємодії учасників інноваційних процесів, 

суб'єктів їх регулювання і забезпечення. Постійна модернізація координуючих 

функцій на засадах сусіпльної цільової спрямованості і єдності забезпечуючих 

інститутів;  

8) пріоритетність «доповнюючої» функції управління. ІСЄС покликана 

не «поглинути» (або «витиснути») НІС, а, насамперед, доповнити їх, сприяючи 

кращій інституціоналізації, об'єднанню (отже, збільшенню обсягів ресурсів на 

певних напрямах) і більш ефективному використанню ресурсів. Останнє 

забезпечується за рахунок декількох факторів, головним з яких є стратегічне 

фокусування у використанні ресурсів і стимулювання необхідних інституційних 

трансформацій. Інноваційні системи країн при цьому зберігають своє значення. Це 

стосується і системи НДДКР, і промислових зв'язків, і науково-дослідних 

інститутів, і державної політики, і підготовки кадрів, і інституційного та 

культурного середовища. Однак системи інновацій окремих країн, включених до 

ІСЄС, спільно і за єдиним вектором еволюціонують під впливом 

наднаціонального регулювання; 
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9) реалізація функції інтеграційної платформи. ІСЄС сприяє подальшої 

інтеграції національних господарств країн ЄС. ІСЄС може бути представлена, по-

перше, як метасистема, яка є надбудовою до НІС країн-членів та сприяє їх 

обєднанню в одну систему, більш централізовану, ніж «пучок» систем, який 

існував раніше. Така єдина система є інституційною основою інноваційного 

розвитку групи країн (слід зазначити, у в європейській практиці система інновацій 

трактується усе  більш широко). І, по-друге, як цілісна і досить велика мережа 

організацій та інформаційних систем, які забезпечують взаємодію учасників 

інноваційних процесів з різних країн ЄС. Важливість мережевої природи ІСЄС 

обумовлена нелінійністю інновацій, тому європейська система створює ті ж 

переваги у масштабі регіону, що і НІС на національному рівні; 

10) формування архітектури системи, яка дозволяє створити ключові 

компетенції. ІСЄС включає кілька типів формальних структур, які доповнюють 

один одного (єдині нормативно-правові акти; стратегічні документи; 

наднаціональні органи ЄС і незалежні міжнародні організації; міжнародні 

програми), а також різні ресурсні системи. Їх поєднаня призводить до виникнення 

сінергетичного ефекту. 

11) створення умов для підвищення якості інноваційної діяльності на 

глобальному рівні. У питаннях інноваційного співробітництва з третіми країнами 

ЄС  виступає як єдиний центр, при цьому формуються  певні критерії щодо 

включення окремих країн в ІСЄС та їх участі у заходах щодо забезпечення 

інноваційних процесів. ІСЄС реалізує комплекс загальних функцій, які сприяють 

становленню глобальної інноваційної системи (розвиток соціальних зв'язків, 

створення на міжнародному рівні специфічного середовища для інновацій; 

забезпечення міжнародного обміну знаннями і ресурсами, узагальнення знань і 

ресурсів, агрегування інтересів країн). Ці функції реалізуються на основі 

наднаціонального механізму, створеного у ЄС, і мають значний вплив на країни, 

що не входять в угруповання; 
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12) відтворення всіх функціональних блоків інноваційної системи 

(науково-дослідний, науково-виробничий, освітній, управлінський, 

інфраструктурний) та їх послідовна інтеграція. Це здійснюється за рахунок 

наднаціональної координації і регулювання; 

13) відтворення та виконання  як онтологічних (креативна; трансфор-

маційна; коопераційна; інтеграційна; інституційна; організаційна; інфор-маційна; 

трансмісійна), так і атрибутивних функцій системи. При цьому спектр 

атрибутивних функцій значно ширше за рахунок появи тих, пов'язані з 

міжнародною координацією інноваційної політики; 

14) формування  різноманітних атракторів інноваційного розвитку націо-

нальних економік країн- членів ЄС, у тому числі інституційних, процесних (на 

ієрархії рівнів, у тому числі глобальному рівні), комунікаційних і партнерських (у 

тому числі з третіми країнами), сприяння появі інноваційних атракторів; 

15) визначення змісту інноваційної політики (окремих інструментів) на 

основі орієнтації на подолання ринкових невдач («провалів ринку»); функція 

подолання провалів ринку у рамках ЄС сконцентрована на наднаціональному 

рівні; ЄС усе більше орієнтується на «заміщення» приватного сектору; 

16) використання потенціалу як формальних, так і неформальних 

інститутів для досягнення поставлених цілей. При цьому у формуванні інститутів 

в більшості випадків  використовується підхід «знизу-догори»; 

17) комбінація горизонтального і вертикального інтеграційних підходів в 

управлінні інноваційною діяльністю, яка охоплює сферу науки, технології, 

виробництва, освіти, комерціалізації, що дозволяє підвищити рівень внутрішньо- і 

міжсекторальної координації, ефективність регулюючого впливу. У контексті 

горизонтальної і вертикальної інтеграції взаємозв'язок секторальних планів 

розвитку підсилюється застосуванням суперміністерського підходу, заснованого 

на урахуванні характерних міністерських і міжміністерських зв'язків; 

18) інституціоналізація і формалізація процесу управління на надна-
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ціональному рівні, що дозволяє суттєво знизити витрати на наднаціональні 

структури та ефективно використовувати процесний та ситуаційний підходи в 

управлінні; 

19) пріоритетне урахування соціальних (у тому числі культурних) 

факторів, створення системи регулювання соціопсихологічних факторів 

креативності і управління  моральним кліматом колективів дослідників з різних 

країн світу, що суттєво підвищує продуктивність праці; 

20) структурований поділ відповідальності між ЄС і країнами членами 

(наприклад, розподіл завдань між Єврокомісією і країнами-членами), що дозволяє 

підвищити якість  операцій і процедур; 

21) підвищення відкритості і прозорості процесу управління на всіх 

рівнях, впровадження механізмів підзвітності суспільству; обговорення 

актуальних проблем європейської економіки та заходів політики ЄС на 

неофіційному рівні;  

22) розвиток як формального, так і неформального діалогу 

наднаціональної влади і бізнесу;  

23) забезпечення конкурентного характеру прийняття рішень і розподілу 

ресурсів; 

24) комбінація фінансового та адміністративного методів контролю, а 

також соціального контролю;   

25) проведення широкомасштабних інформаційних компаній (форуми, 

конференції, семінари) з проблем інноваційного розвитку, активізація діалогу між 

науковим співтовариством, промисловістю і громадськістю;  

26) установлення партнерських відносин між політичними колами і 

науковою спільнотою, що сприяє підвищенню ефективності інноваційної полі-

тики; 

27) збільшення ролі регіонів у реалізації заходів щодо підтримки 

інновацій; 
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28) реалізація  регуляторних інтервенцій на національному рівні в межах 

вимог, що встановлені наднаціональними органами ЄС з метою створення 

сприятливих економічних умов інноваційного розвитку (захист прав власності, 

попередження монополізації ринків, стимулювання інвестицій). Найчастіше 

країни-члени ЄС використовують додаткові регуляторні стимули у сфері 

залучення інвестицій. В більшості випадків перевага віддається непрямим 

методам;  

29) реалізація настанов щодо недопущення надмірної «опіки» над 

бізнесом. 

Отже, ІСЄС не тільки охопила всі рівні протікання і забезпечення 

інноваційних процесів, але і сформувала нові умови для їх проведення. 

Враховуючи природу ІСЄС (як міжнародно-інтеграційної системи) слід 

розглядати її внутрішній і зовнішній вплив на особливості та ефективність 

інноваційної діяльності.  

У межах ЄС сформовано особливий простір протікання інноваційних 

процесів, тобто  максимально сприятливе середовище і можливості для  взаємодій 

учасників інноваційної діяльності, забезпечується і стимулюється мобільність 

дослідників і знань, реалізуються заходи щодо підтримки інновацій. 

Вплив ІСЄС на глобальні інноваційні процеси проявляється у створенні 

умов для розвитку співробітництва з третіми країнами з відповідним фінансовим 

забезпеченням, а також в об’єднанні зусиль ЄС і країн-членів щодо реалізації 

інтересів європейських компаній-інноваторів за кордоном. Насамперед це 

стосується комерціалізації розробок (наприклад, питання захисту прав на 

інтелектуальну власність).   

Головними результатами ІСЄС, які формують її конкурентні переваги, є: 

1) створення «ланцюжка дій», який веде до появи інновацій; 

2) формування механізму використання різних типів знань і появу різних 

видів інновацій, які мають  універсальний характер; 
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3) створення інтерактивної моделі інноваційних процесів; 

4) формування практичних механізмів підтримки інноваційної діяльності: 

правового (на основі єдиних актів ЄС), інформаційного (на основі створення 

спільної інформаційної системи, в т.ч. статистичної), економічного (на основі 

забезпечення конкуренції, створення ринку знань та ін.) і фінансового (на основі 

створення і використання єдиних фондів, фінансування певних видів діяльності).  

5) найбільш ефективне розв’язання спільних для усіх країн ЄС проблем в 

результаті поєднання ресурсів; 

6) найбільш ефективне (в світовій практиці) подолання «провалів ринку»; 

7) забезпечення збалансованості системи (пондерація), що проявляється у 

функціонуванні системи за рахунок створення елементів різної спрямованості, а 

також їх розвитку як окремих частин функціонально зв'язаного цілого;  

8) еквіфінальність, тобто розвиток ІСЄС відбувається шляхом переходу у 

такі стани, які визначаються, головним чином, її власною структурою і природою, 

у меншій мірі це залежить від початкового стану і змін середовища;  

9) нерозкладність, стійкість системи, інваріантність її системотворчих 

елементів; 

10) тотожність властивостей ІСЄС у різних напрямах (наприклад, у 

стимулюванні інновацій у різних сферах), ізотропність (що робить можливим і 

прояв такої властивості, як анізотропність);  

11) проникнення (пенетракція) ІСЄС у національні системи, у частині 

інституційного та інформаційного забезпечення інноваційних процесів, розвитку 

взаємодій між учасниками інноваційних процесів, поширення досвіду, а також 

зростання масштабів міжнародної дифузії нових знань та інновацій. 

Головні конкурентні переваги ІСЄС представлені у табл. 1.8.  

Конкурентні переваги ІСЄС посилюються за рахунок активізації 

інноваційної політики та інтеграції її заходів, зокрема: поєднуються різни види 

підтримки інноваційної діяльності насамперед фінансова, інформаційна та 
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організаційна підтримка), що надається на рівні ЄС, а також посилюються 

координація національних інноваційних політик, узгодження пріоритетів та 

об'єднання наявних ресурсів. 

 

Таблиця 1.8 – Конкурентні переваги ІСЄС на початку ХХI ст. 

 
Конкурентна перевага 

ІСЄС 

Характеристика  

Наднаціональна  

фінансова підтримка  

інноваційного сектору 

Здійснюється за рахунок бюджету ЄС та стимулювання країн-

членів до збільшення фінансування науки та інновацій; 

реалізується через інструменти інноваційної політики ЄС на 

основі рівного доступу до фінансових ресурсів і для підтримки 

лідерства  

Наднаціональні 

механізми планування 

інноваційного 

розвитку  

Передбачає формування та реалізацію різноманітних стратегій і 

програм ЄС на основі прогнозування тенденцій інноваційного 

розвитку; механізми планування диферент-ціюються в 

залежності від пріоритетів інноваційного розвитку, суб’єктів, 

секторів економіки     

Створення 

середовища для 

співробітництва  

Передбачає  створення спеціальних інформаційних систем і 

додаткових комунікацій, проведення різноманітних заходів; 

співробітництво окремо підтримується у різних заходах 

інноваційної політики ЄС, які реалізуються на всіх рівнях; 

особлива увага приділяється співробітництву з третіми країнами 

Економічні та 

неекономічні  заходи 

підтримки 

інноваційної 

діяльності 

Включають різноманітні інструменти інноваційної політики ЄС, 

які охоплюють усі види підтримки; дії на рівні ЄС доповнюють 

стимулювання інноваційної діяльності на рівні країн-членів; 

заходи підтримки диференціюються за секторами, типами 

регіонів, видами інновацій тощо 

Ємний ринок знань та 

інноваційної 

продукції  

Базується на  спільному  внутрішньому ринку; сти-мулюється 

попиту на інновації; особлива увага приділя-ється забезпеченню 

рівних умов конкуренції   

 

Спеціальні програми 

інноваційного 

розвитку малого і 

середнього бізнесу  

 

Реалізуються за допомогою різноманітних інструментів 

інноваційної політики та розширення підприємницької політики 

ЄС 

  

Стимулювання 

мобільності знань і 

вчених   

Здійснюється в межах Європейського дослідницького простору; 

додатково підтримується, у тому числі організаційно і фінансово, 

через різні інструменти інноваційної політики 

Підтримка вчених Здійснюється через різноманітні інструменти інноваційної 

політики; фінансова підтримка поєднується зі стиму-люванням 

мобільності, створенням можливостей для підготовки і 

кар’єрного зростання 
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Таким чином, існує ціла низка  чинників, що впливають на ефективність 

НІС та розвиток усієї національної економіки, які необхідно враховувати при 

формуванні стратегії модернізації НІС.   

 

1.6 Визначення домінант модернізації інноваційних систем розвинених 

країн світу  

 

В умовах глобалізації циркуляція знань стає перманентною, інтенсивно 

розвивається міжнародне науково-технічне співробітництво, з’являються 

різноманітні міжнародні структури, які підтримують інноваційні процеси – все це 

істотно трансформує моделі інноваційного розвитку національних економік. 

Модернізація НІС забезпечується складним конгломератом передумов та 

імпульсів, є слідством становлення глобальної парадигми інноваційного розвитку. 

Сам по собі інноваційний розвиток є процесом діалектичним, суперечливим і 

складним. В умовах глобалізації він стає ще більш непередбачуваним, 

невизначеним, хаотичним та стохастичним. Це ж стосується і змін, які 

викликаються інноваціями.  

У інноваційному розвитку переплітається глобальне (загальносвітове) та 

локальне (на рівні країни або групи країн). Глобальність передбачає виявлення 

глобальних факторів, тенденцій і закономірностей інноваційного розвитку, які 

визначаються мегатрендами розвитку суспільства (перехід до інформаційного 

суспільства; вичерпання природних ресурсів; традиційних джерел енергії; 

демографічні зміни тощо. У глобалізованому світі, незважаючи на його єдність, 

зберігається асиметрія інноваційного розвитку, нових форм набуває технологічна 

периферізація, однак це також супроводжується поглибленням міжнародних 

зв’язків у сфері науки і технологій. Локальність передбачає врахування специфіки 

окремих країн (регіонів світу), у тому числі пріоритетів і потенціалу розвитку. Це 

дозволяє виявити спільні та різні риси, можливості об'єднання зусиль. В умовах 
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глобалізації, коли структурувались глобальні ринки і продуктивні сили, локальний 

розвиток піддається визначальному впливу глобальних закономірностей. Це 

підсилюється також активною глобалізацією фундаментальної науки. Знання 

поширюються легше, стають усе більш загальнодоступними.  Тому локальний 

інноваційний розвиток відбувається в контексті і у рамках глобальних процесів. 

Як  слушно відзначає Н. Єлецький «…у системі сучасного світового господарства 

відбувається кардинальна зміна внутрішньо- і зовнішньоекономічних залежностей 

і закономірностей. Внутрішньоекономічні процеси втрачають властиву їм у плині 

багатьох тисячоріч первинність стосовно зовнішньоекономічних. Раніше точки 

зростання світової економічної цивілізації формувались на локалізованих 

територіях, у рамках окремих країн або їх регіонів, а потім просторово 

розширювались, витісняючи у конкурентній боротьбі попередні господарські 

уклади і системи» [150, с. 2].  

Враховуючи рівень розв'язуваних завдань і природу інноваційного процесу 

постійна модернізація  НІС є закономірною у контексті вирішення проблем 

окремих компаній і економіки в цілому. При всій важливості ресурсного 

забезпечення інноваційних процесів, саме інститути мають первинну роль і 

утворювали систему, що забезпечує необхідну «платформу» для організаційних, 

фінансових і інших змін.  

Розгляд головних факторів, які створюють передумови для модернізації НІС, 

передбачає концентрацію уваги на відокремленні об'єктивних та суб'єктивних 

причини. Об'єктивно модернізація відбувається в контексті розвитку суспільства і 

пов'язана з підвищенням якості суспільних укладів, поглибленням суспільного 

поділу праці, удосконаленням механізмів наддержавного регулювання, а також 

випливає з інституційної природи самого  інноваційного процесу. Вплив останнього 

визначений становленням інноваційної парадигми розвитку, яка викликала зсув 

уваги в управління інноваційними процесами з окремих інновацій на створення 

систем їх забезпечення, відтворення та підвищення ефективності. 
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 Інституційна природа  інноваційного процесу випливає, принаймні, із трьох 

обставин: а) державного/наддержавного  регулювання використання досягнень 

науки; б) організації інноваційних процесів у рамках інституційних структур 

компаній; в) взаємодії різних учасників інноваційних процесів впорядкованого 

формальними і неформальними інститутами (Б. Лундвалл - взаємодія компаній у 

сфері інновацій, яка заснована на спеціальних інститутах [151], а Д. Норт - роль 

інституційного середовища в інтенсифікації інноваційних процесів [152]).  

Провести чітку грань між багатьма об'єктивними і суб'єктивними причинами 

неможливо, тому що всі об'єктивні причини соціальні і мають суб'єктивні прояви. 

Суб'єктивні домінанти модернізації НІС пов'язані, по-перше, з роллю окремих 

особистостей (учених, підприємців, венчурних інвесторів), які демонструють 

більші успіхи в інноваційній діяльності і підтверджують, тим самим, ті або інші 

зміни в забезпеченні інноваційних процесів і, по-друге, з розумінням того, яким 

шляхом можна створювати передумови для розробки і реалізації інновацій на 

мікро-, а потім і макрорівні. 

Найбільш важливими домінантами, які стимулюють модернізацію НІС є: 

- посилення конкуренції та зміна її парадигми, особливо посилення 

міжнародної конкуренції в результаті прискорення глобалізаційних процесів;  

- посилення невизначеності, хаотичності багатьох соціально-економічних 

явищ, підвищення ризику підприємницької діяльності;  

- диверсифікація галузевої структури економіки (у тому числі з точки зору 

виділення функціональних утворень, наприклад, кластерів і мереж); 

- ускладнення наукового прогресу та механізмів його забезпечення, 

збільшення ресурсів, що мобілізуються для цього, а також підвищення 

конфліктності освоєння досягнень науки (у тому числі геополітичної) тощо.  

Усе це зумовлює потребу в нових інститутах і спеціальних системах, у тому 

числі в сфері управління, розподілу доходів, захисту прав власності, 

стимулювання, а також відповідних практичних механізмів. Необхідність 
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створення спеціальних умов (середовища) викликана перетинанням у сфері 

інноваційної діяльності інтересів багатьох учасників, у зв'язку із чим можуть 

виникати протиріччя та спекуляції. Це обмежує процеси самоорганізації і 

саморегулювання, які в ринковій економіці мають велике значення. Так, Ф. Хайєк 

підкреслював, що економіка є системою, що спонтанно еволюціонує, цінності та 

інститути якої визначаються не людьми, а системами, що самостійно 

організовуються [153]. Простої самоорганізації виявляється недостатньо, тим 

більше для підвищення і досягнення стійкої інтенсивності національного 

інноваційного процесу. Інтенсифікація процесів розробки і впровадження 

інновацій передбачає акумулювання додаткових ресурсів, мобілізацію всього 

потенціалу, модифікацію пріоритетів розвитку і «правил гри». Усе це 

ускладнюється необхідністю вибору вектору розвитку, можливістю кількаразової 

зміни окремих напрямів і багатоваріантністю форм організації інноваційних 

процесів і їх стадій, що в свою чергу потребує принципово іншої 

інституціоналізації, тобто процесов модернізації. По суті, модернізація – це 

застосування більш ефективних інститутів (можливі також спеціальні інститути 

інтенсифікації), створення більш якісних інституційних основ взаємодії учасників, 

захисту їх інтересів, використання ресурсів. 

До найважливіших  факторів (домінант), сприяючих модернізації НІС, які 

генеруються міжнародним простором, слід віднести: 

- діяльність міжнародних компаній;  

- міжнародні конвенції, угоди, договори; 

- діяльність міжнародних організацій, особливо в сфері інтелектуальної 

власності, наукових досліджень; 

- накопичення глобальних проблем людства, що дають вектор і імпульс 

змін; 

- процеси міжнародної економічної і науково-технічної інтеграції;  

- створення нових механізмів міжнародного науково-технічного 
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співробітництва тощо. 

Низка дослідників відокремлюють додаткові чинники,  серед них: 1) 

необхідність реалізації міжнародних проектів з розробки і впровадження 

інновацій; 2) становлення світового і міжнародних ринків знань і технологій (такі 

ринки більш привабливі, ніж «сума» ринків, розділених кордонами); 3) наростання 

суперництва за лідерство в інтелектуальних ресурсах, що вимагає розробки 

групою країн колективної відповіді на дії глобальних конкурентів; 4) доцільність 

забезпечення планомірного та випереджального розвитку у міжнародному 

масштабі; 5) розширення діяльності міжнародних за складом мереж, альянсів і 

консорціумів; 6) перетворення знань та інновацій у міжнародні суспільні блага (з 

погляду групи країн або світового співтовариства); 7) нерівномірність розподілу 

природних і наукових ресурсів між країнами (при розробці нового продукту 

інноватор відпочатку орієнтується на імпорт компонентів) та розвитком 

внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі тощо. Однак, необхідно констатувати, 

що перелічені чинники мають доповнюючий характер.  

Головним чинником модернізації НІС необхідно вважати прискорений та 

масштабний розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва. 

У загальному розумінні міжнародне науково-технічне співробітництво -це 

форма міжнародних економічних відносин, яка передбачає спільну діяльність у 

сфері одержання і використання нових знань, а також обмін науковими 

результатами і виробничим досвідом для вирішення економічних, соціальних і 

технологічних проблем. Таке співробітництво передбачає виникнення цілої 

системи зв'язків, тому що його учасниками можуть бути міжнародні організації, 

держави, фізичні і юридичні особи, що призводить до урізноманітнення форм, 

цілей і механізмів взаємодії. Науково-технічні зв’язки розглядаються з точки зору 

таких явищ, як науково-технічний обмін, трансферт технологій і науково-

виробнича кооперація. 

Основними формами міжнародного науково-технічного співробітництва (з 
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урахуванням специфіки відносин між різноманітними учасниками) є: 1) 

здійснення спільних наукових досліджень і технологічних розробок, у тому числі 

у міжнародних дослідницьких групах, на базі міжнародних інститутів і спільних 

підприємств; 2) реалізація науково-технічних програм і проектів на основі 

спільного використання знань; 3) надання науково-технічних послуг, зокрема 

послуг з використання науково-технічних розробок, консультування, експертизи, 

інжинірингу та ін.; 4) поширення та обмін наукової і науково-технічної 

інформації, створення і використання міжнародних баз даних, обмін технічною 

документацією, зразками і матеріалами; 5) міжнародне патентування і 

ліцензування, обмін патентами, ліцензіями та ноу-хау; 6) торгівля технологіями у 

матеріалізованому вигляді; 7) розробка і впровадження науково-технічних 

нормативів і стандартів, забезпечення доступу до науково-дослідної 

інфраструктури; 8) спільна розробка науково-технічних прогнозів; 9) 

співробітництво у підготовці наукових та інженерно-технічних кадрів тощо. З 

огляду на це міжнародне науково-технічне співробітництво охоплює усі стадії 

інноваційних процесів, тому пов’язана  з їх інтернаціоналізацією. Держави (в 

односторонньому порядку чи спільно) можуть реалізовувати спеціальні програми 

і заходи (конференції, семінари, симпозіуми) на підтримку такого 

співробітництва.  

Бурхливий розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва 

підсилює взаємозалежність країн. Для цієї сфери є характерним специфічний тип 

поглибленого партнерства, погодження інтересів, взаємної координації  дій. 

Співробітництво стає «активним елементом» взаємодії, засобом практичного 

вирішення поставлених завдань у сфері інноваційного розвитку. Співробітництво 

охоплює досить широкий спектр відносин і механізмів. Найчастіше воно приймає 

форму спільної діяльності для вирішення єдиних (спільних) проблем, коли 

кожний з учасників досягає своїх цілей, якщо інші учасники досягають своїх 

(еквівалентність вигід). У зв'язку з тим, що міжнародне співробітництво стало 
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важливим фактором розвитку науки і техніки, виникли особливі вимоги до його 

ефективності. На сучасному етапі вже напрацьовано багатий досвід організації і 

розвитку співробітництва, однак кожний випадок коопераційних відносин, як у 

комерційній, так і у некомерційній сфері, є унікальним. Тому проблема 

еквівалентності є завжди актуальною. Пошук  шляхів розширення і поглиблення, 

підвищення результативності спільної діяльності і забезпечення взаємовигідності 

співробітництва ведеться постійно для реалізації головної настанови – досягнення 

за рахунок колективних зусиль і ефекту синергії більш високих результатів.  

Особливий (стимулюючий) вплив на механізми модернізації НІС здійснює  

послідовний, все більш консолідований та уніфікований процес накопичення  

світового банку знань. Як слушно зазначає П. Шеко, світовий поріг знань 

«…служить межею між досягненнями і пробілами у загальних і спеціальних 

знаннях. Поріг знань дає науковому співтовариству орієнтир для подальших 

пошукових фундаментальних і прикладних досліджень, а інженерному та 

управлінському корпусу – базу для цільових прикладних розробок» [154, с. 72]. 

Автор відзначає, що «…для інноваційної практики важливо провести ієрархічну 

диференціацію світового порога знань на міждержавному, державному і 

фірмовому рівні. Останні визначають практичну спроможність країни, об'єднання 

країн, або фірми скористатись накопиченими у світі знаннями» [154, С. 72]. При 

взаємодії зі світовим «банком знань» можуть бути одержані знання, необхідні для 

розробки певних інновацій. Це викликає необхідність включення країн до 

міжнародних структур, що забезпечують накопичення та доступ до світового 

«банку знань».  

Головним і постійним чинником впливу є міжнародна дифузія нових знань, 

їх обіг у різних формах і станах. Для інтенсивного інноваційного розвитку 

країни/об’єднання   властива як абсорбція знань із міжнародного (глобального) 

простору, так і їх десорбція, що має забезпечуватись НІС (рис. 1.4). Абсорбція знань 

відбувається, коли вони сприймаються внутрішнім середовищем (інтрорецепція), а 
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десорбція – коли  знання сприймаються у зовнішньому середовищі 

(екстрорецепція).  

 

 
Рисунок 1.4 -  Абсорбція та десорбція нових знань 

 

Ще однією важливою детермінантою, яку необхідно відокремити, є вплив 

процесів міжнародної інтеграції. 

Значущим з погляду на модернізацію НІС явищем є міжнародна науково-

технічна інтеграція. На сучасному етапі науково-технічна інтеграція країн – це 

процес, що вже сформувався та отримав розвиток у багатьох регіонах світу. 

«Загострення» конкуренції закономірно  вимагає прискорення наукового розвитку, 

тому слід використовувати ті додаткові можливості, які дає інтернаціоналізація 

науки. Окрім цього, міжнародна науково-технічна інтеграція стимулюється 

виникненням міжнародних форм господарської діяльності (міжнародних 

корпорацій, спільних підприємств), у рамках яких формуються інтернаціональні 

«ланцюжки» генерації та використання знань.        

Для розвитку міжнародної науково-технічної інтеграції необхідні не тільки 

інституційні настанови, але спеціальні умови, а саме: 1) інфраструктура 

співробітництва, яка дозволяє організувати більший спектр видів спільної 

діяльності; 2) інформаційні механізми, які забезпечують постійний обмін 
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- поширення технологій і стандартів; 
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- оптимізація відносин із країнами-
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(міжнародне середовище) 
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інформацією, створення і паралельне використання спеціальних баз даних; 3) 

фінансові механізми, які дозволяють забезпечувати постійні фінансові потоки і 

підтримку; 4) система управління, у рамках якої здійснюється координація і 

розробляються найбільш раціональні моделі об'єднання науково-технічних 

комплексів країн. 

Науково-технічна інтеграція суттєво впливає і на відносини країн-партнерів 

із третіми країнами. У результаті інтеграції утворюється інтернаціональний 

комплекс, що представляє більший інтерес для третіх країн через потужний 

потенціал залучення і реалізації нових знань. Виникає і певний 

«демонстраційний» ефект, коли за рахунок інтеграції більш успішно вирішуються 

завдання інтенсифікації інноваційного розвитку. 

У рамках процесу науково-технічної інтеграції у кожній з країн-партнерів 

формуються нові моделі інноваційного розвитку, які мають більш широку 

міжнародну доктрину. Змінюється сама концепція розвитку, змістовним «ядром» 

якої  стають питання спільного (міжнародного) стимулювання і управління 

розвитком; співвідношення внутрішніх і зовнішніх факторів розвитку; вироблення 

політики пріоритетів; взаємна гармонізація законодавства; специфічні переваги і 

обмеження для кожної країни-партнера та ін. Це  стосується і третіх країн, які 

приймають участь у проектах співробітництва та інтеграції, якщо ступінь такої 

участі є значущою. Концепція розвитку третіх країн, наприклад, взаємодіючих з 

певною міжнародною науково-технічною системою, окрім перерахованих вище 

питань, повинна визначити необхідність включення у цю систему у тому або 

іншому форматі, а також доцільність конвергенції з нею. 

Науково-технічна інтеграція розвивається у межах інтеграційних угруповань 

і на основі створення міжнародних дослідних центрів (міжнародних неурядових 

організацій). У рамках цих двох варіантів формуються відповідні системи 

співробітництва, однак механізми  інтеграції суттєво відрізняються. У 

інтеграційних угрупованнях чітко визначено цілі співробітництва і склад 
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учасників, управління інтеграційними процесами здійснюється наднаціональними 

або міждержавними органами, рішення яких можуть мати пряму дію. Такі органи 

мають свою специфіку і поширюють свою діяльність на створений у результаті 

утворення угруповання міжнародний простір. 

         До політичних передумов науково-технічної інтеграції  слід віднести: спільні 

цілі, інтереси і пріоритети, бачення перспектив і моделі розвитку; узгодження 

інноваційної та економічної політики; уніфікація стандартів регулювання науково-

технічної та інноваційної діяльності, конкурентної і торговельної політики; 

прагнення влади вирішувати спільні проблеми на основі міжнародного 

партнерства.  

            Найбільший досвід в модернізації інноваційної системи має ЄС. Еволюція та 

модернізація  ІСЄС відбувалась у відповідності з трансформацією цілей і завдань  

інноваційної політики ЄС. Враховуючи масштаби системи і характер завдань 

інноваційної політики ЄС, створення ІСЄС, її розвиток є еволюційним, передбачае 

поступові, помірно-радикальні трансформації, що викликано такими обставинами:  

- поступальність формування та удосконалення ІСЄС зумовлена 

неможливістю швидкого  подолання внутрішніх проблем і протиріч (особливо 

інституційного і політичного характеру) і необхідністю значного проміжку часу 

для виникнення специфічного міжнародного середовища реалізації та підтримки 

інновацій;  

- перехід на вищий рівень розвитку інноваційної системи відбувається під 

впливом змін у настановах і в результаті завершення створення певних 

функціональних елементів (міжнародних  організацій, мереж, інфраструктури, 

спеціальних інститутів);  

- періоди активності у формуванні систем завжди  чередують з періодами  

інерційного розвитку, інерція, в свою чергу, сприяє накопиченню нових якостей, 

забезпечує еволюцію системи і  посилення об’єднавчих характеристик;  

- якісне інституційне забезпечення міжнародних процесів формується 
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тільки в результаті послідовної та багаторічної адаптації національних та 

наднаціональних інститутів до умов функціонування. Враховуючи постійні зміни 

у зовнішньому середовищі (навіть існування елементів «хаосу» на думку багатьох 

дослідників глобалізації), механізми адаптації мали  бути налагодженні на 

сприйняття нових реалій та використання їх при формуванні цілей подальшого 

розвитку. 

         Таким чином, головними домінантами модернізації  НІС розвинутих країн 

світу, в т.ч. ІСЄС є посилення міжнародної конкуренції, необхідність підтримки та 

підвищення рівня життя населення, створення умов для подалання глобальних 

проблем сучасності та прийняття участі у міжнародному науково-технічному 

співробітництві. 

 

1.7 Розробка методології імплементації світового досвіду щодо розвитку 

інноваційних систем у національній економіці 

 

Здійснене дослідження досвіду розвитку інноваційних систем у країнах 

світу висвітлило нагальну потребу формування інструментарію управління 

процесом становлення НІС на  підґрунті нових методологічних засад.  

Взаємодія суб'єктів та об'єктів в процесі розвитку НІС підлягає впливу низки 

законів і закономірностей, систематизований перелік яких подано у табл. 1.9.  

При цьому природа НІС зумовлює одночасну дію загальних економічних, 

інноваційних і системних законів і закономірностей, а також специфічних для НІС 

законів і закономірностей. 

В основі дії вказаних законів і закономірностей покладено низку принципів, 

що відображають глибинну сутність НІС. До числа таких принципів належать: 

1) системні принципи: 

а) принцип інтенціональності, який передбачає що процес розвитку НІС 

ґрунтується на взаємозв'язках її суб'єкта та об'єкта; 
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Таблиця 1.9 – Закони та закономірності розвитку НІС [155] 

 
Тип  Група Склад групи 

1 2 3 

Загальні закони 

та 

закономірності 

Економічні  

Закон попиту та пропозиції 

Закон вартості  

Закон зростання продуктивності праці 

Закономірність економічного балансу 

Інноваційної 

діяльності 

Закон періодичного інноваційного оновлення суспільства 

Закон циклічності інноваційного розвитку 

Закон падіння конкурентоспроможності інноваційної 

продукції з плином часу 

Закон соціогенетики (дії механізмів спадковості, 

змінності та відбору в інноваційному розвитку) 

Системні 

Закон синергії 

Закономірність стійкості системи на основі гарантованого 

результату 

Закон перетворення композиції системи 

Закон поліморфізації (належності до кількох 

поліморфних модифікацій) 

Закон необхідності різноманітності (зміни стану системи 

під впливом екзогенних та ендогенних чинників) 

Специфічні 

закони та 

закономірності 

Структурні  

Закон компліментарності 

Закон пріоритету цілого над його елементами 

Закон емержентності (відмінності властивостей 

інтегрованого цілого від властивостей його елементів) 

Функціональні  

Закон переходу кількісних змін у якісні 

Закономірність нерівномірного розвитку 

Закон взаємозалежності інтеграції та дезінтеграції 

Закономірність оптимальної централізації 

Розроблено з використанням джерел [156; 157; 158; 159; 160]. 

 

б) принцип системності, який означає, що НІС являє собою складну систему 

взаємопов'язаних елементів, яка набуває нових властивостей на базі цих 

взаємозв'язків; 

в) принцип детермінізму та стохастичності, що передбачає, з одного боку, 

підпорядкування інтеграційного процесу в НІС дії розглянутих вище законів та 

закономірностей та впливу різноманітних чинників, а з іншого – НІС обмежується 

певними інституційними фреймами, формування яких є суб'єктивним процесом 

прийняття рішень, а отже носить стохастичний характер; 
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г) принцип самоорганізації та самодостатності, згідно з яким утворена в 

результаті інтегрування інноваційна система має бути здатною до 

самозабезпечення цілеспрямованого розвитку з використанням власного 

потенціалу та власних організаційних структур; 

2) структурні принципи: 

а) принцип цілісності та структурності, який означає, що створювана 

національна інноваційна система має характеризуватися спільними напрямами та 

темпами розвитку її елементів (інноваційних систем нижчого рівня), прискорення 

цих темпів та ефективності функціонування під впливом синергетичного ефекту, 

формування нових властивостей цих елементів та інтегрованої системи в цілому 

при одночасному обмежені властивостей елементів та їх модифікації з метою 

формування ефективної структури інтегрованої системи; 

б) принцип універсальності та спеціалізації, згідно з яким необхідним є 

досягнення динамічної рівноваги між універсальними якостями елементів 

інтегрованої системи, їхньої уніфікацією, взаємозамінністю та специфічними 

якостями цих елементів, які дозволяють забезпечити достатню різноманітність 

внутрішньої структури системи, підвищити ефективність використання 

обмежених ресурсів на основі удосконалення техніки та технологій; 

в) принцип гнучкості та мобільності, який означає, що НІС здатна 

модифікуватися у відповідності до специфіки її суб'єкта та об'єкта та під дією 

внутрішніх та зовнішніх чинників; 

г) принцип асиметричності та гомогенності, що передбачає поєднання 

нерівності, нетотожності елементів НІС, що є важливим для активізації руху 

інноваційної продукції та ресурсів, необхідних для її виробництва, із відносною 

однорідністю, подібністю цих елементів, яка забезпечить подібність вартості 

інтегрування (витрати на удосконалення інноваційної інфраструктури, витрати на 

гармонізацію інституційного середовища, витрат на модернізацію виробництва 

тощо) для його учасників; 
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3) принципи інтегрування: 

а) принцип керованості, згідно з яким розвиток НІС відбувається на основі 

інституціоналізації взаємовідносин між суб'єктами системи, а отже вимагає 

розробки механізму прийняття рішень та контролю за їх виконанням з метою 

управління інтеграційним процесом; 

б) принцип координації та узгодження інтересів, згідно з яким процеси 

розвитку НІС мають ініціюватися, регулюватися та контролюватися з 

використанням механізму домовленостей, дво- та багатостороннього діалогу з 

метою встановлення рівноваги щодо збалансованого захисту інтересів усіх 

учасників даного процесу; 

в) принцип компетенцій та компліментарності, який передбачає розподіл 

компетенцій між учасниками процесу розвитку НІС у відповідності до їх 

можливостей та інтересів на засадах взаємодоповнення та колективної 

раціональності; 

4) принципи результату: 

а) принцип ефективності, згідно з яким розвиток НІС має бути спрямований 

на досягнення бажаного ефекту; 

б) принцип ціннісно-цільової обумовленості, що тлумачиться як наявність 

ціннісного характеру цілепокладання в процесі розвитку НІС з наданням 

пріоритету спільним цінностям учасників цього процесу; 

в) принцип економічної, соціальної та екологічної відповідальності, який 

передбачає необхідність врахування при розробці та реалізації інноваційних 

проектів не лише на підвищенні ефективності інноваційної діяльності суб'єктів 

НІС, але й на досягненні позитивних наслідків у сфері економічного, соціального, 

інвайронментального розвитку; 

г) принцип експоненційного розвитку та зростаючого ефекту, згідно з яким 

кількість суб'єктів НІС постійно зростає на основі демонстраційного ефекту; 

д) принцип креативності, який передбачає необхідність створення та 
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удосконалення умов для інноваційної діяльності на засадах взаємодії та спільної 

інноваційної творчості її суб'єктів; 

е) принцип оптимальності, який вимагає пошуку та використання  таких 

форм, методів, інструментів інноваційної взаємодії, які забезпечували б 

досягнення поставлених цілей у найкоротший час та з найменшими витратами 

усіх ресурсів [155]. 

Процес розвитку НІС протікає під впливом низки факторів, які відіграють 

роль рушійної сили даного процесу, визначають його особливості та впливають на 

характер його протікання, вимагаючи від суб'єктів інноваційної взаємодії певних 

коригувань цілей інноваційного процесу та засобів їх досягнення. Спираючись на 

сутність НІС, можна визначити ендогенні для неї чинники, які уособлюють зміст 

інноваційної взаємодії як удосконалення інноваційної діяльності шляхом 

інтегрування її ресурсів, суб'єктів, процесів і результатів. Тоді екзогенними для 

інноваційної взаємодії чинниками будуть ті фактори, які мають джерело за 

межами власне процесу розвитку НІС, тобто за межами як інноваційної діяльності, 

так і національної системи. Можна виокремити такі групи екзогенних чинників 

розвитку НІС як економічні, соціальні, інституційні та інвайронментальні 

чинники.  

В рамках кожної з вказаних груп екзогенних чинників відокремлюються 

фактори, на які можуть впливати суб'єкти НІС, та ті, на які ці суб'єкти вплинути не 

спроможні. Тобто, доцільним є виділення у кожній з груп екзогенних чинників 

підгруп внутрішніх та зовнішніх щодо цих суб'єктів факторів. Резюмуючи 

викладені міркування, можна класифікувати фактори розвитку НІС таким чином, 

як це наведено у табл. 1.10. 

Таким чином, розвиток НІС представляє собою процес, ініційований дією 

низки внутрішніх і зовнішніх передумов; ґрунтується на системних, структурних, 

інтеграційних і результативних принципах; підпорядковується дії загальних 

(економічних, інноваційної діяльності, системних) і специфічних (структурних і 
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функціональних) законів і закономірностей та протікає у вигляді взаємодії між 

суб'єктом та об'єктом інтеграції під впливом низки ендогенних (інноваційних та 

інтеграційних) та екзогенних (економічних, соціальних, інституційних, 

інвайронментальних) факторів задля досягнення стратегічних і тактичних цілей 

інтегрування. 

Таблиця 1.10 – Класифікація факторів розвитку НІС [155] 

Тип Група Підгрупа Фактори 

1 2 3 4 

Ендогенні 

фактори  

Інноваційні фактори 

Рівень ресурсної забезпеченості суб'єктів інтеграції 

Науково-дослідний потенціал суб'єктів інтеграції 

Рівень розвитку техніки та технологій суб'єктів інтеграції 

Особливості виробничих можливостей суб'єктів інтеграції 

Спроможність до комерціалізації інновацій суб'єктів інтеграції 

Особливості моделей інноваційних систем суб'єктів інтеграції 

Рівень розвиненості та особливості інфраструктури 

інноваційної діяльності суб'єктів інтеграції 

Інтеграційні фактори 

Ступінь узгодженості інтересів та цілей суб'єктів інтеграції 

Рівень компліментарності та різнорідності суб'єктів інтеграції 

Рівень інерційності інноваційних систем, що інтегруються 

Особливості інструментарію та механізмів інтеграції 

Рівень взаємозалежності суб'єктів інтеграції та інноваційних 

систем 

Економіч

ні 

фактори 

Внутрішні 

фактори 

(щодо 

суб'єкта 

інтеграції) 

Особливості структури та тенденцій розвитку економічних 

систем суб'єктів інтеграції 

Рівень фінансової забезпеченості інноваційної діяльності та 

інтеграційного процесу 

Рівень прибутковості та ризикованості інноваційної діяльності 

Ступінь розвиненості внутрішніх (щодо суб'єктів інтеграції) 

ринків ресурсів інноваційної діяльності та інноваційної 

продукції  

Рівень конкурентоспроможності інноваційної продукції та 

суб'єктів інтеграції 

Екзогенні 

фактори  

Економіч

ні 

фактори 

Зовнішні 

фактори 

(щодо 

суб'єкта 

інтеграції) 

Загальні тенденції розвитку світової економіки 

Рівень конкуренції на зовнішніх ринках ресурсів інноваційної 

діяльності та інноваційної продукції 

Діалектичне протиріччя між глобалізацією та регіоналізацією 

Глобальна лібералізація торгівлі  

Соціальні 

фактори 

Внутрішні 

фактори 

(щодо 

суб'єкта 

інтеграції) 

Особливості демографічної ситуації в країнах суб'єктів 

інтеграції 

Рівень урбанізації країн суб'єктів інтеграції 

Освітній рівень населення в країнах суб'єктів інтеграції 

Історичні особливості соціального розвитку в країнах суб'єктів 

інтеграції 
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Культурні та релігійні особливості населення країн суб'єктів 

інтеграції 

Зовнішні 

фактори 

(щодо 

суб'єкта 

інтеграції) 

Вплив соціальної глобалізації 

Розвиненість мережі соціальних зв'язків між суб'єктами 

інтеграції та зовнішнім світом 

Інституці

йні 

фактори 

Внутрішні 

фактори 

(щодо 

суб'єкта 

інтеграції) 

Специфіка регуляторного середовища інноваційної діяльності 

в інвазійних системах, що інтегруються 

Особливості інноваційних політик та стратегій суб'єктів 

інтеграції 

Характер державно-приватного партнерства в країнах суб'єктів 

інтеграції 

Екзогенні 

фактори 

(щодо 

процесу 

інновацій

ної 

інтеграції) 

Інституці

йні 

фактори 

Внутрішні 

фактори 

(щодо 

суб'єкта 

інтеграції) 

Особливості відносин власності в країнах суб'єктів інтеграції 

Особливості формування та функціонування інститутів влади 

різних рівні в країнах суб'єктів інтеграції 

Рівень розвиненості та впливовості недержавних інститутів 

(громадські організації та об'єднання, інші інститути 

громадянського суспільства) в країнах суб'єктів інтеграції 

Зовнішні 

фактори 

(щодо 

суб'єкта 

інтеграції) 

Вплив міжнародних інститутів, що регулюють питання 

інноваційної діяльності та пов'язані з нею види діяльності 

(інвестування, захист прав інтелектуальної власності і т. ін.) 

Інвайрон

ментальні 

фактори 

Внутрішні 

фактори 

(щодо 

суб'єкта 

інтеграції) 

Специфіка ставлення органів влади та суспільства до 

екоінновацій в країнах суб'єктів інтеграції 

Масштаби інвайронментальних екстерна лій інноваційної 

діяльності та ставлення до них суспільства в країнах суб'єктів 

інтеграції 

Особливості екологічного менеджменту в країнах суб'єктів 

інтеграції 

Рівень екологізації споживчого попиту в країнах суб'єктів 

інтеграції 

Зовнішні 

фактори 

(щодо 

суб'єкта 

інтеграції) 

Вплив міжнародних інститутів, що регулюють питання 

інвайронментального розвитку та захисту довкілля (вимоги до 

екологічної безпеки продукції, механізм розподілу прав на 

забруднення, регулювання ринку екологічно безпечних 

товарів та послуг тощо) 

 

Останні досягаються за допомогою низки засобів інноваційної взаємодії, які 

включають різноманітні форми та методи інтеграційної взаємодії, створення та 

імплементацію інституційних фреймів НІС (стратегій, програм, політик, планів 

заходів тощо). Вказані елементи (передумови, принципи, закони та 

закономірності, суб'єкти та об'єкти, цілі, засоби) формують механізм 
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імплементації досвіду розвитку НІС, схематично зображений на рис. 1.5. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Механізм імплементації досвіду розвитку НІС [155] 

 

Результат імплементації досвіду розвитку інноваційних систем у 

національній економіці характеризуватиметься низкою індикаторів. Оскільки 

розвиток НІС являє собою цілеспрямований процес, характер протікання якого 

визначається, поміж іншими, принципами керованості, ефективності, 

прагматичності, ціннісно-цільової орієнтації та системності, то цілком коректно 

застосувати підхід, притаманний управлінню суспільно-економічними системами 

[161, с. 75; 162, с. 163; 163, с. 192; 164, с. 114-115]. Тоді розвиток НІС можна 

уявити як об'єкт управління, який складається з таких елементів: 

"вхід" ("input"), який охоплює ресурси, необхідні для ведення інноваційної 

діяльності в умовах НІС та для процесу інноваційної взаємодії; 

"процес" ("process"), який включає інноваційну діяльність в умовах 

інтеграційних процесів та самий процес інноваційної взаємодії; 

"вихід" ("output"), який містить результати інноваційної діяльності в умовах 

НІС. 
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Відкритий характер інноваційних систем, які є об'єктом інноваційної 

взаємодії, зумовлює важливість зовнішнього середовища інноваційних систем, або 

її контекстний елемент, "контекст" ("context"). 

Розуміння НІС як об'єкту управління передбачає наявність суб'єкту 

управління, яким виступають суб'єкти інноваційної інтеграції, або, точніше 

кажучи, її актори – активна частина суб'єктів даного процесу [165, с. 34-35; 166, 

с. 85-86]. При цьому суб'єкт управління збирає, переробляє, зберігає, аналізує та 

використовує інформацію про "вхід", "процес", "вихід" та "контекст" інноваційної 

інтеграції. На основі отриманої інформації суб'єкт управління здійснює 

безпосередній управлінський вплив на об'єкт управління, яким є процес 

інноваційної взаємодії. Крім того, мають місце зворотні зв'язки між процесом 

інноваційної взаємодії як об'єктом управління та його ресурсами ("вхід") та 

результатом ("вихід"): під управлінським впливом з боку суб'єкта управління в 

ході інноваційної інтеграції ("процес") та на основі її результату ("вихід") певною 

мірою змінюються її ресурси (удосконалюються людські ресурси, змінюються 

умови доступності фінансових ресурсів, зростають обсяги інформаційних ресурсів 

тощо). 

За такого підходу до аналізу елементного складу інноваційної взаємодії як 

об'єкта управління, її можна представити у вигляді відкритої системи, що є 

об'єктом управління, як це подано  на рис 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Інноваційна взаємодія як об'єкт управління [155] 

Примітка.  - прямі зв'язки;  - зворотні зв'язки; І – інформаційні потоки; У – управлінські потоки. 

Індикатори, що визначають результативність процесу інноваційної 

взаємодії, мають вказувати на бажані параметри "входу", "процесу", "виходу" та 

"контексту", які відповідатимуть цілям інноваційної інтеграції. Ці індикатори є 

необхідними для встановлення зв'язку між об'єктом та суб'єктом управління у 

вигляді інформаційного потоку, який містить інформацію про якісні та кількісні 

параметри інноваційної інтеграції та про відповідність цих параметрів 

поставленим цілям. Це дозволить вносити відповідні коригуючи зміни в 

управління процесом інноваційної інтеграції з метою підвищення його 

ефективності та відповідності поставленим цілям та термінам їх досягнення. 

До індикаторів інноваційної взаємодії висуваються вимоги, які є подібними 

до критеріїв відбору індикаторів інноваційної діяльності, запропонованих 

Е. Мілбергсом et al. [167, с. 35-36]: 

1) критерії корисності індикаторів: 

а) значущість (характеризує важливість і релевантність індикатора); 

б) інституційна відповідність (визначає належність індикатора о сфери 

інституційного впливу на інтеграційний процес); 

в) прозорість (вимагає чіткості та ясності у розумінні сутності 

індикатора); 

г) визнання (вказує на частоту використання індикатора в офіційних і 

наукових цілях); 

2) критерії якості індикаторів: 

а) точність (характеризує якість методології збору даних, їх аналізу та 

подання); 

б) своєчасність (визначає часову частотність доступних даних та їхню 

регулярність); 

в) порівнянність (вказує на рівень гармонізованості індикаторів за 
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елементами об'єкта – підприємствами, галузями, регіонами, країнами); 

г) доступність (вимагає наявності інформації, потрібної для визначення 

індикаторів, у вільному доступі та у доступній формі). 

З урахуванням вказаних критеріїв і визначеної структури інноваційної 

взаємодії як об'єкту управління розроблено систему індикаторів інноваційної 

взаємодії, яку наведено у табл. 1.11. 

Наведена система індикаторів інноваційної взаємодії мають стати 

підґрунтям оцінки прогресу імплементації світового досвіду щодо розвитку 

інноваційних систем у національній економіці. 

При аналізі міжнародного досвіду інноваційної взаємодії важливим 

моментом є визначення конкретних форм інтегрування. В межах дослідження 

розроблено класифікацію процесів інноваційної взаємодії за критеріями 

економічного рівня суб'єктів інтегрування, за напрямом, за територіальним 

охопленням, за охопленням інноваційного процесу, за походженням та за рівнем 

інноваційного розвитку суб'єктів інтегрування (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Класифікація процесів інноваційної взаємодії [155] 

Взаємодія різних рівнів інноваційної взаємодії ґрунтується на взаємодії 

різних рівнів інноваційних систем, що інтегруються, які представляють собою 
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ієрархічну систему, які у цілому відповідають рівням інноваційної інтеграції, яка є 

інтеграцією саме інноваційних систем 

Таблиця 1.11 – Індикатори інноваційної взаємодії [155] 

Елемент 

системи 

управління 

Тематична 

група 

індикаторів 

Базові індикатори 

1 2 3 

"Вхід" 

Наука та 

НДДКР 

Зростання частки та обсягів спільних витрати у сукупних витратах на НДДКР 

Зростання кількості та частки іноземних патентів 

Зростання кількості та частки спільних наукових публікацій  

Кадрове 

забезпечення 

Зростання частки іноземців у загальній кількості дослідників і науково-технічного 

персоналу 

Зростання частки іноземців у загальній кількості працівників із науковим ступенем 

Зростання частки іноземців у загальній кількості висококваліфікованих працівників 

Фінансове 

забезпечення 

Зростання загального обсягу інвестицій в інноваційну діяльність від партнерів по 

інтеграції 

Зростання обсягів приватного капіталу, залученого від партнерів по інтеграції 

Збільшення обсягів бюджетного співфінансування інноваційних проектів 

"Вхід" 
Інноваційні 

мережі 

Зростання кількості SMEs, що беруть участь в інтеграційному проекті на умовах 

аутсорсингу і т. ін.. 

Зростання кількості спільних технологічних альянсів, бізнес-інкубаторів, технополісів 

тощо 

"Процес" 

Ресурсна 

взаємодія 

Зростання частки та обсягів партнерських ресурсів у сукупному обсязі витрачених 

ресурсів  

Збільшення доступності партнерських ресурсів різних типів  

Виробнича 

взаємодія  

Збільшення кількості інноваційних підприємств та їх об'єднань, що мають прямі угоди 

про інноваційну співпрацю 

Позитивна динаміка створення спільних інноваційних виробництв 

Зростання кількості угод з інноваційного аутсорсингу, оффшорингу і т.ін. 

Управління 

Зростання частки іноземців серед менеджерів інноваційних підприємств  

Покращення умов для ведення спільного інноваційного бізнесу 

Покращення умов делегування повноважень щодо регулювання інноваційної діяльності 

між партнерами по інтеграції 

Комерціаліза

ція 

Зростання кількості спільних патентних заявок  

Зростання кількості проданих ліцензій, ноу-хау та інших прав інтелектуальної власності 

Збільшення обсягів спільних витрат на маркетинг та збут інноваційної продукції 

"Вихід" 

Результати 

виробництва 

Збільшення обсягів виробництва інноваційної продукції 

Підвищення продуктивності виробництва від впровадження інновацій 

Збільшення обсягів валової доданої вартості, спільно створеної при виробництві 

інноваційної продукції 

Ринкові 

результати 

Збільшення обсягів реалізації інноваційної продукції на внутрішньому ринку 

Збільшення обсягів реалізації інноваційної продукції на ринках партнерів по інтеграції 

"Вихід" 

Ринкові 

результати 
Збільшення обсягів реалізації інноваційної продукції на ринках третіх країн 

Організаційн

і результати 

Зростання кількості підприємств, що провадять інноваційну діяльність 

Зростання кількості інноваційних мереж 

Конкурентні 

результати 

Підвищення конкурентоспроможності інноваційної продукції 

Підвищення конкурентоспроможності учасників інноваційного процесу 

Підвищення конкурентоспроможності інноваційної інфраструктури 

"Контекст

" 

Економічне 

середовище 

Зростання обсягів ВВП та ВВП на одну особу 

Зменшення темпів інфляції 

Зростання обсягів інвестицій в інноваційну діяльність 

Соціальне Зростання рівня оплати праці 
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середовище Збільшення зацікавленості суспільства, особливо молоді, у здійсненні інноваційної 

діяльності 

Підвищення якості людського капіталу 

Інституційне 

середовище 

Удосконалення норм захисту прав інтелектуальної власності 

Удосконалення законів та інших норм щодо оподаткування суб'єктів інноваційної 

діяльності 

Удосконалення нормативно-правового забезпечення іноземного інвестування 

Довкілля 

Удосконалення управління інвайронментальним розвитком  

Зменшення рівня забруднення довкілля 

Скорочення витрат природних ресурсів у виробництві 

 

На доінтеграційному етапі взаємодія мікро-, мезо-, макрорівнів інноваційної 

системи окремо взятої країни може бути представлена у вигляді матриці, поданої 

у табл. 1.12. 

Таблиця 1.12 – Матриця взаємодії між рівнями інноваційної системи [155] 

 

Рівень Макрорівень Мезорівень Макрорівень 

1 2 3 4 

Макрорівень 

Взаємодія між 

мікрорівневими суб'єктами 

з приводу розподілу 

ресурсів, необхідних для 

ведення інноваційної 

діяльності 

Формування мезорівневої 

інноваційної системи, 

визначення цілей її діяльності, 

особливостей структури, 

тенденцій розвитку 

Формування тенденцій та 

закономірностей 

функціонування НІС, 

визначення цілей державного 

регулювання інноваційної 

діяльності 

Мезорівень 

Формування зовнішнього 

середовища інноваційної 

діяльності на макрорівні 

через функціонування 

мезорівневих структур, у 

т.ч. мережевого типу 

Взаємодія між мезорівневими 

суб'єктами з приводу 

узгодження та координації 

стратегій розвитку 

Участь мезорівневих суб'єктів 

у реалізації державної 

інноваційної політики, 

підпорядкування їх діяльності 

досягненню цілей 

національного інноваційного 

розвитку 

Макрорівень 

Формування зовнішнього 

середовища інноваційної 

діяльності на макрорівні 

через провадження 

державної інноваційної 

політики та функціонування 

державних інституцій, 

пов'язаних з регулюванням 

інноваційної діяльності 

Регулювання діяльності 

мезорівневих суб'єктів, 

координація мезорівневих 

інноваційних політики, 

стратегій тощо 

Взаємодія між 

макрорівневими суб'єктами з 

питань координації їх 

діяльності щодо провадження 

державної інноваційної 

політики з метою 

прискорення національного 

інноваційного розвитку 

 

Мікрорівнева інноваційна взаємодія в організаційному вимірі проходить 

генезис від поодиноких дво- або багатосторонніх контактів між підприємствами, 

установами, організаціями різних країн, що провадять інноваційну діяльність 

через стабілізацію та інституціоналізацію цих контактів до створення 

інтегрованих інноваційних систем у вигляді спільних підприємств, інноваційних 



 122 

кластерів, інноваційних консорціумів тощо [168]. При цьому можливим є два 

основні варіанти інтеграційної взаємодії: інтегрування суб'єктів, які здійснюють 

інноваційну діяльність на окремому, одному й тому самому етапі інноваційного 

процесу, та інтегрування суб'єктів, які провадять інноваційну діяльність на різних 

етапах інноваційного процесу. 

Для першого типу взаємодії, який можна назвати "горизонтальною" 

взаємодією, цільовою функцією інтегрування є об'єднання ресурсної бази 

інноваційної діяльності для підвищення ефективності останньої. 

Найпоширенішими формами мікрорівневої "горизонтальної" інноваційної 

інтеграції є реалізація спільних наукових та науково-дослідних проектів 

університетами, науково-дослідними установами різних країн шляхом обміну 

інформацією, науковим та науково-технічним персоналом; спільне провадження 

НДДКР підприємствами, установами та організаціями з різних країн; створення 

спільних підприємств з виробництва інноваційної продукції тощо. 

Незважаючи на достатню кількість прикладів практичного досвіду 

впровадження "горизонтальної" інноваційної взаємодії, дедалі більш поширеним у 

світі є досвід "вертикальної" взаємодії, яка передбачає інтегрування суб'єктів, що 

провадять різні етапи інноваційної діяльності. Найбільш наочним прикладом 

"вертикальної інтеграції" виступають відносини наукових установ із бізнесом, 

спрямовані на досягнення взаємної вигоди: наукові установи, найчастіше – 

університети – отримують фінансову підтримку на проведення наукових 

досліджень та можливості для їх комерціалізації, а компанії одержують готові до 

впровадження у виробництва результати НДДКР, здійснених з урахуванням вимог 

саме цих компаній, та кошти на впровадження цих результатів у виробництво. 

Мезорівневим суб'єктом інноваційної взаємодії ТНК виступають, 

представляючи собою результат інтегрування окремих фірм – дочірніх 

підприємств внаслідок їх підпорядкування материнській фірмі, яка здійснює 

управління та координацію їх діяльності. При цьому ТНК як мікрорівневий 
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суб'єкт інноваційної взаємодії може брати участь в інтеграційних процесах, що 

протікають на мікро- або на мезорівні (згідно з характеристиками створеного в 

результаті інтегрування об'єкту). Так само і в якості мезорівневого суб'єкту 

інноваційної взаємодії ТНК бере участь в інтегруванні на мікро- та на мезорівні. 

В ході інноваційної взаємодії материнські компанії ТНК взаємодіють з 

дочірніми компаніями як макрорівневі суб'єкти в рамках мезорівневого суб'єкта – 

ТНК в цілому, при цьому найчастіше зустрічають три основні механізми такої 

взаємодії: пряме створення інноваційних дочірніх компаній в приймаючих 

країнах; непряме створення таких компаній через поглинання; реорганізація 

дочірніх компаній шляхом об'єднання кількох таких компаній, розділення однієї 

компанії на декілька одиниць, створення нової структури, ієрархічно 

підпорядкованої дочірній компанії тощо [169, с. 10]. В результаті інноваційна 

діяльність дочірніх компаній однієї ТНК виявляється фрагментованою за етапами 

інноваційного процесу та за географічним розташуванням цих компаній, а 

материнська компанія через свою управлінську діяльність інтегрує ці фрагменти 

інноваційного процесу, який характеризується географічною диверсифікованістю, 

параметри якої визначаються, з одного боку, традиційними чинниками 

ресурсозабезпеченості та економічної ефективності, а з іншого – специфічними 

для даної ТНК цілями, обумовленими необхідністю підвищення 

конкурентоспроможності в умовах глобального конкурентного середовища та 

конкурентного середовища приймаючої країни або іншої країни/групи країн, які є 

цільовим споживачем інноваційної продукції. 

В результаті інноваційної взаємодії мікрорівневих суб'єктів, розглянутих 

вище, можливим є два варіанти – утворення нового мікрорівневого суб'єкту, що 

спеціалізуються на науковій, науково-дослідній, виробничій, збутовій та інших 

видах діяльності, притаманних одному або декільком етапам інноваційного 

процесу, або створення нових організаційних структур, які виходять за рамки 

мікроекономічного рівня та формують новий рівень економічної інтеграції – 
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мезоекономічний. На мезоекономічному рівні інноваційна взаємодія може 

відбуватися за галузевим або територіальним критерієм. У першому випадку має 

місце утворення мережевих структур різного типу, які складаються з елементів, 

що є географічно віддаленими. У другому випадку формуються географічно 

компактні утворення, які спеціалізуються на інноваційній діяльності, яка може 

стосуватися різних галузей науки, техніки, економіки – інноваційні кластери. 

В економічній літературі часто до таких форм інтегрування застосовують 

термін "квазіінтеграція", під якою розуміють наявність контролю над поведінкою 

формально незалежних суб'єктів за відсутності контролю над їх власністю [170, 

с. 62]. Однак інноваційні мережі та кластери за своїми ознаками відповідають 

ознакам "справжньої" інтеграції, оскільки вони передбачають створення нового 

єдиного суб'єкта інноваційної діяльності, який за своїми властивостями 

відрізняється від простої суми властивостей учасників інтеграційного процесу, а 

питання контролю над системою управління та над власністю учасників цих 

мереж та кластерів є дискусійним. Крім того, термін "квазіінтеграція" зазвичай 

застосовується до окремих форм взаємодії між фірмами [171, с. 84; 172, с. 13-14; 

173, с. 56-57], тоді як в утворенні інноваційних мереж та кластерів беруть участь 

не лише окремі фірми (SMEs, великі фірми, ТНК), але й органи місцевої та 

регіональної влади, галузеві та територіальні виробничі комплекси, що були 

створені до формування інноваційної мережі або кластеру тощо. 

Велика увага, що приділяється питанням розробки методології 

імплементації світового досвіду щодо розвитку інноваційних систем у 

національній економіці, зумовлена тим, що на макроекономічному рівні 

інноваційна взаємодія охоплює країни, які інтегруються з метою підвищення 

ефективності  функціонування національних інноваційних систем; розширення 

ресурсної бази інноваційної діяльності в частині природних, людських, 

фінансових, інформаційних, технологічних ресурсів за рахунок залучення ресурсів 

партнерів по інтеграції; формування сприятливих умов для реалізації інноваційної 
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продукції на ринках країн-партнерів по інтеграції та, відповідно, отримання 

додаткових вигід від розширення ринків збуту; підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності країни на основі активізації її інноваційного розвитку. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. На сучасному етапі модернізація перетворилась у важливий інструмент 

забезпечення перманентного розвитку СЕС. Модернізація носить комплексний 

характер Модернізація означає суттєве комплексне удосконалення системи у 

відповідності із сучасними вимогами та передбачає здійснення відповідних 

інституційних перетворень. Завдяки цьому відбувається перехід системи у більш 

досконалий стан, що передбачає реалізацію нових для даної системи принципів 

побудови і функціонування, а також освоєння нових форм і засобів розвитку при 

дотриманні встановлених цілей. У сучасних умовах визначальною вимогою при 

модернізації СЕС є урахування характеру глобальних викликів, на які країна (або 

група країн) повинна відповісти.  В умовах глобалізації модернізація здобуває 

більшу альтернативність і багатоваріантність, що має враховуватись при здійсненні 

трансформаційних процесів. Здійснення модернізації завжди специфічно, як і її 

ознаки та критерії.   

2. Для проведення модернізації СЕС є необхідним створення основ таких 

основ: формулювання цілей модернізації; імплементація нових (створених або 

імпортованих) інститутів; підготовка програми модернізації; формування ресурсної 

бази, яка повинна включати різні види ресурсів, необхідних для здійснення 

перетворень і реалізації відповідного управлінського впливу; ресурсна база 

створюється на принципах комплексності і достатності (з урахуванням масштабу 

цілей і завдань); розробка алгоритму розподілу функцій і відповідальності органів 

управління; впровадження методик реалізації відповідних заходів та оцінки їх 

ефективності, а також комплексу економічних механізмів. Модернізація складних 
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СЕС повинна реалізовуватись на основі відповідної цілеспрямованої (орієнтація на 

цілі) і нормативної (орієнтація на модель) стратегії.  

3. На сучасному етапі визначальний вплив на модернізацію СЕС завдає 

глобалізація світової економіки. Цей об’єктивний і незворотній процес істотно 

змінює умови розвитку СЕС, з одного боку, створюючи нові можливості для 

економічної діяльності (одержання інформації, ресурсів з міжнародного 

середовища), а з іншого – породжуючи нові виклики, які детермінують характер 

трансформаційні процеси. В умовах глобалізації  вирішальну роль починають 

відіграти ймовірність і випадковість, змінюється природа причинно-наслідкових 

зв'язків, виникають принципово інші моделі ітерації і порядку, засновані на 

флуктуаціях, атракторах, інших співвідношеннях раціональності та 

ірраціональності.  

4. Зміщення фокусу на глобальні фактори стабільності і розвитку змушує 

розширювати спектр завдань політичного планування, що пов’язано з більш 

широкою участю у міжнародних процесах та взаємодією з різними учасниками 

міжнародного життя. Глобалізація змушує вимірювати свій розвиток у глобальних 

стійких і більш значущих конкурентних переваг, які дозволяють реалізувати власні 

інтереси у глобальних «координатах». У глобальному масштабі постійно 

посилюється інноваційна конкуренція, а інновації перетворюються на важливий 

геоекономічний ресурс. Тому модернізація СЕС має спрямовуватись на 

стимулювання інноваційного розвитку економіки та окремих її галузей (особливо 

глобальних).  

5. Зростаюча взаємозалежність та інтегрованість світу знижує можливості 

країн самостійно підтримувати процеси свого розвитку. Усе це зумовило потребу в 

нових інститутах і створенні спеціальних систем на міжнародному рівні.  Це 

призводить до розширення процесів конвергенції.  

6. В сучасних умовах найбільший вплив на модернізаційні процеси у СЕС 

здійснюють інноваційні процеси. Інноваційний розвиток – це складне і 
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багатогранне явище, яке характеризується непередбачуваністю, поєднанням 

детермінізму та індетермінізму, глобальності і локальності, а також орієнтацією на 

перспективу. Урахування особливої природи інноваційного розвитку дозволяє 

раціональніше забезпечувати розвиток СЕС, які функціонально спрямовані на його 

забезпечення.   

7. В умовах глобалізації постійно посилюється вплив екзогенних факторів 

інноваційного розвитку. Насамперед це пов’язано з розвитком міжнародного 

науково-технічного співробітництва, а також більш інтенсивною дифузією нових 

знань. Значущість абсорбції і десорбції знань для національних економік стає 

вирішальною з точки зору прискорення інноваційного розвитку. Для ефективного 

управління зовнішніми потоками нових знань на рівні національної економіки 

необхідно враховуватись особливості різних форм абсорбції і десорбції знань. Для 

оцінки абсорбції і десорбції нових знань доцільно використовувати такі спеціальні 

показники: обсяг дифузійного потоку (сума абсорбції і десорбції) і темпи його 

зміни; питома вага географічних центрів в абсорбції і десорбції знань; коефіцієнти 

інтенсивності дифузії; коефіцієнт дифузії знань; індекс відкритості країни у сфері 

знань.    

8. Розвиток НІС відбувається під впливом факторів, які відіграють роль 

рушійної сили, визначають його особливості та впливають на характер його 

протікання, вимагаючи від суб'єктів інноваційної взаємодії певних коригувань 

цілей інноваційного процесу та засобів їх досягнення. Можна визначити ендогенні 

чинники, які уособлюють зміст інноваційної взаємодії як удосконалення 

інноваційної діяльності шляхом інтегрування її ресурсів, суб'єктів, процесів і 

результатів. Тоді екзогенними для інноваційної взаємодії чинниками будуть ті 

фактори, які мають джерело за межами власне процесу розвитку НІС, тобто за 

межами як інноваційної діяльності, так і національної системи.. 

9. Результат імплементації досвіду розвитку інноваційних систем у 

національній економіці характеризуватиметься низкою індикаторів. Оскільки 
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розвиток НІС являє собою цілеспрямований процес, характер протікання якого 

визначається принципами керованості, ефективності, прагматичності, ціннісно-

цільової орієнтації та системності, то коректно застосувати підхід, притаманний 

управлінню суспільно-економічними системами. 

10.  В межах дослідження розроблено класифікацію процесів інноваційної 

взаємодії за критеріями економічного рівня суб'єктів інтегрування, за напрямом, за 

територіальним охопленням, за охопленням інноваційного процесу, за 

походженням та за рівнем інноваційного розвитку суб'єктів інноваційної 

взаємодії. 



 129 

РОЗДІЛ  2  ВИЗНАЧЕННЯ  ОСОБЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЦИВІЛІАЦІЙНИХ  ЧИННИКІВ НА 

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ  ЕКОНОМІКИ 

 

          2.1 Еволюція та сучасний стан інноваційної системи України 

 

У складі СРСР Україна займала провідні позиції за показниками науково-

технічного і промислового розвитку [174]. У 1990 р. в Україні було зосереджено 

6,5% світового науково-технічного потенціалу [175], країна володіла 13-15% 

сукупного дослідницького потенціалу СРСР, була лідером у таких областях, як: 

дослідження космосу, теоретична фізика, математика, зварювальні процеси [176]. 

Від СРСР Україна успадкувала розгалужену систему науково-дослідних центрів, 

дослідно-конструкторських установ і високотехнологічних виробництв, які 

розробляють 17 з 50-55 існуючих у світі макротехнологій (з 21 на пострадянському 

просторі). За оцінками експертів ЮНКТАД, станом на 1996 р. вартість офіційно 

зареєстрованих розробок в Україні досягала понад 80 млрд. дол. США, що становило 

15-20% від експертної оцінки незареєстрованних розробок [177]. Україна 

залишається у числі світових лідерів за такими напрямами фундаментальної науки, 

як: фізика, математика, інформатика, хімія, фізіологія, медицина, а також володіє 

піонерними прикладними розробками у сфері лазерної, криогенної, аерокосмічної 

техніки, засобів зв'язку і телекомунікацій, програмних продуктів. Україна входить 

до «вісімки» країн, які мають необхідний науково-технічний потенціал для 

створення авіакосмічної техніки, і до «десятки» найбільш великих суднобудівних 

країн світу [178]. 

Разом з тим, за роки незалежності Україні, через низку обставин, в цілому не 

здійснено переходу до інноваційної моделі розвитку економіки, науково-

технічний потенціал використовується у незначній мірі і швидко деградує. На 

світовому ринку країна представлена переважно як експортер сировинних і 
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низькотехнологічних товарів. Частка високотехнологічної продукції у загальному 

обсязі експорту мізерно мала (від загального обсягу експорту промислових 

товарів): 2006 р. – 3%, 2007 р. – 4%, 2008 р. – 3% [179]. Це підтверджують 

міжнародні порівняння. Експортна високотехнологічна продукція виробляється 

переважно на базі, створеній за часів. За оцінками Всесвітнього економічного 

форуму у 2011-2012 рр. за Індексом глобальної конкурентоспроможності Україна 

займала 82 місце (2010-2011 рр. – 89), програючи низці країн з більш низьким 

економічним потенціалом, наприклад: Тринідад і Тобаго, Ботсвана, Македонія, 

Албанія, Румунія, Хорватія, Філіппіни, Болгарія, Марокко та ін. Однією з 

головних причиною таких низький позицій є недостатній розвиток інноваційної 

компоненти конкурентоспроможності економіки. За субіндексом «Інновації та 

фактори досвіду» Україна зайняла низьке 93 місце з оцінкою 3,29 (у 2010-211 рр. 

відповідно 88 місце з оцінкою 3,30) [180].  

За останні два десятиліття стан науково-технічного комплексу України 

суттєво погіршився, він не відповідає вимогам і викликам сьогодення. Чисельність 

науковців скоротилась з 313079 осіб у 1990 р. до 89534 у 2010 р. [181]. Чисельність 

фахівців, які виконують НДДКР у 1995-2010 р. скоротилась на 50,17%, 

допоміжного персоналу – на 70,98% [182]. Зменшення науково-технічного 

потенціалу демонструють і міжнародні співставлення. Так, за даними Світового 

банку в Україні кількість учених у дослідницькому секторі на 1 млн. осіб у 2006 р. 

становила 1476, у 2007 р. – 1458 (наприклад, у Швеції – 5239), а кількість техніків 

у дослідницькому секторі відповідно 354 і 325 (наприклад, у Швеції – 1871) [183]. 

За кадровим забезпеченням українська наука поступається практично всім країнам 

ЄС (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 - Чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт і 

дослідників розраховуючи на 1000 осіб зайнятого населення (у віці 15-70 років) у 

деяких країнах ЄС та Україні (дані Євростату) [182] 

 

Країна Виконавці* наукових і науково-

технічних робіт 

Дослідники  

2005р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2005р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 

ЄС-27 15,1 15,7 16,4 … … 8,9 9,9 10,1 … … 

Болгарія  6,3 6,1 0,6 … … 4,0 4,0 4,0 … … 

Естонія 13,1 14,2 14,7 … … 9,4 10,4 11,0 … … 

Іспанія 14,9 16,3 17,4 … … 9,5 10,1 10,7 … … 

Латвія 9,2 9,9 9,5 … … 5,6 7,0 6,6 … … 

Литва 11,1 12,0 12,2 … … 8,1 8,7 8,9 … … 

Німеччина 18,4 18,9 … … … 11,1 11,5 … … … 

Польща 8,7 8,0 7,6 … … 6,9 6,4 6,2 … … 

Румунія 4,5 4,5 4,6 … … 3,2 3,3 3,3 … … 

Словаччина  10,1 9,9 9,7 10,7 … 7,9 8,2 8,1 9,2 … 

Угорщина  12,7 12,6 13,0 … … 8,1 8,4 8,7 … … 

Чехія  13,7 14,8 14,9 … … 7,9 8,6 8,8 … … 

Україна  6,7 6,0 5,8 5,9 5,7 4,1 3,8 3,7 3,8 3,6 
Примітки: * дослідники, техніки та допоміжний персонал 

  

Суттєві проблеми пов'язані з обсягами фінансування НДДКР, що діє як 

обмежуючий фактор у використанні науково-технічного потенціалу. За даними 

Світового банку, частка витрат на НДДКР у ВВП в Україні в 1997 р. склала 1,19%, 

2007 р. – 0,85% [179]. За наукоємністю ВВП Україна суттєво відстає від рівня 

розвинених країн і середнього рівня по ЄС (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2  - Питома вага витрат на виконання наукових і науково-технічних 

робіт у ВВП в  деяких країнах ЄС і Україні у 2000-2010 рр. (дані Євростату) [182] 

 Роки  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ЄС-27 1,85 1,86 1,87 1,86 1,82 1,82 1,85 1,85 0,92 2,01 … 

Болгарія  0,52 0,47 0,49 0,50 0,50 0,46 0,46 0,45 0,47 0,53 … 

Естонія  0,61 0,71 0,72 0,77 0,86 0,93 1,13 1,1 1,29 1,42 … 

Іспанія  0,91 0,91 0,99 1,05 1,06 1,12 1,20 1,27 1,35 1,38 … 

Латвія  0,44 0,41 0,42 0,38 0,42 0,56 0,7 0,59 0,61 0,46 … 

Литва  0,59 0,67 0,66 0,67 0,75 0,75 0,79 0,81 0,8 0,84 … 

Німеччина 2,45 2,46 2,49 2,52 2,49 2,49 2,53 2,53 2,68 2,82 … 



 132 

Польща  0,64 0,62 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,6 0,68 … 

Румунія  0,37 0,39 0,38 0,39 0,39 0,41 0,45 0,52 0,58 0,47 … 

Словаччин

а  

0,65 0,63 0,57 0,58 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 … 

Угорщина  0,78 0,92 1,00 0,93 0,88 0,95 1,00 0,97 1,00 1,15 … 

Чехія  1,21 1,20 1,20 1,25 1,25 1,41 1,55 1,54 1,47 1,53 … 

Україна  0,96 0,98 0,95 1,06 1,03 0,99 0,91 0,86 0,84 0,86 0,82 

 

Слід зазначити, що фундаментальні дослідження на 95% фінансуються за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а виконання науково-технічних 

розробок на 46,1% у 2010 р. профінансовано за рахунок іноземних інвесторів і 

тільки на 23,7% – за рахунок підприємницького сектору [182]. 

Незначні масштаби участі України у міжнародному інноваційному процесі 

багато у чому обумовлені низькою інноваційною активністю промислових 

підприємств. У 2010 р. до інноваційних підприємств було віднесено 21,0% (2008 р. 

– 18,0%) [184]. Однак інноваціями займались лише 13,8% підприємств, що на 4,2% 

менше, ніж у 2000 р. При цьому у загальному обсязі фінансування інноваційної 

активності переважали власні кошти (2010 р. – 59,3%) та кошти іноземних інвесторів 

(2010 р. – 30,0%).  

У цілому питома вага інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції є вкрай низькою (2009 р. – 9,04%; 2010 р. – 9,09%). 

Переважає продукція, що є новою тільки для підприємства. Спостерігаються досить 

низькі показники реалізації інноваційної продукції за межі України [182]. У 2010 р. 

обсяг експорту інноваційної продукції склав 13,7 млрд. грн., з яких близько 60% 

було експортовано у країни СНД [182]. Дані про реалізацію інноваційної продукції 

на експорт представлені у табл. 2.3. 

  

Таблиця 2.3 - Обсяг реалізованої інноваційної продукції на експорт (фактичні 

ціни, млн. грн.) та кількість підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію 

за межі України [185] 

 
 2000 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 
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Усього  12148,3 24955,4 30892,7 40188,0 45830,2 31432,3 33697,6 

у тому числі 

принципово нової  

3813,6 10755,4 18194,9 22305,8 14688,7 8511,5 10995,1 

Із загального обсягу 

поставлено на експорт  

 

3023,6 

 

12494,8 

 

12797,0 

 

14666,6 

 

23633,1 

 

13200,9 

 

13713,0 

Частка інноваційної 

продукції, реалізованої 

за межі України в її 

загальному обсязі, % 

 

 

30,5* 

 

 

50,0 

 

 

41,4 

 

 

36,5 

 

 

51,6 

 

 

42,0 

 

 

40,7 

Кількість підприємств, 

що реалізовували 

інноваційну продукцію 

за межі України, 

одиниць 

 

 

 

276* 

 

 

 

385 

 

 

 

337 

 

 

 

357 

 

 

 

341 

 

 

 

334 

 

 

 

343 

Примітка: * дані за 2001 р. 

 

 

За даними ЮНКТАД, обсяг експорту товарів України, пов'язаних з 

інформаційними і комп'ютерними технологіями, склав у 2008 р. 648 млн. дол. 

США (0,97% від загального обсягу), у 2009 р. – 438 млн. дол. США (1,1%), а 

імпорту відповідно – 1628 і 993 млн. дол. США [186]. Що стосується експорту 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських послуг, то їх частка у загальному 

обсязі експорту послуг стабільно є незначною [184]. 

На сучасному етапі у розвитку зовнішніх науково-технічних зв’язків країни 

з’являються нові закономірності, які полягають у посиленні впливу торговельних 

відносин між країнами, використання інформаційних технологій, інтеграції ринків 

знань, мобільності капіталу і людей, інтенсивності взаємодії у межах міжнародних 

організацій. Виникає необхідність додаткового стимулювання міжнародного 

співробітництва, зокрема його цілеспрямованого фінансування. Всі ці фактори і 

закономірності суттєво впливають на НІС, особливо в Україні, де відбувається 

становлення цієї системи. 

В умовах глобалізації розвиток міжнародного науково-технічного 

співробітництва має основоположне значення у становленні інноваційної моделі 

розвитку, що відбувається у контексті інтернаціоналізації НІС [187; 188; 189]. Для 

України виділяють два основні геоекономічні вектори – ЄС і СНД. Поглиблення 
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співробітництва з цими центрами буде мати різне значення не тільки за 

масштабом впливу, а і за інституційними змінами, що будуть привнесені у НІС. 

ЄС і СНД як вектори співробітництва мають значні якісні відмінності. 

Взаємодіяти з країнами СНД у певному сенсі легше, однак не буде мати такого 

впливу, як співробітництво з ЄС, розвивати і підтримувати відносини з яким є 

більш складно. Умови розвитку науково-технічних зв’язків з ЄС є досить 

складними, вони включають обмежені можливості участі у європейських 

програмах і проектах, культурними розбіжностями, низьким рівнем забезпечення 

інноваційних процесів та інноваційної активності, скороченням і старінням  

національного науково-технічного потенціалу, відсутність ініціатив та підтримки з 

боку держави. 

Враховуючи зміни, що відбуваються у глобальному середовищі, у якості 

найважливішого вектору розвитку науково-технічного співробітництва 

розглядаються насамперед ЄС його країни-члени. Курс на євроінтеграцію є 

стратегічним і повинен визначати напрями та характер структурних та 

інституційних перетворень в Україні [188; 190; 191], що зумовлює необхідність 

активізації процесів конвергенції та більш широкого використання європейського 

досвіду. У тактичному плані реалізація цього курсу вимагає розширення активної 

участі України у міжнародних програмах і проектах науково-технічного розвитку, 

що проводяться ЄС, диверсифікації форм і напрямів поглибленого співробітництва. 

Необхідність поглиблення міжнародного співробітництва та доцільність 

використання закордонного досвіду забезпечення інноваційного розвитку, 

закономірно привертає увагу до застосування імітаційно-конвергентної моделі 

реформування НІС [192; 193; 194]. Особлива увага має приділятись включенню 

України в інноваційний простір ЄС, що дасть додаткові можливості та прискорить 

хід реформ. 

В Україні створено основні елементи інституційного забезпечення 

міжнародного науково-технічного співробітництва, які дозволяють регулювати 
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розвиток відносин на всіх рівнях (у тому числі з окремими країнами та 

міжнародними організаціями). Однак, для більш повної реалізації національних 

інтересів у сфері науки, технології та інновацій інституційний комплекс має 

удосконалюватись відповідно до нових завдань НІС. 

Поки вплив міжнародного науково-технічного співробітництва як чинника 

інноваційного розвитку є недостатнім для значних зрушень у розбудові НІС. 

Зовнішні зв’язки активізуються повільно, особливо у більш значущих їх формах 

(табл. 2.4). Серед напрямів співробітництва особливо значущим стає отримання 

додатквого фінансування у формі грантів. 

 

Таблиця 2.4 - Індикатори міжнародного співробітництва наукових 

організацій України у 2000-2010 рр. [182, С.159] 

 Роки  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Число працівників, які 

працювали за кордоном за 

контрактом, осіб 

 

565 

 

427 

 

526 

 

652 

 

448 

 

500 

 

419 

 

570 

 

891 

 

538 

 

574 

Темп зміни до попереднього 

року 

– 0,76 1,23 1,24 0,69 1,12 0,84 1,36 1,56 0,60 1,07 

Кількість проведених 

міжнародних конференцій, 

одиниць 

 

1031 

 

1181 

 

1349 

 

1525 

 

1636 

 

1768 

 

1688 

 

1852 

 

2391 

 

2344 

 

2201 

Темп зміни до попереднього 

року 

– 1,15 1,14 1,13 1,07 1,08 0,95 1,10 1,29 0,98 0,94 

Кількість грантів, отриманих 

від міжнародних фондів, 

одиниць 

 

1138 

 

1233 

 

1673 

 

1428 

 

1427 

 

1464 

 

1378 

 

1674 

 

1592 

 

1745 

 

1723 

Темп зміни до попереднього 

року 

– 1,08 1,36 0,85 0,99 1,03 0,94 1,22 0,95 1,10 0,99 

 

При цьому слід зазначити, що у 2010 р. кількість колективних грантів склала 

825 (що на 2,8% менше, чим у 2009 р.), а індивідуальних 898 (в 2009 р. – 896). У 

цілому  закордонними грантами скористались 4,5 тис. науковців України [182, 

с.159,185]. Офіційна статистика не надає інформації про фінансовий обсяг 

отриманих грантів, а також про економічний ефект, отриманий у результаті 
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проектів, реалізованих на основі міжнародного співробітництва. 

В останні роки показники міжнародного співробітництва наукових 

організацій дещо погіршились. Це особливо характерно для галузі технічних наук 

і підприємницького сектору [182]. Хоча і в цілому активність міжнародного 

співробітництва наукових організацій України знаходиться на досить низькому 

рівні. Переважають короткострокові виїзди науковців за кордон (в основному для 

викладацької діяльності), що свідчить про несталість наукових контактів. Так, у 

2010 р. за терміном перебування за кордоном виїзди науковців за кордон 

розподілились таким чином: до 3-х місяців – 89,98%; 3 місяця – 1 рік – 8,27%; від 

1 до 2 років – 0,97%; більш 2 років – 0,78% [182, С.173]. Найбільша кількість 

відряджень була до країн ЄС. 

Як зазначало раніше, активність вітчизняних підприємств у сфері розвитку 

міжнародного науково-технічного співробітництва не є високою. Однак 

підприємства, що займаються технологічними інноваціями, все ж здійснюють таке 

співробітництво. Слід враховувати зазначити, що в останні роки це 

співробітництво поступово переорієнтується з країни СНД на країни Європи 

(табл. 2.5). 

Основу для розвитку відносин України і ЄС поклала Угода про партнерство 

і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх 

державами-членами, яка була підписана у 1994 р. і набула чинності у 1998 р. 

Угода встановлювала Партнерство між Співтовариством і його державами-

членами з одного боку та Україною з іншого боку. Метою такого Партнерства у 

тому числі є: «…створення основ взаємовигідного економічного, соціального, 

фінансового, цивільного, науково-технічного та культурного співробітництва…» 

[178]. У 2005 р. було прийнято План дій Україна-ЄС, у якому зазначено, що 

європейська політика сусідства відкриває нові перспективи для партнерства, 

економічної інтеграції та співробітництва, у тому числі можливості поступового 

відкриття або збільшення участі у певних програмах Співтовариства, що 
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сприятиме розвитку культурних, освітніх, технічних, наукових зв’язків. 

 

Таблиця 2.5 - Частка підприємств із будь-яким типом співробітництва 

протягом 2008-2010 рр. у загальній кількості підприємств із технологічними 

інноваціями (% підприємств з технологічними інноваціями відповідного виду 

діяльності) [184] 

 Партнери, які знаходяться 

в
 У

к
р
аї

н
і 

 

у
 к

р
аї

н
ах

 

Є
в
р
о
п

и
 

у
 С

Ш
А

 

у
 К

и
та

ї 
та

 І
н

д
ії

  

в
 і

н
ш

и
х
 к

р
аї

н
ах

  

з них 

у
 Р

о
сі

ї 
 

у
 к

р
аї

н
ах

 

С
Н

Д
  

Усього 20,5 6,8 0,9 1,1 5,1 4,3 2,1 

Промисловість  20,0 8,3 1,0 1,4 6,0 5,0 2,7 

Добувна промисловість  29,8 11,4 3,7 – 3,6 3,6 – 

Переробна промисловість  19,8 8,6 0,9 1,5 6,3 5,2 2,9 

Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу  

та води 20,6 1,8 – – 1,8 1,8 – 

Оптова торгівля і посередництво в оптовій 

торгівлі  14,6 3,2 0,4 0,4 1,4 1,2 0,6 

Діяльність транспорту та зв’язку  14,5 3,4 0,8 1,2 3,0 2,1 0,7 

Фінансова діяльність  26,9 12,7 2,8 – 6,1 6,1 1,4 

Діяльність у сфері інформатизації  34,2 5,2 2,5 1,9 9,6 9,6 2,7 

Діяльність у сфері інжинірінгу, геології та 

геодезії  35,9 2,3 0,4 0,4 3,8 3,4 1,3 

Технічні випробування та дослідження  7,1 7,1 – – 7,1 7,1 – 

 

План містить окремий розділ «Наука і технологія, дослідження та розвиток», 

у якому визначено такі завдання: 1) підготовка  інтеграції України до 

Європейського дослідного простору; 2) розвиток спроможності України у сфері 

дослідницького та технологічного розвитку для забезпечення потреб економіки та 

суспільства; 3) сприяння інтеграції України для досягнення високого рівня 

наукового обміну  [178; 195; 194; 196]. У 2002 р. було підписано і ратифіковано 

Угоду між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і 

технологічне співробітництво (набула чинності у 2003 р. і була розрахована на 5-
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річний період). Угода визначила напрями і сфери співробітництва, форми (у тому 

числі: участь українських організацій у проектах Співтовариства, вільний доступ 

та спільне використання дослідницького обладнання, візити та обмін науковими, 

технічними та іншими кадрами з метою участі у семінарах, симпозіумах і робочих 

нарадах, обмін інформацією про практику, законодавство і програми тощо) та 

умови розвитку відносин у сфері науки і техніки. У 2010 р. Дію цієї Угоди було 

подовжено [178]. 

Для сприяння науково-технічному співробітництву і координації виконання 

конкретних заходів було створено спеціальний Комітет Україна-ЄС по 

співробітництву у сфері науки і технологій. 

У Порядку денному асоціації Україна–ЄС для підготовки та сприяння 

імплементації Угоди про асоціацію, який набув чинності у 2009 р., передбачено 

вжити заходів з метою стимулювання технологічного співробітництва між 

Україною та ЄС, подальшого удосконалення системи національного контролю за 

кінцевим використанням товарів та технологій подвійного використання, за їх 

нематеріальними передачами, а також співробітництво у низці сфер використання 

цивільних технологій. У розділі «Наука і технології» передбачається  створити 

правові умови для розширення участі українських дослідницьких установ у 

проектах Сьомої РПДТР; використовувати наявні інструменти (Угода між 

Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво, INCO-Nets) з метою 

підготовки до можливої асоційованої участі України у Рамковій програмі. Україна 

має сприяти  діяльності  Національних  контактних пунктів  з  питань  

інформаційно-комунікаційних технологій, які залучають приватний сектор до 

дослідницької діяльності шляхом участі у заходах напряму «Інформаційно-

комунікативні технології» Сьомої РПДТР. Також визначено, що Сторони 

встановлять регулярний діалог з питань передбачених розділом щодо космосу 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [197; 178; 198]. 

Відбувається підготовка до розширення договірної бази співробітництва ЄС 
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та України. Так, наприклад, проект угоди між Україною і ЄС про створення зони 

вільної торгівлі містить розділ IX «Інтелектуальна власність», який охоплює всі 

питання, пов'язані з охороною права на об'єкти інтелектуальної власності, у тому 

числі авторське право, торговельні марки, винаходи, промислові зразки та ін., а 

також питання захисту інтелектуальної власності. Також має проводитись робота з 

оцінки можливостей приєднання України до Європейської патентної конвенції та 

членства в Європейській патентній організації [199]. Проект Угоди про асоціацію 

містить розділ про економічне та секторальне співробітництво, розвиток 

людського потенціалу. 

Розвиток науково-технічних зв'язків з ЄС є пріоритетним завданням 

державної політики України. Налагодження ефективного співробітництва з ЄС та 

його країнами-членами здійснюється через участь у програмах і проектах, які 

реалізуються ЄС у сфері науки і техніки, а також у межах отримання технічної 

допомоги з боку ЄС. Позиція України спрямована на входження у ЄДП. 

ЄС надає допомогу у збереженні і розвитку науково-технічного потенціалу 

України, а також підтримку у вирішенні різних соціально-економічних проблем, 

що обмежують його ефективне використання. Починаючи з 1991 р. ЄС надавав 

технічну допомогу через програму Tacis (Technical Assistance for the 

Commonwealth of Independent States). Основним предметом науково-технічного 

співробітництва ЄС і України за цією програмою були надання грантів для 

передачі ноу-хау, консультацій з питань управління, проведення експертних 

досліджень і професійної підготовки. Також надавалась допомога у створенні 

нормативно-правової бази, міжнародних мережевих структур, проведення 

експериментальних проектів, у встановленні партнерських відносин, реорганізації 

і створенні нових інститутів [197; 200; 201; 198]. Галузевими пріоритетами 

програми TACIS були: ядерна безпека і захист навколишнього середовища; 

реструктуризація державних підприємств і розвиток приватного сектору; реформи 

державного управлення, соціальної сфери і освіти; сільське господарство, 
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енергетика; транспорт; консультації з економічної політики і телекомунікації. У 

структурі TACIS розпочато реалізацію програми Bistro, яка спрямована на 

створення умов для реалізації в Україні короткострокових проектів для вирішення 

регіональних проблем. Тематика проектів досить широка і торкається підтримки 

підприємств, формування кадрового потенціалу, виробництва продуктів 

харчування, науково-технічного розвитку та ін. [201]. З 2006 р. технічну допомогу 

Україні продовжено на основі Європейського інструменту сусідства та 

партнерства (вона може надаватись на підтримку заходів в 29 сферах 

співробітництва, які визначаються на базі двосторонніх стратегічних документів), 

Європейського інструменту інституційної розбудови TAIEX (Technical Assistance 

Information Exchange), програми Twinning [135]. 

Як зазначалось раніше, ЄС активно використовує можливості і переваги 

міжнародного науково-технічного співробітництва, широко залучає дослідників, 

інженерів, фахівців із третіх країн. Це робиться переважно за рахунок програм: 

EUREKA, COST та Сьомої РПДТР [201; 198]. 

Ще у 1993 р. ЄС було створено міжнародну асоціацію щодо сприяння 

співробітництву з ученими Нових незалежних держав колишнього Радянського 

Союзу – INTAS [198]. Метою цієї безприбуткової організації було сприяння 

підвищенню наукової активності досліджень у країнах СНД і посиленню наукової 

кооперації між ученими у цих країнах і міжнародною науковою спільнотою. Для 

цього асоціація надавала гранти, фінансовані ЄС, для розширення участі 

представників країн СНД у програмах ЄС. У 2006 р. було ухвалено рішення про 

припинення діяльності асоціації. З 2007 р. почалось поступове згортання 

діяльності асоціації (збережено лише поточні програми INTAS) і запроваджено 

загальний підхід щодо надання можливостей країнам-партнерам брати участь у 

роботі агентств і програмах ЄС. 

Зі значним масштабом в Україні представлена програма EUREKA (на основі 

Заяви про членство України у Міжнародній європейській інноваційній науково-
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технічній програмі «EUREKA», що ратифіковано у 2008 р.). EUREKA є однієї з 

найбільш масштабних програм ЄС, у яких бере участь Україна. У межах програми 

задіяно понад 3000 підприємств та науково-дослідних інститутів (у тому числі 

більше 300 університетів), здійснюється близько 700 проектів, витрати на які 

перевищують 12 млрд. євро (з 1985 р. було завершено понад 1000 проектів, 

проінвестовано понад 13,5 млрд. євро). Українські вчені мають можливість брати 

участь у галузевих програмах у таких областях, як: ядерна безпека, космос, 

навколишнє середовище, енергетика і транспорт, промисловість, інформаційне 

суспільство і телекомунікації, вища освіта. Кількість проектів за участю українських 

партнерів у програмі  EUREKA у 1999-2009 рр. представлено на рис. 2.1 [198]. 
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Рисунок 2.1.-  Кількість проектів за участю українських партнерів у 

програмі  EUREKA у 2000-2009 рр. [198] 

 

Як інформаційна мережа EUREKA надає значні можливості  українським 

вченим, дозволяє розповсюджувати різноманітну інформацію, сприяє 

співробітництву компаній у сфері розробки і використання технологій. Слід 

зазначити, що участь у програмі EUREKA має бути значно ширшою і активнішею. 

Для цього слід покращити представництво EUREKA в Україні. 

Великі можливості для розвитку багатостороннього науково-технічного 

співробітництва України з країнами ЄС надає також програма COST. Вона 

покликана забезпечувати координацію національних досліджень у Європі, 
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сприяти науково-технічній інтеграції, особливо країн Центральної і Східної 

Європи. За допомогою COST ЄС надає допомогу у реалізації проектів, організації 

конференцій і семінарів, покриває транспортні витрати і публікації їх учасників 

тощо. Тематика програми є досить широкою (технології зв'язку, енергетика, 

навколишнє середовище, інформатика, лазери, матеріалознавство, транспорт, 

медицина і біотехнологія тощо). Обсяги фінансування конкретних заходів і 

проектів залежать від рішень уряду країн, які беруть у них участь. Щодо участі 

українських учених та організацій, то вона фінансується тільки при високому 

ступені зацікавленості європейської сторони. Слід зазначити, що COST практично 

не представлена в Україні, вітсутнє необхідне інформаційне забезпечення (окрім 

окремих неперіодичних заходів) [197; 201; 199].  

Особливого значення набуває участь представників України у РПДТР.  Ще у 

спеціальній програмі міжнародного співробітництва INCO (П'ята Рамкова 

програма) було виділено ініціативу Copernicus, присвячену співробітництву із 

країнами СНД. Для реалізації INCO було створено Науково-технічний центр в 

Україні, діяльність якого фінансувалась за рахунок програми [196]. На початковій 

стадії представники України досить активно приймали участь у проектах Шостої 

РПДТР. За участю представників з України найбільша кількість проектів (всього 

за Шостою РПДТР – 91 проект) була реалізована у межах тематичного пріоритету 

«Сталий розвиток: енергетичні системи, наземний транспорт, глобальні зміни та 

екосистеми» – 21, «Технології інформаційного суспільства» – 9, «Аеронавтика і 

космос» – 8, «Нанотехнології та нанонауки» – 7 проектів. Через механізм 

«Міжнародне співробітництво» було профінансовано 17 проект [201].  

Більш активно представники України приймають участь у Сьомій Рамковій 

програмі ЄС. У 2009 р. Україна заявила про намір отримати статус асоційованого 

члена цієї програми. Питання науково-технічного співробітництва між Україною і 

ЄС розглядаються на засіданнях Комітету з питань співробітництва Україна-ЄС і під 

час засідань Платформи «Міжлюдські контакти» Східного партнерства [178]. Поки у 
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Сьомій Рамковій програм ЄС Україна розглядається як цільова країна щодо розвитку 

міжнародного співробітництва (яка має угоду про науково-технічне 

співробітництво). Українські науковці приймають участь у різноманітних 

конкурсах, у тому числі конкурсі на участь у проектах «Інтеграція країн сусідів ЄС у 

ЄДП» (ERA – WIDE) [197; 178; 201]. 

Порівняно із Шостою РПДТР, участь представників України у Сьомій 

Рамковій програмі звичайно є більш широкою. Однак з початку реалізації програми 

кількість заявок, поданих до неї, все одно не відповідає масштабам науково-

технічного потенціалу країни та знижується:  2007 р. – 223, 2008 р. – 139, 2009 р. – 

133, 2010 р. – 155, 2011 р. – 67 (16.02.2011 р.). Відповідно і кількість суб’єктів і 

обсяги фінансування є незначними. Частка заявок з України у загальній кількості 

заявок склала: 2007 і 2008 рр. – 0,9%, 2009 р. – 0,7, 2010 р. – 1,1, 2011 р. – 1,6, а серед 

країн Східної Європи та Середньої Азії: 2007 р. 19,9%, 2008 р. – 18,2%, 2009 р. – 

18,4%, 2010 р. – 24,3%, 2011 р. – 28,6%. Позитивним є зростання кількості проектів 

з координаторами з України, а також рівня успішності заков. Кількість заявок 

(відібрано/подано): 2007 р. – 14,3%, 2008 р. – 15,1%, 2009 р. – 24,1%, 2010 р. – 23,9%. 

При цьому обсяги запропонованого фінансування для суб’єктів з України 

залишаються назначними (млн. євро): 2007 р. – 4,12 р., 2008 р. – 2,58, 2009 р. – 

1,74, 2010 р. – 2,6, 2011 р. –  2,17. Основні індикатори щодо проектів та учасників 

Сьомої РПДТР у 2007-2011 рр. представлені у табл. 2.6. 

Серед схем фінансування,  на які орієнтуються українські заявники,  

переважають група «Спільний проект», «Діяльність зі співробітництва», 

«Міжнародне співробітництво». У невеликих масштабах використовуються схеми 

«Дослідження на користь малих і середніх підприємств», «Гранти ЄДР». Серед 

учасників з України переважають вищі і середні навчальні заклади і науково-

дослідні організації, порівняно менше  приватних комерційних організацій. За 

даними CORDIS проекти, що подаються представниками з України, відносяться 

виключно до технічних наук [203; 204]. 
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Таблиця  2.6  - Основні індикатори щодо проектів та учасників Сьомої 

РПДТР у 2007-2011 рр. [202] 

 

 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.1 В цілому 

програмою 

Загальна кількість виконаних 

проектів2  

569 2926 3044 3624 1439 11601 

Загальна кількість учасників  4677 17558 17279 18181 4985 62680 

Загальна кількість учасників з 

СЄСА3 

23 158 219 165 61 626 

Всього грантів, млн. євро 1620 5070 5312 5960 1760 19724 

Гранти для СЄСА3, млн. євро 3,1 20,3 17,7 19,4 5,7 66,1 

Кількість проектів за участю 

щонайменш 1 учасника з України  

 

1 

 

29 

 

25 

 

21 

 

8 

 

84 

Загальна кількість учасників у 

України 

1 37 44 23 9 114 

Гранти для учасників з України, 

млн. євро 

0,22 3,17 3,72 2,92 0,66 10,68 

Частка проектів за участю України 

у загальній кількості проектів, %  

 

0,18 

 

0,99 

 

0,82 

 

0,58 

 

0,56 

 

0,72 

Частка України у загальній 

кількості учасників, %  

 

0,02 

 

0,21 

 

0,25 

 

0,13 

 

0,18 

 

0,18 

Частка України у кількості 

учасників з СЄСА. Участь України, 

%  

 

4,35 

 

23,42 

 

20,09 

 

13,94 

 

14,75 

 

18,21 

Участь України у загальному 

фінансуванні, %  

 

0,01 

 

0,06 

 

0,07 

 

0,05 

 

0,04 

 

0,05 

Участь України у фінансуванні 

СЄСА3, % 

7,02 15,65 21,01 15,01 11,52 16,51 

Кількість проектів, що 

координуються Україною   

  

3 

 

2 

 

3 

  

8 

Кількість проектів >2 

координаторів з України4 

    

2 

  

2 

Примітка: 1 рік укладанні контракту; 2 за контрактами, підписаними до 16.06.2011 р.; 3 країни 

СЄСА (Східної Європи та Середньої Азії); 4 проекти з участю 3 і більше учасників   

 

На групу країн, що мають з ЄС угоди про науково-технічне співробітництво 

(Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Чилі, Китай, Єгипет, Індія, Японія, 

Йорданія, Мексика, Марокко, Нова Зеландія, Росія, Південна Африка, Південна 

Корея, Туніс, Україна, США), у 2010 р. припадало близько 74,9% від загальної 

кількості заявників із третіх країн [205]. До 10 найбільш успішних заявників у 
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2010р. належали (у порядку убування):  США, Китай, Росія, Бразилія, Південна 

Африка, Індія, Україна, Канада, Австралія і Єгипет. До 10 найбільших 

бенефіциарів фінансової допомоги ЄС належали (у порядку убування): США, 

Південна Африка, Росія, Бразилія, Китай, Єгипет, Індія, Мексика, Туніс та 

Україна. Слід зазначити, що не спостерігається позитивної динаміки індикаторів 

участі України, незважаючи на географічну близькість та існування великого 

потенціалу поглиблення науково-технічного співробітництва.  

Участі представників України у Сьомій Рамковій програмі ЄС сприяє 

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і 

технологій (НІЦ), що створено на базі ДП «Київський державний центр науково-

технічної та економічної інформації». НІЦ покликаний підтримувати інтеграцію 

освітньої та наукової громади України до європейського простору через 

розширення участі у РПДТР. Діяльність центру спрямована на розвиток дво- і 

багатостороннього співробітництва з країнами ЄС; удосконалення правових основ 

науково-технічних зв'язків; активізацію мобільності науковців та ін. 

Функціонування НІЦ України фінансується МОНмолодьспорту. Центр взаємодіє з 

європейською інформаційною системою CORDIS і поширює інформацію про 

Сьому Рамкову програму в Україні, а саме про можливості РПДТР та інші 

можливості науково-технічного співробітництва з ЄС. Співробітники НІЦ України 

надають консультативну підтримку науковцям та науковим колективам, а також 

всім, хто зацікавлений у міжнародному співробітництві, у таких питаннях: 1) 

пошук партнерів для участі у міжнародних проектах, що фінансуються 

Єврокомісією; 2) конкурси, що фінансуються Єврокомісією, і можливості та 

особливості участі у них українських науковців; 3) участь малого та середнього 

бізнесу у наукових програмах, що фінансуються Єврокомісією. Центр займається 

організацією та проведенням у регіонах України всеукраїнських і міжнародних 

конференцій, а також навчальних і тематичних семінарів для цільових аудиторій 

(на які запрошуються представники відповідних підрозділів Єврокомісії) [201]. 

http://www.cntei.kiev.ua/
http://www.cntei.kiev.ua/
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Для сприяння участі представників України у проектах Сьомої Рамкової 

програми діє мережа регіональних (у Львіву, Сімферополі, Ужгороді, Запоріжжі, 

Одесі, Івано-Франківську, Харкові) і національних (за тематичними напрямами, 

усього 13) контактних пунктів цієї програми в Україні (як частина діяльності 

НІЦ). Всього для участі у Сьомій РПДТР діє 31 центр, у тому числі за галузями: 

«Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові промислові технології» – 4, 

«Соціоекономічні та гуманітарні науки» – 1, «Наука у суспільстві» – 1, «Наукові 

інфраструктури» – 1, «Регіони знань» – 1, «Здоров’я» – 2, «Енергетика» – 2, 

«Космічні дослідження» – 1, «Інформаційні та комунікаційні технології» – 2, 

«Середні та малі підприємства» – 1, «Мобільність» – 4, «Навколишнє середовище» 

– 5, «Транспорт» – 2, «Продукти харчування, сільське господарство та рибальство, 

біотехнологія» – 1, а також контактний пункт «Національний координатор» – 1 

(при НІЦ); «Міжнародне співробітництво» – 1 (при НІЦ); «Законодавчі та 

фінансові аспекти» –  1 (при НІЦ). Центри створено за проектом ЄС «Офіс 

спільної підтримки інтеграції України до європейського дослідницького 

простору» («JSO-ERA»), який фінансувався ЄС та мав сприяти інтеграції України 

до ЄДП. Центр розповсюджував інформацію про Сьому РПДТР, надавав 

інформаційно-консультативну підтримку, проводив спеціальні заходи (семінари, 

конференції тощо) на підтримку науково-технічного співробітництва України і 

країн ЄС. JSO-ERA завершив роботу у наприкінці 2011 р. [206]. 

Розвитку міжнародного співробітництва сприяє діяльність Науково-

технологічного центру в Україні, який є міжурядовою організацією. Його  

діяльність спрямована на запобігання розповсюдженню зброї масового ураження 

та відповідного досвіду. Центр створено урядами США, Канади і Швеції. На 

сьогоднішній день у діяльності Центру приймають участь (окрім України): США, 

Канада, Швеція, ЄС, Азербайджан, Молдова, Узбекистан і Грузія. Центр 

займається підтримкою науково-дослідної діяльності українських фахівців (так і 

інших країн СНД), які раніше працювали у сфері зброї масового ураження і 
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засобів доставки, у межах загального процесу їх переходу у цивільні сфери, 

орієнтовані на ринкові відносини. Основним завданням центру є підвищення рівня 

виконання наукових досліджень і розробок, а також сприяння переорієнтації 

наукових структур військового напряму на мирну тематику [194]. Діяльність 

центру включає заходи зі сприяння дослідженням (надання грантів, навчання), 

надання допомоги у захисті та використанні їх результатів, підтримки інтеграції 

учених різних країн на міжнародному, національному і регіональному рівнях та ін. 

Зокрема Центр являє собою структуру міжнародного партнерства учених, надає 

підтримку у міжнародному трансферті технологій. Він допомогає ученим з 

Азербайджану, Грузії, Молдови, України та Узбекістану вести пошук партнерів, у 

тому числі у країнах ЄС, США і Канаді, проводить різноманітні заходи, 

спрямовані на взаємодію наукових кіл. Партнерами Центру можуть бути  приватні 

компанії, промислові підприємства, урядові установи і програми з країн ЄС, США 

і Канади. Починаючи з 1993 р. приватні компанії і державні установи з цих країн 

через Науково-технологічний центр профінансували 1560 проектів у сфері НДДКР 

на загальну суму більше 227 млн. дол. США [207].  

Важливим моментом у розвитку науково-технічних зв'язків України і ЄС є 

обговорення можливостей приєднання України до Європейської патентної 

конвенції і вступу у Європейську патентну організацію.  

Для інформаційного сприяння співробітництву з ЄС і окремими країнами-

членами в Україні реалізовувалась Державна цільова програма інформування 

громадськості з питань європейської інтеграції України (на 2008-2011 рр.) [178]. 

Участі представників з України у програмах та заходах ЄС сприяє 

встановлення прямих зв’язків українських навчальних закладів та науково-

дослідних установ з європейськими організаціями. Так, наприклад, українські 

університети налагодили співробітництво з навчальними закладами країн ЄС, а 

саме: Німеччини, Франції, Великобританії, Іспанії, Польщі, Нідерландів, Болгарії 

тощо. У межах університетського співробітництва проводяться міжнародні 
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науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми, міжнародні виставки, 

конкурси та ін. Розширення міжвузівських зв'язків дозволило налагодити обмін 

аспірантами і стажистами, створити можливість для появи інтернаціональних 

дослідницьких колективів [200]. 

Розвитку науково-технічних зв'язків України і країн ЄС також сприяє 

діяльність ОЧЕС. Серед основних напрямів практичного співробітництва країн-

членів організації виділено нарощування інвестицій у сектор НДДКР. 

Пріоритетними сферами співробітництва країн ОЧЕС у сфері науки і технологій є 

розвиток людського потенціалу та інновації. Для підтримки проектів у цих областях 

створено спеціальні спільні фонди, за рахунок яких підтримуються дослідники всіх 

країн-учасниць. На рівні ОЧЕС надається підтримка науково-дослідним організаціям 

і групам учених, які намагаються налагоджувати співробітництво з представниками 

країн ЄС. Передумовою для цього стали європейські прагнення більшості країн-

учасниць ОЧЕС, а також членство Греції, Болгарії і Румунії у ЄС. За рахунок 

взаємодії з ОЧЕС та окремими країнами Причорномор'я передбачено досягти 

розширення європейського простору знань за межі кордонів ЄС. Діяльність органів 

ОЧЕС дозволила країнам-учасницям виробити спільні пріоритети наукових 

досліджень і розробок, що дозволяє очікувати у найближчому майбутньому появу 

великомасштабних загальноєвропейських проектів, які будуть координуватись на 

рівні ОЧЕС-ЄС [146]. 

Таким чином, Україна поступово включається у дослідницький простір ЄС. 

Однак поки, недивлячись на розвиток міжнародного співробітництва та участь у 

програмах ЄС, кількість поданих заявок та отримання охоронних документів в у 

Європі є незначною (табл. 2.6). 

Для порівняння слід зазначити, що тільки у 2010 р. було подано до ЄПО і 

зареєстровано компаніїю Siemens – 2135 заявок на одержання патентів, Phillips – 

1765, BASF – 1707, Samsung – 1691 і т.д. [208].  
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Таблиця 2.6 - Одержання охоронних документів (патентів) в ЄПО 

резидентами України у 2001-2010 рр. [208] 

 
 Роки  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Патенти, видані 

ЄПО   

1 1 5 1 3 6 4 5 5 11 

Патентні заявки, 

зареєстровані в 

ЄПО  2 8 8 17 7 7 12 17 21 12 

Загальна 

кількість 

поданих заявок  58 76 58 94 61 77 93 99 88 107 

 

ЄС став для України найважливішим торговельним партнером. Торговельні 

відносини з ЄС відбивають структурні особливості розвитку економіки України. У 

останні роки сальдо торгівлі України з ЄС товарами стабільно від'ємне (табл. 2.7). 

 

Таблиця 2.7 - Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС (2005- 

2010 рр.), млн. дол. США [184] 

 
Роки  Експорт  Імпорт  Сальдо  Індекс зміни сальдо  

2005 10233,4 12191,9 – 1958,5 – 

2006 12087,9 16194,6 – 4106,7 2,09 

2007 13916,4 22218,7 – 8302,3 2,02 

2008 18129,5 28868,4 – 10738,9 1,29 

2009 9499,3 15392,7 – 5893,4 0,55 

2010 13051,9 19101,2 – 6049,3 1,02 

 

При цьому товарна структура торгівлі України з ЄС також нераціональна, у 

ній переважають товари низького ступеня переробки. У табл. 2.8 представлені 

дані Міжнародного торгового центру за деякими товарними групмих експорту 

товарів України до ЄС. 

Все більші обсяги високотехнологічної продукції Україна починає 

отримувати з країн Південно-Східної Азії та Китаю, тобто обіг 

високотехнологічних товарів між Україною і ЄС не є чинником у розвитку науково-
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технічного співробітництва. 

 

Таблиця 2.8 - Обсяг експорту товарів України у ЄС за деякими товарними 

групами, дол. США (за даними Міжнародного торговельного центру [209]) 

 
Товарна група  2006 р. 2007 р 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Фармацевтичні продукти  92488 129447 151044 150046 198519 

Машини, ядерні реактори, котли 

та ін. 

2051504 2738088 3497565 2786782 3135300 

Оптичні, фото, технічні, медичні 

та ін. апарати  

151588 201561 241018 277075 249758 

Чорні метали і сталь 3302015 3514713 5242072 1677593 3826343 

Мінеральне паливо, нафта, 

продукти перегонки  

 

1641854 

 

1462389 

 

1480340 

 

593213 

 

887951 

Електричне, електронне 

встаткування  

480576 980144 1214622 1022210 1236688 

 

Досить слабко розвивається співробітництво на рівні підприємств та 

науково-дослідних установ України та країн ЄС. Випадки проведення 

коопераційних НДДКР є поодинокими. Схожа ситуація спостерігається і у сфері 

мобільності вчених: постійної «циркуляції» людських активів між Україною і ЄС 

не встановилась, поїздки вчених із країн ЄС в Україну носять епізодичний 

характер і переважно прив’язані до певних акцій. У Європу виїжджають, 

насамперед, провідні українські вчені, що приймають участь у вирішенні світових 

наукових проблем, або вчені, що займаються викладацькою діяльністю. 

У цілому  розвиток співробітництва України і ЄС не відповідає реальному 

потенціалу. Слід зазначити, що науково-технічніх зв’язкі (особливо з 

використанням нових інструментів) недостатньо інтенсивні та постійні. З огляду на 

потенціал співробітництва, цей процес міг би протікати швидше. ЄС, створюючи 

дослідницький простір і реалізуючи кілька міжнародних за характером програм, 

зацікавлений у співробітництві. Незначні параметри розвитку науково-технічних 

зв’язків з боку України обумовлені, насамперед, станом науково-технічного 

потенціалу, низьким рівнем підготовки до участі у міжнародних програмах і 
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проектах, а також відсутністю належної уваги до вирішення відповідних проблем з 

боку держави. Параметри співробітництва з ЄС відображають незадовільний стан 

справ в українській науці та інноваційному секторі. Разом з тим, розвиток 

міжнародного науково-технічного співробітництва з ЄС для України є 

пріоритетним завданням, особливо у контексті формування НІС. Враховуючи 

рівень європейських соціальних стандартів, великий досвід і прихильність ідеям 

сталого розвитку, взаємодія з ЄС відкриває для України нові можливості. 

Важливість цього також пов’язана з реалізацією завдань щодо участі у 

міжнародних інтеграційних процесах, що відповідає геоекономічним пріоритетам.  

Слід зазначити, що деякі структурні проблеми інноваційного розвитку є 

аналогічними як для України, так і для ЄС. Наприклад, О. Михайловська, 

розглядаючи «Європейський парадокс», описаний у Зеленій книзі з інновацій у 

1995 р. і відповідні уроки для України, відзначає схожості у позиціях верхнього 

рівня науки у ЄС, поширення лінійної моделі інноваційного процесу, недоліки у 

системі захисту інтелектуальної власності [210, С.80]. Головне, що поєднує ЄС і 

Україну, – це  проблеми інтеграції науки і виробництва. Наука розвивається без 

достатнього зв’язку з ринком, ступінь її орієнтації на вирішення завдань 

промисловості повинна бути більшою [210, С.83].  

Разом з тим, слід враховувати існування в Україні внутрішніх перешкод, які 

обмежують розвиток науково-технічних зв’язків з ЄС. Їх умовно можна розбити 

на кілька груп і підгруп (табл. 2.9). 

Для представників ЄС взаємодія з партнерами із України пов’язана зі 

значною невизначеністю та великими ризиками. Це пов’язано з труднощами 

створення нового виробництва і реалізації продукції. Незважаючи на привабливий 

(ємний і ненасичений) внутрішній ринок країни, розміщувати в Україні 

виробництво та впроваджувати дорогі інноваційні розробки неможливо через 

високі погрози втрати ресурсів. 
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Таблиця 2.9 - Внутрішні проблеми України, які обмежують розвиток 

науково-технічних зв’язків з ЄС 

Групи та 

підгрупи  

Проблеми  

I група – макрорівень 

політичні політична нестабільність (у тому числі у реалізації зовнішньоекономічного 

курсу); інтереси політичних і бізнес-груп; відсутність політичної волі (у 

сфері підтримки інновацій, реформ, міжнародного співробітництва); 

низький рівень контролю і підтримки розвитку міжнародного 

співробітництва 

правові невідповідність законодавчо-правової бази України світовим і 

європейським стандартам; неефективність правових механізмів у сфері 

трансферту технологій, захисту інтелектуальної власності; низький рівень 

правової дисципліни; нерозвиненість правової бази співробітництва 

України з ЄС у різних областях (науки, техніки, виробництва, 

інфраструктури та ін.), неузгодженість законодавства в інших сферах 

економічні низький рівень попиту на інновації та нерозвиненість ринку інновацій; 

низький рівень інноваційної інфраструктури та інфраструктури 

міжнародного співробітництва; нестача фінансових ресурсів та складності 

їх залучення; високі трансакційні витрати участі у міжнародному 

співробітництві; високий рівень інфляції; монополізація багатьох галузей; 

високий рівень фіскальних бар’єрів (митні збори); недостатнє 

інформаційне забезпечення 

технічні низький рівень уніфікації технічних стандартів у різних областях 

інші  незначна кількість спільних науково-дослідних проектів, а також спільних 

структур партнерства  

II група – мікрорівень 

фінансові недостатність фінансових ресурсів, необхідних для участі в міжнародних 

проектах і програмах, мобілізації науково-технічного потенціалу, ведення 

переговорів та ін. 

організаційні недосконалість організації процесів міжнародного співробітництва 

(відсутність рутин) і комунікацій із закордонними партнерами; низька 

кваліфікація персоналу, відповідального за розвиток співробітництва; 

низький рівень поінформованості 

управлінські Недостатня увага до розвитку міжнародного співробітництва; відсутність 

досвіду управління і стратегії; недосконалість інститутів і механізмів 

управління,   

соціальні Відсутність сприятливого соціально-психологічного клімату в колективах; 

низький рівень підготовки персоналу до міжнародного співробітництва 

(знання мови, міжнародного законодавства); відсутність мотивації 

 

Ці погрози пов’язані, у першу чергу, з некомерційними факторами, 

передбачити які більш складно. Подолання зазначених вище перешкод пов’язано з 

проведенням в Україні реформ, націлених на формування відкритого типу НІС.  
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2.2 Оцінка впливу цивілізаційних чинників на особливості розвитку 

національної економіки, у тому числі на інноваційну діяльність 

 

В умовах глобалізації все більш очевидним стає той факт, що на рівень 

соціально-економічного розвитку країн впливають не тільки економічні, а й 

неекономічні фактори. 

Як зазначає Швиданенко О., це пов’язано із тим, що «нині відбувається 

трансформація суб’єктів конкуренції, зміна самого характеру конкуренції, поява її 

нових неекономічних форм» [54, с. 53]. До аналогічних висновків приходить й 

Крив’яков С., стверджуючи при цьому, що «економічна поведінка держави … 

завжди значною мірою детермінується політичними, соціальними та багатьма 

іншими зовсім неекономічними мотивами» [55, с. 31]. Цю думку розділяє й 

Хантингтон С., який стверджує, що «основними гравцями на полі світової 

політики залишаються національні держави. Їх поведінка, як і у минулому, 

визначається прагненням до могутності та процвітання, але визначається воно і 

культурними уподобаннями, спільностями та відмінностями» [89, с. 17]. 

У зв’язку із цим з’являються численні дослідження, які переносять акцент з 

економічних факторів економічного зростання та розвитку на неекономічні. При 

цьому характерною особливістю даного процесу є те, що серед дослідників немає 

консенсусу щодо ієрархії неекономічних факторів, їх сили впливу на економічні 

процеси та результати.  

Так, у роботах як українських [113, 76-78, 106, 83 та ін.], так і зарубіжних 

[211, 105, 212, 79, 213, 111, 84, 86, 214, 87-88, 89 та ін.] вчених можна зустріти 

наступний перелік неекономічних факторів, які, на думку вчених, є окремим 

об’єктом аналізу та детермінують рівень розвитку національних економік, в тому 

числі НІС: корупція, демократія, етика,  довіра, громадські свободи, інститути, 

людський капітал, релігійні особливості, екологія, культура тощо. 

Більшість дослідників різноманітність неекономічних факторів соціально-
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економічного розвитку країн та їх національних економік зводять до чотирьох 

основних видів: екологічні, політичні, соціальні та культурні.  

Як зазначає, Лоренс Е. Гаррісон, сьогодні «все більше науковців, 

журналістів, політиків і практиків з питань розвитку зосереджуються на ролі 

культурних цінностей та настанов як факторів підсилення чи послаблення 

прогресу» [212, с. 18], при цьому під прогресом автор розуміє «… рух до 

економічного розвитку та матеріального благополуччя, соціально-економічної 

справедливості та політичної демократії» [212, с. 10]. Аналогічної думки 

притримуються й інші вчені, серед яких: Портер М., Грондом М., Інглгарт Р., 

Бжезинський З., Мінервін І., Гуо Р., Ліндсі С., Швиданенко О., Антонюк Л., 

Куриляк В., Смирнов А., Бережной І., Гельвановський М. та ін.  

Портер М. робить висновок, що «настанови, цінності і вірування, які часто 

разом відносять до «культури», відіграють незаперечну роль у поведінці і прогресі 

людства… роль культури в економічному прогресі є незаперечною» [215, с. 35]. 

До аналогічного висновку приходять й Грондон М., який стверджує, що «… 

економічний розвиток – це культурний процес» [104, с. 64]. Інглгарт Р.– 

«…економічні відмінності пов’язані із значними … культурними відмінностями» 

[102, с. 80].  

До аналогічних висновків приходить й Куриляк В., яка зазначає, що 

«…різноманіття історично-культурних зразків поведінки індивідуумів 

відображається і в економічній поведінці, що знаходить свій прояв у так званих 

економічних стилях. Це проявляється у способі виробництва та споживання, 

організаційній структурі та розумінні власності. Економічні стилі, які домінують у 

суспільстві, формально фіксують економічний порядок» [78, с. 265].          

Виходячи з аналогічних припущень, Бжезинський З. стверджує, що 

«…культурна перевага є недооціненим аспектом … глобальної міці» [216, с. 15].  

Мінервін І., посилаючись на дослідження Гуо Р., визначає, що «…на відміну 

від політичних та економічних факторів, культурні фактори не зазнають суттєвих 
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змін протягом тривалого періоду часу і тому можуть слугувати важливим 

інструментом порівняльного аналізу…» [213, с. 27]. 

 У той же час, Ліндсі С. приходить до висновку, що:  

1) «культура є важливою детермінантою національного процвітання, 

оскільки культура формує думку індивідів про ризики, винагороди і можливості. 

Зокрема, культурні цінності мають значення, тому що вони формують принципи, 

навколо яких організована економічна діяльність, а без економічної діяльності 

прогрес неможливий» [98, с. 141]; 

 2) існує тісний зв'язок між культурою та конкурентоспроможністю 

національної економіки, оскільки «спосіб, у який люди мислять про бізнес, 

економіку чи конкуренцію, формує якість стратегічних виборів, які вони роблять» 

[98, с. 146].  

Згідно з Швиданенко О., «…у зв’язку із формуванням … глобально 

інтегрованого простору можна казати про глобальну конкурентоспроможність 

будь-якої країни як про її здатність зберегти в процесі міжнародної конкуренції 

значущість соціокультурних її чинників…» [54, с. 60]. Дану позицію розділяє й 

Антонюк Л., яка визначає, що «розглядаючи характер економічної поведінки 

суб’єктів господарювання, особливості організації діяльності фірм, їх управління, 

процес розробки стратегії на ринку, тобто детермінанти, що мають значний вплив 

на успіх національних компаній в умовах гіперконкуренції, необхідно враховувати 

й інші елементи, котрі не відносяться до економіки, але їх сукупність і характеризує 

державу, націю як складну систему економічних і неекономічних факторів» [217, с. 

32]. 

Смирнов А. акцентує увагу на тому, що «при всій їх значущості, 

середньостатистичні соціальні і економічні показники… не дозволяють скласти 

скільки-небудь повне уявлення про якість національного розвитку. Фактори, які 

визначають сьогодні потенціал нації, держави мають ярко виражений культурний 

вимір» [117, с. 185]. Це, на думку Бережного І., пов’язано із тим, що 



 156 

«…дослідження економіки будь-якої країни не може базуватися тільки на 

загальних абстрактних економічних законах.... Оскільки кожна економічна 

система включена в історичні та інституційні системи конкретної держави, то й 

аналіз економічної політики має враховувати фактори специфічного 

національного розвитку…» [211, с. 90]. Схожу точку зору має й Железко О., 

стверджуючи, що «…тип національної … моделі економіки визначається духовно-

культурними… цінностями» [120, с. 113]. Гельвановський М., приходить до 

висновку, що «нарощування конкурентних переваг країни можливе не тільки без 

утрати культурної ідентичності, а навпаки – завдяки її наявності і збереженню» 

[218, с. 155].  

При цьому, слід зазначити, що внесення нових елементів до системи 

детермінантів розвитку соціально-економічних систем, в тому числі НІС, зовсім 

не заперечує значення економічних факторів, а навпаки – дозволяє розширити їх, 

поєднати у єдину систему, створюючи цілісну теоретико-методологічну базу для 

подальших досліджень у цьому напрямку.  

Одним з найбільш комплексних сучасних підходів, що здатен забезпечити 

вирішення означеної задачі та стати основою для удосконалення механізму 

модернізації НІС за рахунок поєднання неекономічних та економічних факторів, 

виступає цивілізаційний підхід. До аналогічного висновку приходять й інші 

дослідники, зокрема: Швиданенко О., Куриляк В., Денисенко В., Селищев А. та 

Селищев Н., Крив’яков С. та ін. Так, Швиданенко О. визначає, що «…глобальна 

конкуренція стрімко набуває характеру конкуренції між цивілізаціями, які мають 

різні цілі, цінності, рівні розвитку…. У сучасному світі конкуренція між 

цивілізаціями стає … домінуючим чинником світового розвитку…» [54, с. 53, 61]. 

При цьому, Куриляк В. наполягає, що «недооцінка… цивілізаційно-культурного 

фактора призводить до різного роду кризових явищ» [76, с. 147], «формування 

нового економічного порядку не може бути реалізоване поза культурним шаром… 

у ХХІ століття людство увійшло розділеним на цивілізації і культури. Попри 
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традиційне уявлення, що на економічний розвиток і добробут вони не впливають, 

нині стало очевидним, що це не так. Економічна життєдіяльність людства і 

культура не просто пов’язані між собою. Цей розвиток вирішальним чином 

визначає найважливіші асиметрії світової економіки, і перш за все багатство і 

бідність… Світовий економічний порядок в нинішніх умовах вимагає вироблення 

нових форм розвитку економічних відносин на стику цивілізацій» [77, с. 343-345]. 

Дотримуючись аналогічних поглядів, Денисенко В. стверджує, що «…в 

формуванні нової концепції сучасного світового устрою, безумовно, необхідно 

враховувати фактори цивілізаційної та культурної ідентичності, прямий вплив 

культурно-цивілізаційного середовища на міжнародні відносини [84, с. 30]. У той 

же час, Селищев А. та Селищев Н. у роботі [219] приходять до висновку, що 

«…успіх або неуспіх економічного розвитку тієї або іншої країни перш за все 

залежить від «цивілізаційної складової» [219, с. 7]. Аналогічної думки 

дотримується Крив’яков С.: «економіка містить…ярко виражену цивілізаційну 

компоненту…. Існують … суттєві внутрицивілізаційні відмінності в економічному 

устрої суспільства» [55, с. 46-47] та Макурін І. – «…складовою частиною будь-

якої цивілізації, є економіка» [95, с. 92].  

 

2.3 Визначення форм і напрямів впливу цивілізаційних трансформацій 

на розвиток національної інноваційної системи України 

 

Сучасний стан та результати трансформаційних процесів в Україні 

об’єктивно засвідчують необхідність формування нової концепції модернізації 

НІС. Приналежність України до моделі пограничної цивілізації, обумовлює той 

факт, що вона володіє «латентною» конкурентною перевагою, яка за умови 

розвитку може перетворитися на стратегічний ресурс перманентного 

економічного зростання  як у середньостроковій, так і довгостроковій перспективі, 

тому стратегія та концептуальні положення щодо модернізації національної 
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інноваційної системи мають будуватися саме з огляду на цивілізаційний потенціал 

країни.  

Враховуючи вплив цивілізаційних детермінантів на особливості розвитку 

НІС та рівень конкурентоспроможності національної економіки, а також той факт, 

що реальна та ефективна концепція модернізації  повинна базуватися на політико-

економічних реаліях і інституційних обмеженнях, пріоритетні напрями 

модернізації мають формуватися з урахуванням наступних принципів: 

1) «стратегічності», що передбачає орієнтацію на досягнення основної цілі  

та на отримання довгострокового ефекту; 

2) «приємності», що передбачає врахування поточного стану об’єкту 

управління та його змін у процесі трансформацій, тобто передбачає, що із всіх 

можливих варіантів перетворень найбільш ефективним буде той, який дозволяє 

адаптуватися до нових умов при мінімальних змінах у системі, які не загрожують 

фундаментальним властивостям даної цивілізації; 

3) «послідовних трансформацій», який полягає у тому, що процес 

трансформації та реформування має проводитися поетапно. Так, перший етап 

передбачає визначення генеральної мети реформування – еталону, до 

характеристик якого доцільно наблизити параметри національної економіки (у 

якості еталону доцільно розглядати модель західної цивілізації); розробку 

адекватної їй системи альтернатив наближення до параметрів еталону; визначення 

оптимальної альтернативи та часового періоду її реалізації. Другий - формування 

«простору готовності» як окремих суб’єктів, так і національної економіки в цілому 

до запланованих трансформацій. Третій етап - моніторинг актуального рівня 

розвитку простору готовності та зони найближчого його розвитку. Четвертий 

(заключний етап) - послідовну реалізацію основних напрямів реформування, 

оцінку результатів реформування (у якості критеріїв доцільно використовувати 

співвідношення між ефектом від реформування та величиною трансакційних 

витрат, пов’язаних із забезпеченням реалізації даного процесу; відхилення 
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(абсолютне та відносне) величини прогнозованого та фактичного ефектів) та 

ситуаційна корекція заходів реалізації намічених трансформацій та часового 

періоду реалізації концепції (період реалізації концепції становить 10 років – 

мінімальний період проведення інституційних (формальних) змін); 

4) «реалістичності» врахування цивілізаційних факторів, який полягає в 

тому, що напрямки реформування НІС та очікувані результати мають 

характеризуватися високим ступенем ймовірності реалізації; 

5) «селективної підтримки окремих цивілізаційних характеристик», який 

полягає в тому, що з огляду на ефективність та напрямок впливу окремих 

елементів цивілізаційного потенціалу на особливості розвитку НІС та рівень 

конкурентоспроможності національних економік, деякі елементи цивілізаційного 

потенціалу мають піддаватися цілеспрямованому впливу з метою прискорення 

розвитку, а інші – підтримуватися у стані статичної динамічної рівноваги. 

Оскільки «культурне ядро» України є відносно самобутнім, поєднує риси та 

особливості як західної, так і східної моделей цивілізації, то визначальним 

принципом, на основі якого повинна формуватися концепція модернізації НІС 

України є принцип «селективної підтримки окремих цивілізаційних 

характеристик». Використання даного принципу та принципів «стратегічності», 

«послідовних трансформацій», «реалістичності», «приємності» дозволило 

визначити оптимальні рішення щодо розвитку кожної складової цивілізаційного 

потенціалу. При цьому, при застосуванні принципу «селективної підтримки 

окремих цивілізаційних характеристик» до українських реалій, мають 

підтримуватися та розвиватися ті компоненти цивілізаційного потенціалу країни, 

які обумовлені її частковою приналежністю до західної моделі цивілізації. У той 

же час, на шляху розвитку складових цивілізаційного потенціалу країни, що 

обумовлені її частковою приналежністю до східної моделі цивілізації та є 

неефективними, доцільно створювати перешкоди, з метою зменшення їх 

деструктивного впливу на українську економіку. При цьому, слід звернути увагу, 
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на той факт, що створення перешкод на шляху відтворення складових 

цивілізаційного потенціалу країни, які визначаються частковою її приналежністю 

до східної моделі цивілізації, здебільшого, не передбачає їх повного блокування, а 

має за мету зменшення прояву лише тих їх характеристик, які є неефективними в 

умовах ринкової економіки. Так, наприклад, схильність до колективізму має як 

позитивні (здатність працювати у групі, дружній характер відносин, дотримання 

посадових повноважень, комунікативність; корпоративізм та ін.), так і негативні 

(відсутність ініціативи, особистої відповідальності за наслідки діяльності та ін.) 

проекції на економіку, тому необхідно створювати перешкоди на шляху розвитку 

лише тих їх проявів, які мають негативний вплив на економічний розвиток (табл. 

2.10).  

Таблиця 2.10 - Особливості використання цивілізаційного потенціалу 

України для забезпечення модернізації НІС України 

№ Напрямок дій 

Стимулювання розвитку Зменшення сили деструктивного впливу 

1 2 3 

1 спроможність до відтворення егалітарної 

цивілізаційної парадигми 

схильність до відтворення елітарної 

цивілізаційної парадигми 

2 спроможність до реалізації еволюційного 

типу розвитку 

схильність до відтворення 

революційного типу розвитку 

3 спроможність забезпечити активний 

розвиток ринкових відносин 

схильність до відтворення патрон-

клієнтських відносин 

4 спроможність чинити опір розвитку та 

підвищенню рівня корупції 

схильність до формування умов для 

прогресування корупції (активний 

розвиток «економіки прив’язаності») 

5 спроможність до технологічних, 

ідеологічних та культурних запозичень 

гетерогенність 

6 спроможність до здійснення конвергенції 

економічних та господарських укладів 

відсутність усвідомлення приналежності 

до певної спільноти 

7 адаптивність до умов, що швидко 

змінюються (гнучкість) 

- 

8 спроможність до відтворення розподільчих 

принципів соціальної справедливості 

схильність до відтворення зрівняльних 

принципів соціальної справедливості 

9 спроможність до активного розвитку 

індивідуалізму 

схильність до колективізму 

10 спроможність стимулювати розвиток 

підприємницької ініціативи 

створення перепон на шляху розвитку 

підприємницької ініціативи 

11 схильність до корпоративізму - 
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Забезпечення реалізації визначених напрямів використання цивілізаційного 

потенціалу України  доцільно проводити за рахунок реформування: 

 1) системи державного регулювання; 

 2) системи освіти, науки і культури;  

 3) системи регіонального управління та розвитку;  

 4) забезпечення становлення громадянського суспільства.  

1. Реформування системи державного регулювання. 

Доцільність реформування системи державного регулювання визначається 

тим, що:  

1) з огляду на самобутність «культурного ядра» України, можливість 

модернізації НІС України  визначається не стільки пропорціями поєднання 

особливостей моделі західної та східної цивілізації, скільки особливостями 

державної політики;  

2)особливості державного регулювання знаходять прояв та позначаються на 

інституційному середовищі розвитку економіки, яке є одним із визначальних 

факторів економічного розвитку та зростання, оскільки визначає стимули та 

обмеження до реалізації певної діяльності (суб’єкти господарювання є 

раціональними ринковими агентами, які, визначаючи напрями своєї активності, 

оцінюють величину трансакційних витрат, оскільки останні суттєво впливають на 

ефект та ефективність їх діяльності). 

         Основними об’єктами реформування системи державного регулювання 

повинні стати інститути (інститут прав власності в цілому та прав інтелектуальної 

власності, зокрема; інститут розподілу державних коштів, інститут 

корпоративного управління та ін.), які дозволять забезпечити підвищення рівня 

інституційного середовища, інституційної довіри і, як аслідок, подальшу 

приватизацію, скорочення державного апарату, розвиток підприємництва, 

національної інноваційної системи (НІС) та ін. (як засвідчує передовий світовий 
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досвід, приватизація, скорочення державного апарату, розвиток підприємництва 

та національної інноваційної системи є важливими складовими процесу 

формування внутрішніх механізмів розвитку економіки).  

         2.Подальший розвиток національної інноваційної системи.  

Не зважаючи на той факт, що в сучасних умовах інноваційної конкуренції, 

головним фактором, який визначає спроможність національної економіки 

ефективно конкурувати у глобальному середовищі, виступає її науково-

технологічний потенціал, національна інноваційна система (НІС) України на 

сучасному етапі її становлення та розвитку не спроможна створити умови для 

забезпечення та підвищення технологічної та інноваційної конкуренто-

спроможності економіки країни. Вирішення даного завдання можливо за рахунок: 

збільшення обсягів державних витрат на НДДКР, розроблення системи стимулів 

суб’єктів підприємницької діяльності щодо активізації інноваційної діяльності 

(досвід Австрії та Ізраїлю); створення детальної інформаційні бази даних 

винаходів та патентів України, що дозволить підвищити рівень комерціалізації 

інновацій; сприяння розвитку мережі об’єктів інноваційної інфраструктури та 

трансферту технологій; забезпечення розвитку інноваційно-технологічних 

кластерів; стимулювання іноземних інвестицій, спрямованих на активізацію 

інноваційної діяльності підприємств; забезпечення розвитку освіти та науки 

України; підвищення рівня інформатизації суспільства; формування інноваційної 

культури, підвищення інноваційної мотивації населення та ін.  

         3.Реформування системи регіонального управління та розвитку. 

Оскільки можливість забезпечити модернізацію НІС  залежить не тільки від 

ефективності діяльності уряду у цьому напрямі, але й від загального 

інтеграційного потенціалу суспільства, його цілісності, то важливе значення для 

формування внутрішніх механізмів регулювання економіки має реформування та 

підвищення ефективності регіонального управління, яке покликане звести до 

мінімуму соціальні та економічні нерівності в межах однієї країни, забезпечити 
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соціальний консенсус, а отже необхідні умови для перманентного та 

збалансованого розвитку НІС. Враховуюче основне функціональне призначення 

регіональної політики, до найголовніших напрямів її реформування доцільно 

віднести: підвищення ефективності використання регіонального потенціалу 

розвитку, усунення регіональних диспропорцій та асиметрій розвитку, 

забезпечення ефективності міжрегіональної взаємодії, підвищення якості 

діяльності інноваційних підприємств. 

Приналежність України до пограничної моделі цивілізації і, як наслідок, 

сукупність притаманних їй особливостей, що до того ж мають чітку територіальну 

специфіку, обумовлену історичним розвитком країни, значно ускладнюють 

вирішення зазначених вище завдань. Тому першочергове значення для 

забезпечення ефективності реалізації завдань, спрямованих на підвищення 

регіонального управління, має визначення основних «цивілізаційних» 

диспропорцій регіонів України.  

Як свідчать результати соціологічного опитування, проведеного експортами 

Центру Разумкова, Захід України (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області) більшою мірою 

зорієнтований на відтворення особливостей західної моделі цивілізації, в той час 

як Центр (Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, 

Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області) , Південь (АР Крим, 

Одеська, Херсонська, Миколаївська області) та Схід (Дніпропетровська, Донецька, 

Запорізька, Луганська, Харківська області) – східної (у межах дослідження, що 

проводилося Центром Разумкова респондентам було поставлене питання: «Чи 

може інтеграція до ЄС стати загальнонаціональною ідеєю, яка б об’єднала усі 

регіони України?» та отримано такі результати: «Так» - Захід (47,3% опитаних, 

для порівняння, Схід – 28,4%, Цент – 35,5%; Південь – 23,5%); «Ні» - Південь 

(57,3% опитаних, для порівняння, Захід – 22,5%, Центр – 40,7%, Схід – 

42,5%)[220]. При цьому, слід звернути увагу на той факт, що не зважаючи на 
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домінуючу зорієнтованість кожного регіону на відтворення особливостей якоїсь 

однієї із моделей цивілізацій, для всіх регіонів характерне відтворення такої 

загальної риси пограничної моделі цивілізації як невизначеність, гетерогенність (у 

межах зазначеного вище дослідження Центру Разумкова відповідь «Важко 

відповісти» була озвучена 30,3% опитаних на Заході; 23,9% - у Центрі; 19,2% - на 

Півдні; 29,1% - на  Сході країни [220]). 

Враховуючи все зазначене вище, а також той факт, що, відповідно до 

результатів дослідження Центру Разумкова, респонденти з усіх регіонів України 

були одностайні у тому, що найбільш важливими факторами, що можуть 

об’єднати або згуртувати народ України в єдину спільноту, є: прагнення до 

істотного підвищення добробуту всіх громадян України (у середньому по всім 

регіонам – 33,4% опитаних, у тому числі: Захід – 38% опитаних, Центр – 25,5% 

опитаних, Південь – 34,9%; Схід – 38,1%) та рівні права і співіснування в рамках 

однієї держави (у середньому по всім регіонам – 28,2% опитаних, у тому числі: 

Захід – 19,3% опитаних, Центр – 26,1%, Південь – 33,2%, Схід – 33%)[220],  

реалізація намічених напрямів реформування системи регіонального управління 

можлива перш за все за рахунок проведення: інформаційно-роз’яснювальної 

роботи щодо особливостей, цілей та задач діяльності органів регіонального 

управління та громадського обговорення пріоритетних напрямів розвитку по 

кожному регіону. Таким чином, реалізація намічених напрямів реформування 

системи регіонального управління та підвищення його ефективності можлива за 

рахунок поєднання принципів як стандартизації, так і пристосування до місцевих 

умов при визначенні особливостей управління певним регіоном, а також: 

формування як загальної, так і специфічної (з урахуванням «цивілізаційної» 

специфіки кожного регіону) системи стимулів активізації ділової та наукової 

активності в регіонах; чіткого визначення потенціалу розвитку кожного регіону та 

його спроможності до міжрегіональної та трансрегіональної взаємодії, меж 

особистої відповідальності кожного регіону за динаміку та особливості розвитку 
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економіки країни; усунення диспропорцій у розвитку людського потенціалу 

регіонів, їх інформатизації; налагодження ефективної системи взаємодії між 

регіональними ринками робочої сили, шляхом створення електронного 

міжрегіонального ринку робочої сили (дозволить забезпечити швидке реагування 

на запити регіональних ринків праці; мобільність населення в країні; 

вирівнювання рівнів економічного розвитку регіонів; знизити витрати, пов’язані із 

дублюванням зусиль у підготовці спеціалістів певної кваліфікації; забезпечити 

налагодження більш тісної взаємодії між регіонами). 

          5.Реформування системи освіти, науки і культури. 

Доцільність реформування системи освіти, науки і культури визначається 

тим, що в межах даної системи формується капітал (інтелектуальний), який 

виступає стратегічним ресурсом та визначає можливість проведення модернізації. 

Освіта, наука та культура виконують роль підтримуючої структури для 

забезпечення інституційних перетворень.  

У сучасних умовах в українському суспільстві спостерігається зниження 

цінності освіти, науки та культури (відповідно до результатів опитування 

Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, лише 15,35 % 

респондентів визнають високу цінність пізнання та інтелектуального розвитку, в 

той час як цінність здоров’я – 78,7% респондентів, матеріально забезпеченого 

життя – 72,4%, щасливого сімейного життя - 49,2%, цікавої роботи - 37,2%; 

сприятливої обстановки в країні - 34,8%; приємного проведення часу - 21,5%; 

незалежності у вчинках або діях - 19,2% [221]), що може стати фактором 

довгострокового соціально-економічного відставання країни та створити 

перешкоди на шляху забезпечення перманентного економічного розвитку. 

Враховуючи, що зниження цінності освіти, науки та культури частково 

викликано неспроможністю відповідних систем держави задовольнити існуючі 

потреби суспільства, системи освіти, науки та культури України на сучасному 

етапі їх розвитку потребують реформування.  
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Забезпечення реалізації даного завдання можливе за рахунок:  

узгодження стратегії модернізації НІС  та розвитку освіти, науки та 

культури. На сучасному етапі розвитку України відбувається усвідомлення того, 

що однією з найважливіших умов забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності країн та їх національних економік є розробка ефективної 

стратегії розвитку освіти. Проте, незважаючи на той факт, що розуміння 

необхідності розвитку освіти виникає саме у наслідок актуалізації проблеми 

модернізації НІС, більшість концепцій та моделей реформування сучасних 

національних систем освіти не враховують їх зв’язку зі стратегіями забезпечення 

розвитку НІС. Внаслідок цього, виникає досить парадоксальна ситуація, коли 

необхідність розробки ефективної стратегії реформування та розвитку освіти 

розглядається не як інструмент досягнення мети, а  як кінцева мета. Це призводить 

до того, що стратегія розвитку та реформування національних систем освіти не 

тільки не узгоджується із стратегіями забезпечення розвитку НІС, а й взагалі 

розходиться із ними. Причому, така ситуація є досить типовою у сучасних умовах 

господарювання. Так, наприклад, включення у Болонський процес для України не 

тільки створює «нові можливості», як зазначають прибічники даного руху, а й 

створює нові загрози, причому прояв останніх є більш ймовірним, ніж перших. Це 

випливає з того, що в межах Болонського процесу передбачено «досягнення 

транс’європейської мобільності студентів і викладачів» [222, с. 64]. Україна 

сьогодні або в найближчому майбутньому навряд чи зможе претендувати на її 

визнання Європою як «центру розвитку освіти», відтак «приплив» іноземних 

висококваліфікованих фахівців та здібних студентів майже неможливий, а 

«відтік» - дуже імовірний. Таким чином, у результаті досягнення 

«транс’європейської мобільності», Україна скоріше за все втратить важливий 

«стратегічний ресурс», відсутність якого поставить під питання здатність країни у 

довгостроковій перспективі не тільки підвищити рівень національної 

конкурентоспроможності, а й в загалі забезпечити свою національну безпеку. 
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Таким чином, стає зрозуміло, що Україна, з власної ініціативи, практично 

позбавила себе можливості підвищити якість НІС у довгостроковій перспективі, 

забувши, що освіта, як зазначає французький соціолог П.Бурд'є, є «…поле, в 

якому агенти борються за капітал» [222, с. 55] та взагалі про те, що виступає 

першопричиною необхідності реформування освіти. Аналогічні тенденції мають 

місце й у інших фронтах, що визначені як пріоритетні сфери реформування, 

зокрема, у культурній сфері та у сфері науки.  

Дуже важливе значення має підвищення якості освітніх послуг. Підвищення 

якості освітніх послуг можливо забезпечити за рахунок: 1) запровадження 

атестації викладацького складу дошкільних, шкільних навчальних закладів та 

ВНЗів; 2) запровадження системи стимулювання досліджень (адекватної сучасній 

ситуації); 3) формування життєвих норм постійного саморозвитку; 4) формування 

позитивного «іміджу» інтелектуалів у суспільстві; 5) трансформації системи 

стимулів до навчання серед молоді; 6) забезпечення інформатизації процесу 

навчання та використання у процесі підготовки спеціалістів прогресивних засобів 

комунікацій; 7) забезпечення більш широкого доступу до результатів досліджень 

та розробок зарубіжних науковців (з метою ознайомлення); 8) створення 

інституту, діяльність якого була б спрямована на моніторинг рівня наукової 

розробки пріоритетних напрямів наукових досліджень; 9) використання 

передового світового досвіду розвитку та реформування системи освіти та ін.  

Слід зазначити, що важливо не тільки забезпечити реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості, але й чітко визначити перелік показників, за 

якими вона оцінюється. Так, в Україні сьогодні не існує чіткого та повного 

переліку критеріїв оцінки якості освіти та освітніх послуг, а існуючі критерії 

(рівень конкурентоспроможності випускників ВНЗів на ринку праці, 

комплексність та достатність методичного забезпечення навчального процесу; 

наявність та відповідність існуючій системі галузевих стандартів освіти 

навчальних планів та ін.) не дозволяють об’єктивно оцінити їх якість, оскільки 
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виступають непрямими індикаторами, які знаходяться під впливом цілої низки 

додаткових факторів. 

Модернізація НІС вимагає формування життєвих норм постійного 

саморозвитку. Формування життєвих норма постійного саморозвитку доцільно 

проводити шляхом інтеграції освіти, науки і культури, постійного розвитку 

цінностей даних сфер діяльності суспільства; формування конкурентного 

середовища та формування умов для відтворення розподільчих принципів 

соціальної справедливості, ліквідації патрон-клієнтських відносин; приведення 

освітньої системи у відповідність до потреб та вимог ринку праці та налагодження 

конструктивного діалогу між представниками бізнес-структур, освіти та 

суспільства; підвищення фінансування освітніх програм та наукових досліджень; 

персоналізації освітньої підготовки. 

Персоналізації освітньої підготовки також є чинником, який опосередковано 

впливає на процеси модернізації НІС. Персоналізацію освітньої підготовки 

доцільно забезпечити шляхом надання більшої свободи як ВНЗам, так і студентам 

у виборі дисциплінарного наповнення їх освітньо-кваліфікаційної підготовки; 

активізації самостійної та індивідуальної роботи студентів; створення спеціальних 

ВНЗід, які здійснюватимуть освітньо-кваліфікаційну підготовку фахівців «за 

замовленням клієнта», тобто відповідно до потреб та бажань як окремих 

підприємств, так і окремих ринків (головною особливістю, що відрізнятиме стару 

систему підготовки фахівців «за замовленням» від нової, повинне стати зміна її 

сутнісного наповнення – акцент доцільно робити не на форму навчання (бюджетна 

або контрактна), а на перелік кваліфікацій, якими повинні володіти майбутні 

фахівці у певній сфері діяльності) та ін.. 

Розширення міжнародного співробітництва у науковій та науково-технічній 

сфері, забезпечення більш широкого доступу науковців до джерел як української, 

так і міжнародної наукової та статистичної інформації сприяє накопиченню нових 

знань та підвишенню результативності НІС.  
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Більшість експертів зазначають, що активний розвиток культури шляхом 

популяції серед населення творчої діяльності, мовної культури, інтелектуального 

розвитку та самоосвіти, забезпечення умов для підтримання традицій та ін. Слід 

зазначити, що виконання даного завдання неможливо забезпечити без перетворень 

у інституційній системі, які повинні бути спрямовані на: підвищення захисту прав 

інтелектуальної власності, забезпечення рівних можливостей для розвитку свого 

інтелектуального та творчого потенціалу всіх представників суспільства; 

створення умов для забезпечення підвищення якості життя населення; створення 

мережі спеціалізованих консультаційних та діагностичних центрів, основне 

функціональне призначення яких би зводилося до виявлення схильностей 

громадян до заняття певними видами творчості та надання підтримки щодо їх 

розвитку; забезпечення ефективної системи соціальної підтримки та соціального 

захисту населення; введення відповідальності ЗМІ за недотримання культури 

мовлення; створення умов для забезпечення підвищення вимогливості споживачів 

до виробників «культурного продукту», що дозволить підвити якість культурного 

продукту та забезпечити покращення умов для естетичного виховання наступних 

поколінь. 

Усі вище перелічені чинники безумовно впливають на темпи модернізації 

НІС.  

На сучасному етапі розвитку у контексті вирішення внутрішньо- 

національних і міжнародних (геоекономічних і геополітичних) проблем 

конкурентоспроможності економіки перед Україною постає завдання модернізації 

національної інноваційної системи (НІС), яке все більше набуває актуальності під 

впливом переходу глобальної економіки до інноваційно-інформаційного укладу, а 

її зміст визначається стратегічними імперативами внутрішніх трансформацій. 

НІС, під якою розуміється сукупністю інститутів, що забезпечують 

протікання і структурне регулювання інноваційних процесів, закономірно 

пов'язана із сукупністю інститутів (як неформальних, так і формальних), що 
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визначають характерні особливості цивілізації.  

Структурна конфігурація елементів НІС через низку причинно-наслідкових 

зв'язків визначається «культурним ядром» цивілізації, орієнтація якого задана 

приналежністю до певної моделі та/або субмоделі цивілізації. У зв'язку з цим 

рівень ефективності НІС встановлюється на основі забезпечення відповідності 

«ядерної» складової цивілізації принципам та вимогам до прискорення 

інноваційних процесів.  

На сьогоднішній день НІС України є трансформаційним феноменом, який 

утворився у результаті часткового перетворення командно-адміністративної 

системи організації науки і відповідних форм її інтеграції з виробництвом у таку 

форму, яка відповідає західним уявленням про інтенсифікацію інновацій.  

Процес трансформації далекий від завершення і характеризується низькими 

темпами і гальмуванням необхідних структурних та інституційних змін. Це багато 

у чому обумовлено соціально-психологічними чинниками, нездатністю 

(політичної і безпосередньо інноваційної) до адекватної оцінки суб'єктами 

господарювання об'єктивної необхідності переходу до нової якості управління 

інноваційною сферою, а також неготовністю до перцепції нових форм і механізмів 

діяльності. Подолати труднощі такого характеру можливо на основі селективного 

розвитку цивілізаційного потенціалу країни, який повинен бути спрямований на 

формування нового масиву цінностей і переконань, що відповідає завданням 

інтенсифікації інновацій.  

Групи деструктивних факторів, що знижують результативність інноваційної 

діяльності та пов'язані з цивілізаційним потенціалом країни, представлені у табл. 

2.11. 

Наведені фактори формують і зумовлюють негативний вплив неформальних 

інститутів на суб'єктів і загальне середовище інноваційної діяльності. Зміна якості 

і спрямованості цих деструктивних факторів визначена головним чином 

розвитком цивілізаційного потенціалу на основі селекції інституційних елементів 
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(механізмів регулювання у складів формальних і неформальних інститутів) і 

розвитку культурних основ інноваційної діяльності.  

 

Таблиця 2.11 - Групи деструктивних факторів, що знижують 

результативності інноваційної діяльності та пов'язані з цивілізаційним 

потенціалом країни 

Група факторів  Фактори  

Перцептивно-

когнітивні 

фактори  

- нераціональна оцінка інновацій та їх потенціалу; 

- протиставлення інновацій традиції; 

- істотні відмінності сприйняття інновацій різними соціальними групами; 

- невірне суб'єктивне сприйняття інновацій; 

- неоднозначна оцінка інноваційної активності  

Ціннісно-

орієнтаційні 

фактори 

-  помилкові ініціативи з розробки інновацій та організації інноваційних 

процесів; 

- нездатність підтримувати принципи організації інноваційної діяльності; 

- небажання дотримувати кодифікованих правових норм і вимог неформальних 

інститутів;  

- відсутність прагнення до емерджентності; 

- небажання дотримуватися вибраної лінії дій;  

- істотні відмінності ціннісних орієнтацій різних соціальних груп (у тому числі 

суб'єктів регулювання і суб'єктів діяльності); 

- відсутність або «слабкість» ціннісних стереотипів, пов'язаних у тому числі з 

малою чисельністю прикладів успішної реалізації проектів  

Соціально-

психологічні 

фактори 

-  відсутність явної або недостатньо виражена соціально-психологічна 

орієнтації на розробку і реалізацію інновацій; 

- виникнення соціальної «напруженості», пов'язаної з реалізацією інновацій;  

- недостатнє соціально-психологічне забезпечення інновацій; 

- соціально-психологічні проблеми неформальних контактів суб'єктів 

регулювання і діяльності; 

- відсутність змагальності у сфері інновацій; 

- відсутність або неефективність традицій у соціальних групах  

Фактори 

інтелектуальної 

спроможності  

- відсутність внутрішньої вмотивованої потреби сприяти розвитку 

інтелектуальних здібностей; 

- сприйняття науки для інструменту, через який можна лише отримати знання, 

а не створити їх; 

- неефективність механізмів інтелектуального розвитку у соціальних групах; 

- деінтелектуалізація у соціальних групах. 

 

Зміст процесу модернізації НІС полягає у зміні (оновленні) її інституційного 

профілю (конфігурації інститутів) на основі імплантації (ззовні) та/або 

«вирощування» нових інститутів, що забезпечить покращення функціональних 

характеристик країни у предметних областях. Модернізація НІС є субпроцесом 
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зміни моделі цивілізації (України) у контексті загального реформування 

економіки та її інституційного забезпечення.  

Проведений раніше компаративний аналіз особливостей моделей західної та 

східної цивілізацій дає можливість визначення тих елементів цивілізаційного 

потенціалу, які повинні бути відтворені у структурі НІС України. У зв'язку з цим 

необхідно розглядати і враховувати інституційну реакцію на зміни у складі і 

якості цієї структури. З огляду на те, що Україна є пограничною цивілізацією, яка 

включає ознаки і західної, і східної моделей цивілізації, існуюча система інновацій 

також включає (об'єднує) різні за цивілізаційними ознаками елементи. Вони 

повинні розмежовуватися залежно від змісту і спрямованості, особливостями 

взаємного доповнення або виключення. 

Постановка завдань щодо модернізації НІС повинна включати розробку 

підтримуючих і забезпечуючих заходів у суміжних напрямах державної політики. 

Їх повнота і своєчасність виконання створює передумови для отримання 

очікуваних результатів від зміни «ядерних» елементів цивілізацій. Головним 

напрямом у цьому контексті є створення стимулів до розробки і реалізації 

інновацій, їх найшвидшого і повноцінного сприйняття у реальному секторі.  

Реалізація настанов модернізації НІС передбачає низку заходів 

інституційного проектування, які торкаються різних сфери впливу. Інтеграція цих 

заходів у єдиний комплекс вимагає впровадження єдиних принципів модернізації 

НІС на основі удосконалення цивілізаційного потенціалу, а саме:  

 захист індивідуальних інтересів суб'єктів модернізації, дотримання прав, 

що закріплені кодифікованими інститутами;  

 продукування цивілізаційний змін з урахуванням інституційної реакції, у 

тому числі у сфері формальних і неформальних (розділяючи їх за позитивним і 

негативним впливом) інститутів; 

 розширення соціальної бази, залученої у процеси селективного розвитку 

цивілізаційного потенціалу, тобто розширення спектру соціальних груп, на 
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елементи культури яких здійснюється вплив; 

 партисипативність, тобто залучення до участі у розробці і реалізації 

трансформаційних процесів у інноваційній діяльності широкого кола учасників 

різних категорій, реалізація домінант паритетності зусиль, партнерства і 

солідарності суб'єктів; 

 прискорення й оптимізація процесу соціалізації інновацій, оцінка 

особливостей його етапів і реформування загального механізму, цілеспрямований 

вплив на аспекти вибору, мотиви, цінності, процедури і т.п. як елементи 

соціалізації; 

 стимулювання реального суспільного визнання необхідності переходу до 

інноваційної моделі забезпечення конкурентоспроможності, недопущення і 

усунення «ілюзій» у формуванні образів інноваційної економіки; 

 ідентифікація «інституційних пасток» НІС на основі оцінки ефективності 

інноваційних процесів та окремих видів діяльності у сфері інновацій, а також 

детермінації інтересів різних соціальних груп (суб'єктів регулювання і суб'єктів 

діяльності); 

 забезпечення збалансованості форсованих і радикально-помірних дій на 

основі контролю за їх негативними аспектами та впливу на рівень 

результативності; 

 розділення суб'єктів (регулювання і діяльності) за рівнем активності 

сприйняття змін і прогресивності підходів адаптації до нових умов; 

 постійна орієнтація інституційних змін на майбутнє, враховуючи 

магістральні напрями трансформацій глобальної (загальносвітовий) цивілізації. 

Дані принципи повинні закладатися у різні управлінські, фінансові, правові і 

соціальні механізми реалізації заходів на основі вироблення загальної ідеології 

реформ, що проводяться.  

Модернізація НІС вимагає сегментації і структуризації її елементів. У 

контексті розгляду цивілізаційних основ функціонування системи інновацій це 
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повинне проводитися за відповідними ознаках, а саме: 

1) сегментація – розділення єдиного цілого (НІС) на групи елементів за 

ознаками відтворювання настанов й інститутів (формальних і неформальних), 

необхідних з погляду інтенсифікації інноваційної діяльності;  

2) структуризація – виявлення цивілізаційних основ взаємних відносин 

елементів НІС у загальному процесі функціонування, нове їх упорядковування 

(рекомбінація) за ознаками відповідності інноваційно-орієнтованим настановами 

та інститутами, створення нової моделі взаємної залежності і взаємодії елементів 

із дотримання норм моделі західної цивілізації (забезпечується превалювання 

елементів, які відповідають особливостям цієї цивілізації).  

У контексті порівняння схильності моделі західної і східної моделей 

цивілізацій до генерації і сприйняття інновацій необхідно виділяти зовнішній і 

внутрішній аспекти модернізації (і в цілому реформування) НІС України.  

Створення конкурентного механізму НІС неможливе без урахування впливу 

і взаємодії з міжнародним середовищем. Рівень національної 

конкурентоспроможності визначається рівнем конкурентоспроможності окремих 

функціональних систем, що забезпечують необхідні параметри її складових. Це 

відноситься і до НІС, яка повинна розвиватися, по-перше, не відособлено, а у 

тісній взаємодії з міжнародним середовищем в аспектах партнерства (більш 

вузько – співпраці) і конкуренції, по-друге, на основі використання світового 

досвіду і досягнень країн-лідерів та Австрії та Ізраїлю при орієнтації на 

перспективні зміни. Обидві ці обставини, формуючі загальну інтерактивність НІС 

у глобальному світовому просторі, безпосередньо залежать від виконання 

міжнародних вимог до організації конкурентного процесу (у сфері інноваційної 

діяльності і торгівлі інноваційними продуктами), механізмів партнерства та 

обміну інформацією у процесі розповсюдження досвіду. Узагальнено їх можна 

позначити як міжнародні стандарти, основна частина яких зосереджена в області 

правових норм.  
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Таким чином, у зовнішньому аспекті модернізація НІС України передбачає 

імплантацію елементів моделі західної моделі цивілізації, необхідних для 

створення ефективних механізмів інтенсифікації інноваційних процесів. Для цього 

має формуватися механізм селекції інститутів, які підлягають імплантації та/або 

«вирощуванню» в умовах розвитку української економіки. Його формування 

пов'язано з побудовою схеми дій з оцінки і відбору інститутів (та інших елементів 

цивілізації) у моделі західної цивілізації, а також групування ознак і критеріїв їх 

різнопланової оцінки у світлі доцільності і можливості відтворення (у даній 

структурі), імплементації основних ціннісних установок та їх соціалізації.  

Загальний вигляд механізму селекції інститутів моделі західної цивілізації, 

які підлягають імплантації та/або «вирощуванню» в умовах України 

представлений на рис. 2.2. 

Відповідно до цивілізаційного підходу, у модернізації НІС зовнішній аспект 

є первинним, тому що у результаті селекції визначаються ті інститути, які будуть 

«імпортовані» у національне середовище. У зв'язку з цим важливо розглядати 

часові та якісні параметри відтворювання міжнародних стандартів. Швидкість їх 

досягнення залежить від здатності держави (регуляторів) забезпечити правову 

дисципліну всіх суб'єктів в області виконання нового інституційного поля. Що 

стосується якісних параметрів, то вони залежать від якості проведеної селекції та 

ефективності заходів щодо імплантації та/або «вирощування» інститутів.  

Розглядаючи зовнішній аспект модернізації, на гіпотетичному рівні 

необхідно усвідомлювати, що модель західної і східної цивілізацій мають певні 

переваги по відношенню до різних типів інновацій, виділених за особливостями 

виникнення.  

На сучасному етапі інноваційні процеси рутинизуються (про що свідчить і 

виникненні НІС) на всіх рівнях. Кількість рутинних інновацій і масштаб змін, які 

вони привносять, перевищує аналогічні характеристики незалежних інновацій, які 

виникають несистемно і випадково.  
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Рисунок 2.2 -  Загальний вигляд механізму селекції інститутів Західної цивілізації, 

що підлягають імплантації та/або «вирощуванню» в умовах України  

 

Модель західної цивілізації вважається у більшій мірі орієнтованою на 

інновації. Проте рутинна форма розробки інновацій заснована на колективізмі, 

який притаманний моделі східної цивілізації. Тому створення ефективної НІС 

вимагає поєднання переваг моделей західної та східної цивілізацій, що порівняно 

легко може бути реалізовано, з огляду на приналежність України до пограничної 

цивілізації. На користь такого підходу свідчить ще низка обставин, пов'язаних з 

культурними аспектами інновацій: наприклад, сприйняття ризику – модель 
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за структурними та функціональними ознаками 

 

Оцінка і порівняння ефективності підходів до 

усунення проблем інноваційної діяльності  

 

Оцінка спільних і специфічних проблем 

інноваційної діяльності країн Заходу і України  

 

Проведення досліджень у сфері розробки і 

реалізації інновацій  

Сегментація інститутів НІС країн Заходу 

(найбільш подібних) щодо можливості 

відтворення і необхідності заміщення в Україні  

 

Проведення досліджень у сфері інститутів 

забезпечення інновацій  

Оцінка потенціалу і рівня гармонізації інститутів 
у Західній цивілізації і Україні, а також змін 

правової традиції  
 

Систематизація інститутів за видами, виділення 
інституційного профілю різних механізмів 

забезпечення інновацій   
 

Проведення досліджень в області сегментації і 

структуризації інститутів  

 

Структуризація інститутів НІС країн Заходу і 
України за сферами і предметом їх впливу у 

контексті рекомбінації в умовах даного генотипу 
цивілізації 

 

Забезпечення 
імплементації і соціалізації 

правових норм  
 

Здійснення селекції інститутів за 

встановленою шкалою пріоритетності 

проблем і завдань, що вирішуються  

 

Оцінка змін правового 
змісту НІС та економічних 

параметрів її дії 
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західної цивілізації, інтенсивна діяльність з низькою віддачею – східної і т.п. У 

результаті селекції інститутів додатково можуть порівнюватися інститути, 

відтворені у моделі західної і східної цивілізації з огляду на їх потенціал 

вирішення різних проблем інноваційної діяльності (хоча у цілому у межах даної 

роботи зберігається орієнтація на імітацію елементів моделі західної цивілізації).   

Результативність модернізації НІС залежить від злагодженого проведення 

заходів її зовнішнього і внутрішнього аспектів. Якщо у зовнішньому аспекті 

переважають об'єктивне аргументування (визнання необхідності, переваг, 

ефективності нових інститутів та ін.), то у внутрішньому – суб'єктивна, пов'язана з 

обґрунтовуванням актів певних суб'єктів і поведінки соціальних груп. У зв'язку з 

цим необхідно забезпечити перевагу об'єктивних настанов над суб'єктивними на 

рівні мотивів, цінностей, програм дій, процедур та інших атрибутів діяльності. Це 

створює нові функції управління і розширює роль державних регуляторів. По 

відношенню до суб'єктивних проявів повинні використовуватися механізми 

примусу, що супроводжуються впливом на ціннісні орієнтації суб'єктів.  

У ході селекції здійснюється відбір інститутів, які нададуть можливість 

провести структурно-функціональне реформування НІС. Вони можуть бути 

імплантовані або «вирощені» у національному середовищі (генотипі), за рахунок 

чого буде змінений інституційний профіль НІС і досягнуто її новий якісний стан. 

Найчастіше імплантація і «вирощування» розглядаються разом, як 

взаємодоповнюючі дії, проте в окремих випадках вони можуть протікати і 

досліджуватися як самостійні явища. Імплантація передбачає часткове або повне 

впровадження певних норм в інституційне поле у межах правової традиції, що 

існує і також може модернізуватися. Якщо мова йде по «складні» 

(важковідтворювані) інститути, то для створення ефективної інституційної 

одиниці недостатньо перенести певні норми в існуюче середовище, необхідно 

забезпечити їх повну інтеграцію, а також сформувати додаткові елементи, що 

утворить повноцінний інститут. Це і позначається терміном «вирощування». В 
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окремих випадках воно може повністю замінити імплантацію, проте для економії 

ресурсів і часу доцільно використовувати можливості поєднання імплантації і 

«вирощування». 

Імплантація та/або «вирощування» інститутів здійснюються у межах 

процесу проектування НІС. Його настанови відповідають завданням в області 

модернізації НІС. Проведення імплантації та/або «вирощування» інститутів 

вимагає відповідного механізму, загальний вигляд якого представлено на рис. 2.3.  

 
 

Рисунок  2.3 -  Механізм проведення імплантації та/або «вирощування»  

інститутів у межах НІС 

У процесі вбудовування нових інститутів може виникати відкрита і 

прихована їх конкуренція із «старими» інститутами. Її рівень визначатиме 

Постановка завдань в області модернізації НІС України 
 

Проектування НІС  Наукове обґрунтування Вироблення методології  

Добір інститутів, що підлягають 

відтворенню 

Розробка проекту впровадження 

інститутів з урахуванням 

альтернатив    

 

На основі імплантації 

нормативних одиниць  

На основі «вирощування» 

нормативних одиниць  

На основі принципів 

проектування та нових цільових 

орієнтацій  

 

На основі сегментації і 

структуризації  

інститутів 

 

Розробка процедур з імплантації 

та «вирощування» інститутів  

 

На основі структуризації 

інститутів та їх рекомбінації  

На основі сегментації блоків і 

сфер впливу інститутів  

Вбудовування й адаптація 

нормативних одиниць 

(інститутів) 

 

Забезпечення гармонізації 

інститутів у випадку  імплантації  

 

Забезпечення генезису 

(онтогенезу) інститутів у 

випадку «вирощування» 

 

Оцінка впливу на різних суб'єктів модернізації 

(групи інтересів) 

 

Оцінка економічного ефекту нової конфігурації 

інститутів   
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параметри і форми прояву витрат на модернізацію НІС. Через це необхідно 

розглядати економічний зміст процесу імплантації і «вирощування» інститутів, що 

у тому числі торкається аспекту оцінки витрат (і у деяких випадках втрат), а також 

аналізу ефективності побудови нової конфігурації інститутів. Традиційна 

диференціація витрат на трансформаційні (пов'язані з перетворенням інститутів) й 

інформаційні (пов'язані з інформаційним забезпеченням процесу) дозволяє 

розрахувати загальний обсяг витрат на розвиток НІС і отже більш якісно 

розробити відповідний економічний механізм (урахування трансакційних витрат в 

межах даного дослідження не передбачається).  

Концептуальна формула розрахунку витрат на розвиток НІС, що враховує 

коефіцієнти «амортизації» інститутів та асиметрії інформації, матиме такий 

вигляд:  

 

                                            M = T * (1 – μ) + I * (1 – λ),                                   (2.1) 
 

де M – кумулятивні витрати на розвиток НІС, грош. од.; 

T – обсяг витрат на трансформацію інститутів, грош. од.; 

μ – коефіцієнт «амортизації» (відшкодування витрат) інститутів, що 

вилучаються з інституційної структури НІС; 

I – обсяг витрат на інформаційне забезпечення заходів щодо розвитку НІС, 

грош. од.; 

λ – коефіцієнт, що враховує асиметрію (неповноту) інформації про нові 

інститути, які підлягають вбудовуванню в інституційну структуру НІС.  

 

Для повноти урахування витрат на розвиток НІС повинна оцінюватися й 

інша сторона витрат – витрати, пов'язані із змістом процесів інституційної 

модернізації (трансформації інститутів). Концептуальна формула, яка враховує ці 

типи витрат має такий вигляд (одиниці вимірювання витрат не представлені 

зважаючи на складність виразу деяких їх компонентів у грошових одиницях):  

                                                T = K + V + A + S + C,                                       (2.2) 
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де T – витрати на трансформацію інститутів; 

K – витрати конвергенції (зближення, уподібнення) нових інститутів, 

зумовлені різним політичним укладом і правовою традицією; 

V – витрати взаємодії або співвідношення (нових і «старих») інститутів, які 

супроводжуються виникнення протиріч у їх регулюючому впливі й ускладненням 

інституційної структури; 

A – витрати на адаптацію нових інститутів до загального інституційного 

порядку; 

S – витрати досягнення симбіозу (співіснування) нових і «старих» 

інститутів, у тому числі проведення робот з гармонізації; 

С – витрати подолання сукцесії («спадковості») нових інститутів, зміни 

одного інституційного порядку іншим. 

 

Такий підхід дозволяє оцінювати додаткові витрати на розвиток НІС, 

пов'язані з інтеграцією нових інститутів в інституційний порядок, що склався. 

Також доцільно враховувати втрати у рівні ефективності НІС, пов'язані із зміною 

її інституційного профілю, які виникають за функціональними напрямами.  

Розгляд модернізації інститутів неможливий без урахування поведінкових 

аспектів суб'єктів модернізації (суб'єктів регулювання і діяльності), від яких 

залежить становлення нових практик у сфері інтенсифікації інноваційних 

процесів. У цьому контексті обов'язковим є їх розподіл на групи інтересів, 

залежно від набору і поєднання характеристик яких залежать у кінцевому 

підсумку результати колективних дій. Це вимагає додаткових широкомасштабних 

досліджень, проте у межах цієї роботи слід враховувати узгодженість настанов 

суб'єктів регулювання і суб'єктів діяльності, які взаємодіють у процесі 

модернізації НІС.  

Переплетення «групових» настанов формує орієнтацію суб’єктів на 

модернізацію. Особливу увага при цьому необхідно приділяти уявленням про 
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майбутнє і засобам досягнення бажаних (у кожній групі) результатів. Схожість 

цих уявлень встановлюється під впливом політичного курсу, а також у процесі 

«локальних і «предметних» дискусій». У зв’язку з цим важливим чинником є 

кількість акторів.  

Модернізація НІС на основі селективного розвитку цивілізаційного 

потенціалу передбачає виділення напрямів практичних дій. Для цього може 

використовуватися безліч підходів, проте найприйнятнішим, виходячи із 

спрямованості даного дослідження, можна вважати виділення компонентів НІС, 

які формуються на основі цивілізаційних детермінант. Це дозволяє виділити 

комплексні напрями, за якими у контексті цивілізаційних зіставлень групуються 

практичні заходи модернізації.  

Зміст заходів модернізації встановлюється на основі цивілізаційних 

імперативів. Імперативізація реформування НІС відбувається на основі досвіду 

західної і східної моделей цивілізацій у формуванні передумов для інтенсифікації 

інноваційних процесів і переходу до «рутинного» інноваційного розвитку.  

Компоненти, комплексні напрями модернізації НІС України, виділені на 

основі цивілізаційних зіставлень, а також приклади конкретних заходів у цьому 

контексті представлені у табл. 2.12. 

  

Таблиця 2.12 -  Компоненти, напрями і заходи з модернізації НІС України на 

принципах селективного розвитку цивілізаційного потенціалу 

 

Компоненти НІС  Напрями модернізації  Приклади заходів  

1 2 3 

Інтеграційний 

Впровадження 

механізмів глибокої 

спеціалізації. 

Інтеграція науки і 

виробництва. 

Організація 

національного 

інноваційного процесу 

- «ідеологізація» суспільного поділу праці у 

сфері інновацій;  

- формування нових схем формальних і 

неформальних комунікацій; 

- зниження бар'єрів інтеграції; 

- адаптація механізмів співробітництва до 

специфіки генотипу цивілізації; 

- підвищення соціальної єдності (інтеграції 

на рівні людей) 
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Фінансовий 

Диверсифікація 

механізмів 

фінансування інновацій 

- нормалізація інституційної бази 

фінансування відповідно до специфіки 

генотипу цивілізації; 

- підвищення фінансової культури; 

- зміна норм звітності; 

- оновлення механізмів фінансування 

відповідно до потреб суб'єктів діяльності 

Управлінський 

Створення стимулів 

інноваційної активності; 

подолання інерції 

суб'єктів регулювання і 

діяльності; управління 

чинниками 

інноваційності; 

оптимізація параметрів 

інноваційних процесів 

- підвищення якості управління на основі 

нової ідеології;  

- зміна стилю управління; 

- нормалізація відносин суб'єктів регулювання 

і суб'єктів діяльності шляхом гармонізації їх 

культур; 

- «стабілізація» позицій влади та її суспільна 

підзвітність; 

- орієнтація на нові типи інновацій (соціальні) 

і аспекти (культурні) інноваційної діяльності 

Інформаційний 

Створення 

інформаційної бази для 

ухвалення рішень; 

розповсюдження 

сигналів регулювання 

- підвищення якості інформації;  

- аналіз соціальних та інституційних 

інновацій;  

- підвищення культури діяльності у сфері 

інформації; 

- уніфікація національних методик 

статистичної звітності відповідно до 

міжнародних стандартів 

Правовий 

Захист інтелектуальної 

власності, прав й 

інтересів учасників 

інноваційних процесів 

- впровадження нових правових стандартів і 

правових механізмів;  

- підвищення правової дисципліни суб'єктів 

регулювання та суб’єктів інноваційної 

діяльності; 

- генерація нових правових традицій; 

- підвищення правової культури  

Інтелектуальний 

Підвищення якості і 

диверсифікація 

інтелектуального 

потенціалу 

- адаптація системи освіти до вимог Західної 

цивілізації; 

- підвищення культури освіти та освітньої 

діяльності; 

- реалізація прогресивних концепцій освіти 

(«освіта на протязі життя» та «освіта, що 

базується на дослідженнях»);  

- усунення культурних бар'єрів дифузії нових 

знань; 

- зміна стилю використання інтелектуального 

потенціалу 

 

Таким чином, за рахунок селективного розвитку цивілізаційного потенціалу 

існують широкі можливості зміни якості процесів інноваційного розвитку, у тому 

числі підвищення його стійкості та гармонійності у цивілізаційному середовищі. 
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На основі конвергенції українського варіанту пограничної цивілізації і моделі 

західної цивілізації можуть бути змінені «цивілізаційні» умови інновацій, а також 

використані переваги синергії у міжнародному вимірі. При цьому повинна 

забезпечуватися синхронність процесу модернізації НІС на принципах розвитку 

цивілізаційного потенціалу з відповідними (інноваційно-орієнтованими) 

трансформаціями економічної системи.  

 

2.4 Методологічні засади оцінки ефективності національної інноваційної 

системи 

 

При оцінці ефективності НІС  необхідно розглядати абсолютний і відносний 

її виміри. Абсолютна ефективність передбачає загальну оцінку ефектів без 

врахування витрат на їх отримання. Однак усякий ефект може бути представлений 

як результат використання ресурсів [223, С. 8], тому відносна ефективність 

передбачає оцінку відношення отриманих ефектів до здійснених витрат (а в 

деяких випадках і втрат). При цьому необхідно аналізувати витратну, ресурсну і 

ресурсно-витратну ефективність. Підвищення ефективності може вважатись 

окремим ефектом. Ефективність НІС доцільно  оцінювати  з виявленням 

специфічних ефектів (наприклад, мережного ефекту, ефекту концентрації, ефекту 

акумуляції, конкурентного ефекту тощо), а також для окремих учасників, держави, 

національної для економіки в цілому з відповідними показниками та їх 

інтерпретацією. 

Для оцінки відносної ефективності пропонується використовувати 

комплексні показники витрат, наприклад, обсяг інвестицій (табл. 2.13).  

Розвиток НІС – це якісні,  цілеспрямовані зміни складу і взаємодії елементів 

інноваційної системи, які підвищують ефективність її функціонування. Це завжди 

удосконалення та модернізація її інститутів або окремих компонентів, подолання 

інерції системи, залучення недовикористаних резервів інтенсифікації 
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інноваційних процесів. Розвиток відбивається інституційною і структурною 

динамікою НІС, зміною її конфігурації, функцій і функціональних параметрів. Він  

пов'язаний з її різноманітними трансформа-ціями, що підкреслює глибину змін, 

перетворення моделі (тобто фундаментальних елементів) системи або перехід до 

нової архітектури [224, с. 125].  

 

Таблиця 2.13  – Оцінка  інвестицій у знання і розвиток  

 
Показник  Формула  

Інвестиції у 

знання INEDRZ IIIVI  , 

де DRI – інвестиції в дослідження і розробки;  

EI  – інвестиції в освіту;  

INI – інвестиції в сферу інформації та інформатизації.  

Інвестиції у 

розвиток SDINEFCInDRD IIIIIVI  , 

де FCInI – інвестиції в основний капітал, створюваний на новій 

технологічній основі;  

 SDI  – інвестиції в забезпечення сталого розвитку.  

 

Темпи і якість розвитку ІС залежать від параметрів економічної та 

інноваційної активності, комбінації природніх і штучних векторів перетворень, а 

також від потенціалу розвитку. Останній містить у собі наявність необхідних для 

здійснення перетворень ресурсів, політичного інструментарію і спеціальних 

інститутів розвитку (реформування, модернізації). Оптимізація процесу розвитку 

полягає в ефективному використанні ресурсів і забезпеченні максимальної 

відповідності змін потребам інноваційного сектору при контролі за їх 

результативністю. 

Рівень розвитку виміряється повнотою функцій, що виконує НІС, 

досягненням у даних умовах високої якості структури (конфігурації), а також 

ефективності інноваційних процесів. Досконалість НІС багато в чому 

визначається ступенем її незалежності від навколишнього середовища та 
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потенціалом самоорганізації її елементів. Високий рівень розвитку НІС завжди 

передбачає відносну її автономність від інших систем, спроможність самостійно 

породжувати відсутні елементи. Однак процес розвитку НІС не може бути 

відірваний від трансформацій економічної системи країни/інтеграційного 

обїєднання, наукового прогресу і технологічної динаміки, тому йому також 

властива певна циклічність і хвильовий характер.  

Розвиток НІС як системи, що саморозвивається (за І. Пригожиним), включає 

такі фази: дисбаланс окремих елементів системи, виникнення проблем і протиріч 

→ короткострокова нерівновага усієї системи, збільшення кількості та масштабу 

проблем та протиріч → довгострокова нерівновага, досягнення критичної «маси» 

проблем і протиріч → біфуркація, розпад попередньої системи → перегрупування 

елементів, нова рівноважна система [225].  

Цикл розвитку НІС та її ефективність визначається довгими хвилями в 

економіці, технологічною динамікою, появою наукових відкриттів, політичними 

подіями, а також залежить від результативності інноваційних процесів. Залежно 

від етапів циклу змінюються властивості системи. Так, чим «молодше» система, 

тим більше можливості її перетворень (траєкторія і варіантність трансформацій) і 

легше вони протікають, чим «доросліше» – тим більше сталість. Важливо 

відзначити, що деякі властивості не залежать від етапу розвитку. Так, наприклад, 

адаптаційні спроможності можуть по-різному проявлятись і у знову створених, і в 

існуючих систем, тому що вони залежать від інших факторів. Однак у кожному 

разі адаптаційна спроможність вище в ефективних системах та тих, що 

прогресивно розвиваються. 

Погіршення економічних умов, деструкції економічної системи і політичні 

проблеми негативно впливають на ефективність НІС і навіть викликають 

зворотній процес – деградацію. Даний термін може означати: погіршення 

структури і зниження функціональності НІС; втрату якісних параметрів і 

властивостей системи (наприклад, адаптивності, регульованості, мобільності); 
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регрес у сфері інноваційного потенціалу і окремих видів ресурсів, задіяних у НІС; 

спад інноваційної активності та погіршення забезпеченості економічними 

ресурсами. Причини деградації можуть бути різними за своєю природою, 

виникати усередині самої НІС (бути властивостями системи, наприклад, 

ізольованість), або у зовнішньому середовищі. Ступінь деградації визначається її 

причинами, що співвідносяться з характером і потенціалом розвитку системи, а 

також її сприйнятливістю до зовнішніх причин. Вона може досягати 

максимального рівня і ставати незворотною.  

Розвиток НІС та її ефективність  пов'язані з появою (генерацією, імпортом та 

їх симбіозом) нових інститутів, які можуть вступати у протиріччя  з існуючими. 

Це передбачає спеціальне проектування інституційної моделі НІС, спрямоване на 

забезпечення гармонійності в інституційному середовищі економіки. Існують різні 

варіанти такого проектування. Так, інституційна модель НІС може адаптуватись 

до існуючих умов або навпаки служити каталізатором змін у ній. В умовах 

природньої еволюції НІС перетворення, що відбуваються, ведуть до встановлення 

інституційної «рівноваги» та підвищення її ефективності.  

 У процесі розвитку НІС вступає у взаємодію з неосистемой. Соціальний 

компонент і сам уклад НІС має «генетичну пам'ять», яка може приводити до 

збереження властивостей некросистеми вже в новій системі. Іншими словами, 

залишки минулого можуть визначати основи сьогодення і зачатки майбутнього, що 

не дозволить сформувати НІС нової моделі. Тому трансформаційний процес, 

загалом, повинен носити радикальний характер стосовно недоліків некросистем і 

тих її елементів, які не відповідають новій моделі. 

Ефективність НІС має оцінюватись щодо усіх організацій, включених у таку 

систему.  

Пропонується  виділяти первинні і вторинні ефекти НІС.  

Первинні – це ті ефекти, які сприяють підвищенню рівня інноваційного 

розвитку і носить прямий характер. До них слід віднести низку специфічних 
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ефектів, наприклад:  

синергії; 

концентрації; 

акумулювання (нагромадження ресурсів); 

мережевий (формування інституційних і соціальних мереж); 

мобілізації (підвищення готовності ресурсів); 

мобільності (забезпечення руху ресурсів);  

дифузії (поширення знань та інновацій) [226]. 

Ефективною система буде тільки у випадку, якщо вона забезпечує реальне 

вирішення актуальних практичних проблем. Тому однією з властивістю НІС має 

бути сенситивність («чутливість»). Система повинна змінюватись залежно від 

зміни характеру проблем інноваційної діяльності.  

Вторинні ефекти НІС – це результати, які сприяють вирішенню конкретних 

проблем у сфері підвищення рівня конкурентоспроможності та економічного 

зростання (можуть розглядатись як непрямі). До таких ефектів необхідно віднести: 

 стимулювання структурних змін; 

 збільшення обсягів експорту; 

 підвищення економічної активності і зайнятості; 

 прискорення темпів економічного зростання.  

Слід зазначити, що ефективність функціонування НІС – це не тільки 

економічні, а і соціальні результати, які мають відповідний масштаб.  

Також необхідно розрізняти внутрішню і зовнішню ефективність НІС. 

Внутрішня ефективність стосується вирішення внутрішніх проблем країн 

об’єднання (спільних або індивідуальних). Зовнішня – це зміна позицій країни на 

світовому ринку, що пов’язано з вирішенням різних геоекономічних і 

геополітичних проблем. Звичайно, внутрішня і зовнішня ефективності є 

взаємозалежними.  

Дослідження ефективності і особливостей її забезпечення (ефективності 
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окремих процесів, що відтворюються системою) дозволяє виявити дефекти і 

деструкції НІС. На цій основі визначаються шляхи її модернізації. Головні 

передумови ефективності НІС закладаються у момент її формування, яке являє 

собою складний комплексний та інкрементальний процес. 

Модернізація НІС пов’язана з характерними витратами на забезпечення 

інтегрованості МІС. Останнє досягається на основі загальногосподарських і 

секторальних інтеграційних взаємодій. Доповнюючи розробки А. Дугінця [227], 

доцільно  виділити кілька складових інтеграційної взаємодії та, відповідно, 

систематизувати відповідні види витрат (табл. 2.14). 

На рівні країни необхідно оцінювати витрати на проведення внутрішніх 

реформ. Модернізувати НІС може країна, яка не тільки відкрита і здатна подолати 

бар'єри, але відповідає всім критеріям формування спільного інноваційного 

простору, зокрема критеріям: правового порядку; безпеки; прозорості і 

можливостей контролю; ринкової економіки; відповідності влади. Це може 

вимагати додаткових витрати на удосконалення економічної системи.  

 

Таблиця 2.14 - Витрати на модернізацію НІС 

 
Складові взаємодії Характеристика витрат 

Пізнання  Витрати пізнання нового середовища (на основі обміну 

інформацією), яке забезпечує їй цілісність і можливість еволюції   

Комунікація  Витрати, пов'язані зі зміною моделі комунікацій, а саме: 

встановленням контактів, виробленням механізмів комунікацій, 

обробкою інформації, регулюванням інформаційних потоків тощо   

Конгрегація 

(консолідація) 

Витрати, пов'язані зі зближенням, асоціюванням та інтеграцією 

національних організацій 

Адаптація  Витрати, пов'язані з оцінкою факторів нового середовища, 

налагодженням нових і захистом існуючих відносин, захистом 

інтересів розробників інновацій, з реалізацією спеціальних 

заходів щодо  пристосування до нових умов 

Конвергенція Витрати, пов'язані із взаємодією об'єктів та їх перетворенням для 

досягнення певних критеріїв конвергенції і формування єдиного 

середовища (набуття нових рис, усуненням протиріч), а також 

формування механізмів конвергенції і контроля за цим процесом  

Інституціоналізація Витрати, що виникають у результаті формування інституційної 
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бази інтеграції, і пов'язані з нормалізацією складних взаємодій, а 

саме: визначенням необхідних інститутів, їх узгодженням; 

розробкою інститутів і забезпеченням їх впровадження 

(функціонування)  

Симбіоз  Витрати, пов'язані зі співіснуванням різних елементів, 

інтегрованих у єдину систему, а саме: захистом інтересів, 

спільною організацією, забезпеченням еквівалентного обміну та 

ін. 

Сукцесія  Витрати, пов'язані із накладенням на раніше існуючі елементи 

систем нових елементів, а саме: зміною систем і співтовариств, 

контролем, компенсацією негативних ефектів та ін.  

 

При оцінці результативності НІС необхідно враховувати можливості 

виникнення більшого синергетичного ефекту на двох рівнях (вимірах) [28]: а) 

внутрішній – виникає усередині НІС у результаті об'єднання організацій, що 

входять до неї; б) зовнішній (глобальний) – виникає у результаті залучення знань і 

ресурсів, необхідних для інновацій, із зовнішнього простору за рахунок того, що 

на основі НІС виникає могутніший інноваційний потенціал і ринок знань. І 

внутрішній, і зовнішній ефекти передбачають наявність і активізацію 

міжнародних потоків знань і ресурсів, географічна структура яких повинна окремо 

досліджуватись. У межах зовнішнього ефекту можуть розглядатись 

міжрегіональні потоки і зв’язки. Масштаби синергетичного ефекту, що виникає у 

результаті модернізації НІС, повинні розглядатись з точки зору економіки країни і 

окремих організацій. Його функціональний вплив визначається за детермінантами 

міжнародної конкурентоспроможності та чинниками економічного зростання. 

Незважаючи на те, що НІС можна розуміти як певний метапростір для появи 

інновацій, її формування має різне значення для окремих галузей і секторів 

економіки [228]. Аксіоматично НІС має більше значення для розробки глобальних 

інновацій, отже більший масштабний ефект вона створює для глобальних галузей. 

Разом з тим, враховуючи загальне покращення умов інноваційного розвитку, 

модернізація НІС також має великий вплив і на мультинаціональні галузі, зокрема 

сприяючі розробці інших «просторових» видів інновацій.  

Великий теоретичний і практичний інтерес представляє дослідження впливу 
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НІС на сектори економіки, що виділені за видами бізнесу (великий і малий), 

власності (приватний і державний) тощо. Масштаби цього впливу залежать від 

формату НІС.  

НІС являє собою особливу структуру регулювання, сформовану у результаті 

поглиблення міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації науки та 

інноваційних процесів. Ця структура покликана впорядкувати процеси взаємодії у 

сфері інновацій, створює необхідні правові механізми та інфраструктурні умови 

для їх інтенсифікації. 

Роль НІС, з огляду на посилення конкуренції буде постійно посилюватись. 

Дослідження процесів модернізації НІС  та оцінки її ефективності має включати: 

 1) оцінку обсягів ресурсів, що залучені до сфери інноваційного розвитку на 

рівні країни; 

 2) оцінку результативності; 

 3) порівняння параметрів інноваційного розвитку НІС з іншими країнами 

або групами країн.  

Інтерпретація НІС як простору також зумовлює необхідність аналізу її 

внутрішньої диференційованості, зокрема: оцінку нерівномірності інноваційного 

розвитку регіонів країни (ступені конвергенції та синхронності змін параметрів 

розвитку); діагностику відкритості НІС, її орієнтацію на взаємодію з внутрішнім 

та зовнішнім простором. Особливо негативним явищем  є високий рівень 

асиметрії її простору, тобто дивергенція регіонів за рівнем  інноваційного 

розвитку. Тому пріоритетом НІС є забезпечення конвергенції шляхом прямого 

впливу, а також через модернізацію.  

Існують об’єктивні складності визначення статистичного зв'язку між 

параметрами НІС, що вимагає додаткових обгрунтувань її структурних 

особливостей. Через складність та природу НІС дослідження її розвитку 

передбачає встановлення напрямів інституційних трансформацій та їх впливу на 

внутрішнє середовище системи.  
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Значущість НІС суттєво зростає в умовах глобалізації через необхідність 

прискорення інноваційного розвитку. НІС не покликана обмежити взаємодію з 

глобальним простором, але створити сприятливі внутрішні умови для інновацій та 

отримання переваг у глобальному вимірі.  З огляду на «турбулентність» 

глобального середовища, загострення конкуренції, швидке розповсюдження 

кризових явищ тощо НІС має забезпечувати певну «імунність», тобто  має сприяти 

стабілізації господарського комплексу, його сталості, спроможності поглинати 

«шоки», дозволяти країні  відповідати на виклики та захищати інтереси для 

підтримки економічної безпеки.  

 

 

Висновки до розділу 2 

1. На сучасному етапі цивілізаційного розвитку Україні створено основні 

елементи інституційного забезпечення міжнародного науково-технічного 

співробітництва, які дозволяють регулювати розвиток відносин на всіх рівнях (у 

тому числі з окремими країнами та міжнародними організаціями). Однак, для 

більш повної реалізації національних інтересів у сфері науки, технології та 

інновацій інституційний комплекс має удосконалюватись відповідно до нових 

завдань НІС. 

2. Розвиток співробітництва України і ЄС не відповідає реальному 

потенціалу. Науково-технічніх зв’язкі  недостатньо інтенсивні та постійні. З огляду 

на потенціал співробітництва, цей процес міг би протікати швидше. ЄС, створюючи 

дослідницький простір і реалізуючи кілька міжнародних за характером програм, 

зацікавлений у співробітництві. Незначні параметри розвитку науково-технічних 

зв’язків з боку України обумовлені, насамперед, станом науково-технічного 

потенціалу, низьким рівнем підготовки до участі у міжнародних програмах і 

проектах, а також відсутністю належної уваги до вирішення відповідних проблем з 

боку держави. Параметри співробітництва з ЄС відображають незадовільний стан 
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справ в українській науці та інноваційному секторі. Розвиток міжнародного 

науково-технічного співробітництва з ЄС для України є пріоритетним завданням, 

особливо у контексті формування НІС. Враховуючи рівень європейських 

соціальних стандартів, великий досвід і прихильність ідеям сталого розвитку, 

взаємодія з ЄС відкриває для України нові можливості. Важливість цього також 

пов’язана з реалізацією завдань щодо участі у міжнародних інтеграційних процесах, 

що відповідає геоекономічним пріоритетам.  

3. Внесення нових елементів до системи детермінантів розвитку соціально-

економічних систем, в тому числі НІС, не заперечує значення економічних 

факторів, а дозволяє розширити їх, поєднати у єдину систему. Одним з найбільш 

комплексних сучасних підходів, що здатен стати основою для удосконалення 

механізму модернізації НІС за рахунок поєднання неекономічних та економічних 

факторів, виступає цивілізаційний підхід.  

4. Зміст заходів модернізації встановлюється на основі цивілізаційних 

імперативів. Імперативізація реформування НІС відбувається на основі досвіду 

західної і східної моделей цивілізацій у формуванні передумов для інтенсифікації 

інноваційних процесів і переходу до «рутинного» інноваційного розвитку. За 

рахунок селективного розвитку цивілізаційного потенціалу існують широкі 

можливості зміни якості процесів інноваційного розвитку, у тому числі 

підвищення його стійкості та гармонійності у цивілізаційному середовищі. На 

основі конвергенції українського варіанту пограничної цивілізації і моделі 

західної цивілізації можуть бути змінені «цивілізаційні» умови інновацій, а також 

використані переваги синергії у міжнародному вимірі. При цьому повинна 

забезпечуватися синхронність процесу модернізації НІС на принципах розвитку 

цивілізаційного потенціалу з відповідними (інноваційно-орієнтованими) 

трансформаціями економічної системи.  

5. Рівень розвитку інноваційної системи виміряється повнотою функцій, що 

виконує НІС, досягненням у даних умовах високої якості структури, а також 
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ефективності інноваційних процесів. Досконалість НІС визначається ступенем її 

незалежності від навколишнього середовища та потенціалом самоорганізації її 

елементів. Високий рівень розвитку НІС завжди передбачає відносну її 

автономність від інших систем, спроможність самостійно породжувати відсутні 

елементи. Однак процес розвитку НІС не може бути відірваний від трансформацій 

економічної системи країни/інтеграційного об’єднання, наукового прогресу і 

технологічної динаміки, тому йому властива певна циклічність і хвильовий 

характер.  

6. Ефективність НІС має оцінюватись щодо усіх організацій, включених у 

таку систему. Пропонується  виділяти первинні і вторинні ефекти НІС. Первинні – 

це ті ефекти, які сприяють підвищенню рівня інноваційного розвитку і носить 

прямий характер. До них слід віднести низку специфічних ефектів: синергії; 

концентрації; акумулювання (нагромадження ресурсів); мережевий (формування 

інституційних і соціальних мереж); мобілізації (підвищення готовності ресурсів); 

мобільності (забезпечення руху ресурсів); дифузії (поширення знань та 

інновацій)]. Вторинні ефекти НІС – це результати, які сприяють вирішенню 

конкретних проблем у сфері підвищення рівня конкурентоспроможності та 

економічного зростання (можуть розглядатись як непрямі). До таких ефектів 

необхідно віднести: стимулювання структурних змін;  збільшення обсягів 

експорту;  підвищення економічної активності і зайнятості;  прискорення темпів 

економічного зростання.  
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РОЗДІЛ 3 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

3.1 Обґрунтування концепції модернізації національної інноваційної 

системи України в умовах цивілізаційних трансформацій 

 

Сучасною парадигмою розвитку світової економіки є перехід до 

постіндустріальної економіки. Цей перехід вже здійснили розвинені країни світу: 

США, Японія, країни Західної Європи, – тоді як інші країни залишаються на стадії 

індустріальної (НІК Південно-Східної Азії та Латинської Америки, країни ЦСЄ, 

більшість країни СНД тощо) або навіть аграрної (найменш розвинені країни Азії 

та Африки) економіки. Але характерною тенденцією розвитку світової економіки 

є прагнення до скорочення розриву у рівнях національного розвитку різних країн 

[229, с. 10], а отже країни з індустріальною та аграрною економікою прагнуть 

прискорити перехід до постіндустріальної стадії. 

Постіндустріальній економіці притаманні такі характерні риси, як 

глобалізація усіх аспектів національного розвитку (економічного, інституційного, 

інноваційного, соціального, інвайронментального); зміни у структуризації 

світового господарства (постіндустріальні, індустріальні та аграрні економіки); 

посилення міжнародної конкуренції; стрімке зростання продуктивності праці; 

інтелектуалізація та інформатизація виробництва; поглиблення спеціалізації та 

кооперації виробництва; транснаціоналізація та інтернаціоналізація виробництва; 

підвищення частки наукоємної продукції у виробництві та у міжнародній торгівлі 

товарами та послугами; розширення ринків, у тому числі в результаті регіональної 

інтеграції та переходу інтеграційних процесів на глобальний рівень [229, с. 10; 

230, с. 26; 231, с. 72; 232, с. 64]. 

Водночас перехід до постіндустріальної парадигми розвитку світової 
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економіки викликає низку суперечностей, які носять глобальний характер: 

глобальність економічних криз; дестабілізація світової економічної системи; 

посилення концентрації фінансового капіталу в результаті транснаціоналізації, 

активізації злиттів та поглинань; зростання соціальної напруженості; 

демографічна криза (криза депопуляції в країнах з постіндустріальною 

економікою та криза перенаселення в аграрних країнах); посилення екологічних 

загроз; культурні суперечності (віртуалізація суспільства, втрата національної 

культурної ідентичності); всеохоплюючий характер загроз національній та 

особистісній безпеці тощо [233, с. 32; 229, с. 45; 234; 235, с. 35-36]. 

В умовах цивілізаційних трансформацій у системі факторів виробництва на 

перший план виходять знання, інформація тощо, тобто нематеріальні чинники 

виробництва, характерними рисами яких є їхня невичерпність, безкінечність 

розвитку, багатократність використання, неможливість формування їх надлишку, 

перетворення їх на фактор виробництва лише за умов взаємодії з іншими 

факторами (труд, капітал, земля) [236, с. 49-50]. Використання знання та 

інформації як новітніх факторів виробництва якісно відрізняється від 

використання традиційних факторів виробництва. Адже діяльність з використання 

знань та інформації засновується не стільки на кількісних параметрах 

використовуваних факторів виробництва, як це має місце у процесі використання 

праці, капіталу та ін., а від можливості їх застосування, від спроможності людини 

до ефективного використання знань та інформації з метою розвитку виробництва 

та примноження наявних ресурсів знань та інформації. В результаті ефективне 

використання знання та інформації в умовах постіндустріальної економіки стає 

найважливішим чинником розвитку виробництва, спричиняючи створення нових 

або удосконалення існуючих механізмів взаємодії новітніх і традиційних факторів 

виробництва шляхом переходу до технологічного способу виробництва, 

притаманного постіндустріальному суспільству.[236, с. 51; 237; 238, с. 170]. 

Знання та інформація виступають предметом діяльності людини, яка носить 
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назву інтелектуальної. Сутність інтелектуальної діяльності полягає у 

спроможності людини раціонально використовувати свою спроможність до 

пізнання з метою створення якісно нового об’єкту, що характеризується 

неповторністю, оригінальністю, унікальністю [239, с. 58]. Інтелектуальна 

діяльність є невід'ємною складовою інноваційної діяльності, а численні 

тлумачення сутності інновації розглядають останню як використання у певній 

сфері суспільного життя результатів інтелектуальної діяльності [240]; як процес 

надання інтелектуальному продукту (винаходу, інформації, ноу-хау, ідеї тощо) 

економічного змісту [241, с. 4]; як надання науковим знанням особливої 

споживчої вартості [242, с. 67]. 

Отже, перехід до постіндустріальної економіки є неможливим без 

прискорення інноваційного розвитку, оскільки необхідним чинником такого 

переходу є розв'язання глобальних суперечностей, зумовлених складною та 

плинною структурою світового господарства. Розв'язання цих суперечностей, на 

думку Б. Кузика, є неможливим на основі індустріального способу виробництва, 

заснованого на використання сировинних ресурсів. Лише постіндустріальний, 

гуманістично орієнтований спосіб виробництва, заснований на використанні 

інноваційно-інформаційних ресурсів (інновації, технології, інформація), 

спроможний подолати ці суперечності [243, с. 19]. 

За таких умов модернізація національної інноваційної системи виступає 

одним з найважливіших чинників розвитку національних економік та світового 

господарства в цілому, сприяючи переходу до нового способу виробництва, 

притаманного постіндустріальній економіці, заснованого на пріоритетності знання 

та інформації як факторів виробництва; прискореному розвитку технологій, 

активній інноваційній діяльності. 

Перехід до постіндустріальної економіки супроводжується такими 

активізацією таких світогосподарських процесів, як економічної (рівно як і 

соціальної та політичної) глобалізації, регіональної інтеграції, інтернаціоналізації 
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господарського життя, транснаціоналізації тощо. 

На думку А. Уткіна, глобалізація (передусім економічна) зазнала двох хвиль 

– однієї – наприкінці ХІХ - на поч. ХХ ст.., а друга хвиля розпочалася лише у 

1970-х рр. та поступово розвивається донині [244, с. 11-18]. Між цими двома 

хвилями глобалізації мало місце понад півстоліття глобалізаційного занепаду: 

світові війни, економічні кризи, соціальна, політична, економічна неоднорідність 

світу, в якому протистояли одна одній дві системи – соціалістична та 

капіталістична. Не можна нехтувати тим, що і перша, і друга хвилі глобалізації 

були зумовлені змінами технологічних парадигм, появою та розповсюдженням 

радикальних інновацій. У першу хвилю глобалізації такими радикальними 

інноваціями стали телеграф, телефон, транспортні засоби, що рухалися за 

допомогою енергії пари (пароплави, паровози), перші повітряні літальні апарати 

тощо. Все це "зменшило" світ, "скоротило" відстані між країнами, і, таким чином, 

сприяло активізації міжкраїновим потоків товарів, послуг, капіталів, робочої сили 

тощо [244, с. 11]. Щодо сучасної, другої хвиля глобалізації, то тут, безперечно, 

каталізатором глобалізаційних процесів виступили інформаційні, 

телекомунікаційні, цифрові технології; подальший розвиток швидкісних 

транспортних засобів, а також лібералізація міжкраїнового руху товарів, послуг, 

факторів виробництва [244, с. 16-17; 245, с. 60]. Все це ще більше "скоротило" 

відстані та "зменшило" світ, тобто глобалізація розвивалася не лише як 

відцентровий процес посилення єдності та гомогенності світу, але й як процес 

доцентровий, спрямований на зближення акторів глобалізаційних процесів за 

допомогою новітніх технологій, що лягли в основу або стали результатом 

радикальних інновацій. Одночасно, посилення глобалізаційних процесів з 

притаманним їм пожвавленням міжнародного руху факторів виробництва, у тому 

числі знань та інформації; міжнародної торгівлі товарами та послугами сприяє 

активізації інноваційної діяльності через спрощення доступу до закордонних 

джерел ресурсів, необхідних для здійснення такої діяльності. 
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Протягом тривалого періоду часу спостерігається значне відставання 

національної економіки України від економіки розвинутих держав світу за рівнем 

технологічного розвитку та продуктивністю виробництва. Більшість підприємств 

залишаються технологічно відсталими, енергоємними, а також не провадять 

інноваційної діяльності. 

Результати дослідження стану інноваційної сфери свідчать про відсутність 

послідовного та системного підходу до її розвитку, низьку ефективність механізму 

стимулювання суб'єктів господарювання до провадження інноваційної діяльності. 

Нерозвиненість інноваційної інфраструктури, яка згідно з Концепцією 

розвитку національної інноваційної системи, схваленою розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 680 [246], складається з виробничо-

технологічної, фінансової, інформаційно-аналітичної та експертно-консалтингової 

складової, а також технополісів, технологічних та наукових парків, інноваційних 

центрів та центрів трансферу технологій, бізнес-інкубаторів та інноваційних 

структур інших типів; інформаційних мереж науково-технічної інформації, 

експертно-консалтингових та інжинірингових фірм, державних та приватних 

інвесторів тощо як однієї з підсистем національної інноваційної системи, гальмує 

розвиток інших підсистем, зокрема підсистем освіти, генерації знань, 

виробництва. 

Програмою економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» визначено завдання щодо 

активізації інноваційних процесів у національній економіці, повноцінного 

використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації національної 

економіки, а також передбачено збільшення з 10,7 до 25 % частки промислових 

підприємств, що провадять інноваційну діяльність, та підвищення з 0,95 до 1,5 % 

наукоємності ВВП за рахунок усіх джерел фінансування. 

Результати аналізу стану економіки держав - лідерів рейтингів 

конкурентоспроможності свідчать про необхідність реформування системи 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0004100-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0004100-10
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державного регулювання та державного управління в інноваційній сфері як 

пріоритету реалізації системної та послідовної державної політики, спрямованої 

на активізацію інноваційних процесів, забезпечення технологічного розвитку та 

інноваційного оновлення національної економіки. 

Недосконалість системи державного регулювання в інноваційній сфері 

призводить до зниження темпів інноваційного розвитку, високої ресурсоємності 

національної економіки, низької якості продукції та послуг, 

неконкурентоспроможності вітчизняних підприємств, а також неефективного 

використання коштів, у тому числі державного та місцевих бюджетів, що 

виділяються для здійснення заходів у інноваційній сфері. 

Причинами такого становища, що вимагають подолання є: 

невизначеність засад державної політики в інноваційній сфері щодо 

функціонування ринку інновацій та технологій, формування інноваційної 

культури; 

відсутність системного підходу щодо визначення пріоритетів державної 

політики в інноваційній сфері, державного замовлення на інноваційну продукцію; 

суб'єктивний підхід до забезпечення розвитку інноваційної діяльності, 

нехтування принципом наукового обґрунтування стратегічних рішень щодо 

розвитку національної економіки; 

недосконалість законодавства в інноваційній сфері, відсутність механізму 

стимулювання до створення, виробництва та споживання інноваційної продукції і 

внаслідок цього - низька привабливість інноваційної сфери для венчурного 

капіталу, низький рівень комерціалізації науково-технічних розробок та 

винаходів; 

низька ефективність фінансових інструменту та механізму, а також 

виконання державних програм та здійснення заходів у інноваційній сфері, 

функціонування державних та приватних об'єктів інноваційної інфраструктури; 

нескоординованість інвестиційної та інноваційної державної політики, 
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розпорошеність відповідних фінансових ресурсів, недосконалість статистичних 

методів проведення оцінки стану провадження інноваційної діяльності; 

невизначеність принципів та механізму державно-приватного (публічно-

приватного) партнерства в інноваційній сфері, засад створення та функціонування 

технологічних платформ (об'єднання органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, наукових і виробничих організацій та установ для розв'язання 

проблем певної галузі); 

низький рівень провадження інноваційної діяльності підприємств незалежно 

від форми власності; 

відсутність ефективного механізму розподілу результатів інтелектуальної 

праці між винахідником, юридичною особою, в якій він працює, та державою; 

низький рівень міжнародного співробітництва в інноваційній сфері [246]. 

Модернізація НІС вимагає вирішення низки концептуальних питань, 

зокрема визначення засад трансформації державного регулювання в інноваційній 

сфері, перебудови економічних структурних і організаційних основ інноваційної 

діяльності, удосконалення інституціональної бази, підвищення ефективності 

взаємодії інституцій різних рівнів під час впровадження інновацій, наповнення 

конкретним змістом системи надання державної підтримки інноваційному 

розвитку національної економіки з урахуванням пріоритетів розвитку науки, 

техніки та інноваційної діяльності, концентрації зусиль щодо створення сучасного 

ринку інновацій та технологій, удосконалення механізму оперативного реагування 

на зміни в інноваційній сфері [246]. 

Концепція модернізації НІС України в умовах цивілізаційних 

трансформацій, засади якої витікають з вищевикладеного, має бути спрямована 

на: 1) поглиблення суспільного поділу праці на тлі створення умов для 

впровадження інновацій, формування інноваційної культури, 2) формування 

нових виробничих можливостей, заснованих на впровадженні інновацій, реалізації 

пріоритетних інноваційних проектів з урахуванням світового досвіду; 3) розробку 
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інновацій  в галузі енергозабезпечення та засобів комунікації; 4) підвищення 

значущості інвайронментальної детермінанти інноваційного розвитку з метою 

зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище;  5)збільшення 

питомої ваги високотехнологічних галузей економіки; пріоритетний розвиток 

третинного сектору за рахунок збільшення частки високотехнологічних послуг; 6) 

удосконалення механізму координації інвестиційної та інноваційної політики для 

використання вітчизняного науково-технічного потенціалу в процесі 

технологічної модернізації національної економіки; 7) раціоналізацію 

використання людського капіталу, зміну підходів до мотивації праці; 8) посилення 

інформатизації та інтелектуалізації сукупності економічних процесів; 9) 

удосконалення економічних інститутів, підвищення гнучкості інституційних 

структур; національної системи технічного регулювання, патентної та ліцензійної 

діяльності бюджетних науково-дослідних установ; 10) визначення механізму 

державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, а також комерціалізації 

науково-технічних розробок та винаходів; 11) забезпечення розвитку інноваційної 

інфраструктури, а також інноваційної діяльності на регіональному рівні; 12) 

формування ціннісного пріоритету освіти і науки у суспільстві; 13 стимулювання 

вітчизняних підприємств до спрямування власних коштів для проведення 

прикладних наукових досліджень та експериментальних розробок [246]. 

Модернізація НІС України в умовах цивілізаційних трансформацій 

передбачає суттєві економічні та соціальні зрушення, а це в свою чергу повинно 

супроводжуватись трансформацією системи державного регулювання 

інноваційної діяльності. Такі зміни мають перебігати в органах виконавчої влади 

та місцевого самоврядування. 

Таким чином, в рамках дослідження шляхів підвищення ефективності 

державного управління в інноваційній сфері встановлено, що найбільше зусиль 

необхідно спрямувати на: 

розширення повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого 
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самоврядування щодо формування та забезпечення реалізації державної політики 

в інноваційній сфері; 

удосконалення механізму вирішення органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування питань впровадження інновацій. 

Одним з важливих напрямів модернізації НІС є принципова зміна важелів 

стимулювання інноваційних підприємств, а саме системи державного замовлення 

на виконання НДДКР. У цьому напрямку варто звернути увагу на: 

розробку системи критеріїв формування державного замовлення, а також 

удосконалення процедури залучення до конкурсу та порядку відбору виконавців 

державного замовлення з визначенням їх прав, обов'язків та відповідальності; 

оптимізацію видатків державного бюджету на провадження наукової і 

науково-технічної діяльності з метою завершення проведення наукових 

досліджень і використання їх результатів; 

залучення інвестицій підприємств та організацій недержавного сектору 

національної економіки для впровадження і організації виробництва продукції, 

створеної в результаті виконання державного замовлення; 

розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися науковими 

установами, з метою раціонального і ефективного використання їх наявної 

матеріально-технічної бази та наукового потенціалу [246]. 

Створення сприятливих умов для активізації інноваційної діяльності, 

впровадження інновацій, функціонування інноваційної інфраструктури, ринку 

інновацій та технологій з метою модернізації НІС можливо досягти через: 

удосконалення правового механізму функціонування національної 

інноваційної системи та інноваційного розвитку національної економіки, системи 

моніторингу інноваційного розвитку, зокрема на регіональному рівні; 

створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації 

державної інноваційної політики та проведення моніторингу стану інноваційного 

розвитку національної економіки на основі мережі центрів науково-технічної і 
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економічної інформації, центрів науки, інновацій та інформатизації, а також 

структурних підрозділів з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності наукових установ та навчальних закладів; 

удосконалення правових засад функціонування технологічних парків, 

створення та забезпечення функціонування технологічних платформ, спрощення 

процедур утворення інноваційних кластерів, малих інноваційних підприємств на 

базі вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ з метою підтримки 

виробництва високотехнологічних товарів та надання послуг, стимулювання 

суб'єктів господарювання до утворення наукових парків, впровадження сучасних 

технологій управління розвитком виробництва (технологій безперервної 

інформаційної підтримки, методів інноваційного менеджменту, міжнародних 

статистичних стандартів обліку інноваційної діяльності); 

визначення правових засад запровадження об'єднань інноваційних структур 

за галузевим і регіональним принципом під час реалізації інноваційних проектів у 

рамках провадження інноваційної діяльності з урахуванням повноважень 

наукових установ, підприємств та органів виконавчої влади; 

удосконалення механізму та правових засад надання державної підтримки 

інноваційній діяльності, реалізації пріоритетних інноваційних проектів, у тому 

числі органами місцевого самоврядування; 

встановлення прозорості проведення конкурсного відбору пріоритетних 

інноваційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна фінансова 

підтримка, з урахуванням їх ефективності та результатів незалежної експертизи 

згідно з критеріями реальних ф'ючерсних, форвардних або спотових контрактів 

щодо реалізації на ринку інноваційної продукції; 

створення на основі сучасних інформаційних технологій інформаційно-

аналітичної сервісної інфраструктури та баз даних конкурентоспроможних 

інноваційних проектів, технологічних та організаційних інновацій, матеріальних 

та нематеріальних активів суб'єктів господарювання; 
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проведення за участю суб'єктів господарювання систематичних прогнозно-

аналітичних та стратегічних маркетингових досліджень науково-технологічного та 

інноваційного розвитку науково-дослідних установ та виробничих інноваційних 

підприємств з метою визначення пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки 

та інноваційної діяльності, переліку критичних технологій; 

визначення механізму державно-приватного (публічно-приватного) 

партнерства у науковій та інноваційній сфері, венчурного фінансування 

інноваційної діяльності; 

спрощення дозвільної процедури для утворення підприємств з метою 

реалізації інноваційних проектів; 

удосконалення системи технічного регулювання та сертифікації з метою 

захисту внутрішнього ринку від недоброякісної продукції; 

визначення Національною академією наук та національними галузевими 

академіями наук механізму координації наукової діяльності недержавних науково-

дослідних установ, що не віднесені до їх відання, співпраці між регіонами з метою 

розвитку їх інноваційного потенціалу; 

розроблення та виконання регіональних інноваційних програм; 

гармонізації з міжнародними національних стандартів, статистичних 

методик проведення оцінки стану провадження інноваційної діяльності та ведення 

бухгалтерського обліку інноваційної діяльності та продукції; 

підвищення ефективності реалізації міжнародних проектів науково-

технічного співробітництва [246]. 

Формування ціннісного пріоритету науки і освіти у суспільстві є важливим 

напрямом створення інноваційної культури у економічній системі, і його варто 

удосконалювати шляхом: 

популяризації провадження наукової, винахідницької та інноваційної 

діяльності, а також створення цілісної системи освіти «протягом всього життя» з 

урахуванням кадрового забезпечення інноваційної діяльності; 
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 удосконалення системи науково-технічної інформації, розширення доступу 

до інформації юридичних та фізичних осіб через Інтернет; 

оновлення навчальних програм, планів з метою формування інноваційного 

мислення, розвитку творчого потенціалу та позитивного ставлення фахівців до 

інновацій; 

залучення через дослідницькі центри вищих навчальних закладів студентів і 

слухачів до участі у реалізації інноваційних проектів; 

підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ та 

організацій з питань формування та реалізації державної інноваційної політики, 

технологічного аудиту, управління інтелектуальною власністю, стратегічного 

маркетингу, стратегічного та інноваційного менеджменту; 

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців з питань інноваційної діяльності та інноваційного менеджменту [246]. 

 

3.2 Принципи та моделі модернізації національної інноваційної системи 

 

Інституційна природа НІС вимагає розглядати її як механізм регулювання 

цілого комплексу процесів, пов'язаних з отриманням нових знань, розробкою, 

використанням і дифузією інновацій, а також у цілому з напрямами і характером 

інноваційного розвитку. НІС  охоплює національні інститути (організації), які 

задіяні у стимулюванні інноваційного розвитку. Модернізація  НІС – це складний і 

поступовий процес, що включає інституційну гармонізацію та уніфікацію, 

створення нових інститутів з метою формування нових функціональних елементів. 

НІС не є простою «сумою» взаємодій регіональних  систем, це зрощування 

інноваційних процесів по всій сукупності їх стадій і фаз, окремих операцій, 

суб'єктів-учасників, а також вироблення єдиного підходу щодо стимулювання і 

регулювання інновацій.  

Коло завдань НІС різних країн світу породжує  відмінності. До складу НІС 



 206 

включені різні  організації, елементи регіональних інноваційних систем, у тому 

числі: науково-дослідні інститути, неурядові установи, приватні компанії (великі і 

малі). Також модернізація НІС безпосередньо стосується органів державної та 

наддержавної влади, які регулюють інноваційні процеси та приймають участь у 

міжнародному співробітництві. Ступінь залучення таких органів до НІС залежить 

від моделі самої системи, від того, які функції управління інноваційним розвитком 

вона бере на себе. 

На основі методології теорії систем [16; 17], НІС можна представити як ціле, 

яке має такі властивості, яких немає у її частин (на підсистемному рівні, навіть 

при взаємних об'єднаннях окремих елементів) [20]. Загальні властивості систем 

притаманні і НІС з урахуванням рівня ієрархії і складності системи [21; 22; 24; 25; 

26; 27; 247].  

На думку А. Гальчинського при вивченні генетики (походження) складних 

систем, необхідно розглядати: велику кількість елементів, різноманітність і різну 

якість складових, нелінійність динаміки системи, її невпорядкованість 

(хаотичність) [28, С. 4-7]. Як вказувалось раніше, найважливішою 

фундаментальною властивістю динамічних систем є їх стійкість, тобто 

«…здатність, не руйнуючись, реагувати на зовнішні і внутрішні впливи, 

функціонувати, зберігаючи стабільну внутрішню структурно-функціональну 

організацію, і розвиватись у напряму досягнення генетично заданих цілей свого 

існування» [248, C. 236-255]. Сталість системи досягається за рахунок стійкості і 

погодженої спрямованості у розвитку окремих елементів, а також за рахунок її 

організації, що забезпечує досягнення поставлених цілей. Для стійкості НІС 

важливо забезпечувати відповідний стан інноваційних систем окремих регіонів.   

Модернізація НІС породжується тісними економічними зв’язками та 

взаємозалежністю регіонів, спільними соціально-економічними проблемами. При 

цьому позиції регіонів та їх потенціал, природньо, можуть суттєво відрізнятись, 

що зумовлює різні стратегії поведінки кожної з них у межах НІС. Ринкова 
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економіка налаштована на сприйняття інновацій, а відкритість забезпечує вплив 

нових факторів інтенсифікації інноваційних процесів. Ці фактори пов’язані з 

міжнародним середовищем і стосуються об’єднання і використання ресурсів, 

створення кластерів, розвитком інфраструктури, а також обміну результатами 

інноваційної діяльності. 

У методологічному плані необхідно виділити принципи побудови НІС, які 

умовно слід розділити на основні і практичні.  

До основних пропонується віднести: 

 рівності; 

 об'єктивності (система повинна бути заснована на об'єктивних 

закономірностях); 

 обґрунтованості рішень; 

 реалістичності; 

 спеціалізації (інститутів і міжнародних організацій); 

 гнучкості (зміна конфігурації системи залежно від умов); 

 релевантності забезпечення (відповідність параметрів забезпечення 

параметрам завдань та ініціатив);  

 поглиблення співробітництва (орієнтація на поглиблення співробітництва) і 

його безперервності;  

 комбінації універсальності і специфічності;  

 єдності загального і спеціального забезпечення; 

 послідовності; 

 міжнародної адекватності; 

 збалансованості (за функціональними блоками, напрямами інноваційної 

політики та ін.); 

 інституційної конвергенції. 

 Слід зазначити, що принцип інституційної конвергенції є базовим при 

об’єднанні різних організацій у НІС. Це вимагає відповідних політичних заходів. 
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Через істотні відмінності регіонів можливе використання диференційованого 

підходу їх інтеграції та стимулювання інноваційного розвитку. Більшу схильність 

до інтеграції мають регіональні інноваційні системи, які не тільки інституційно 

подібні, а і перебувають на однакових етапах життєвого циклу. 

Серед основних практичних принципів пропонується  виділити такі: 

 перевірка досвідом; 

 готовність приймати невизначеність і парадоксальність; 

 готовність до змін;  

 гармонічна взаємодія елементів (країн, інститутів, ресурсів); 

 постійне удосконалення і розвиток окремих елементів і структури їх 

зв'язків; 

 усвідомлення всіх явищ, внутрішніх (національних та інтеграційних) і 

зовнішніх (глобальних) факторів; 

 оперативність; 

 забезпечення стабільності і дотримання цілей.  

Модернізація НІС вимагає створення спеціальних організацій та 

використання потенціалу міжнародних організацій. З точки зору науково-

технічного співробітництва слід виділити два типи міжнародних організацій: 1)  

відокремлені установи (міжнародні наукові союзи, міжнародні наукові центри, 

форуми, асоціації тощо), які створюються тільки для діяльності у сфері науки, 

техніки та інновацій; 2) інтеграційні організації (об’єднання, угруповання), 

складовою діяльності яких є науково-технічна інтеграція. Враховуючи 

функціональні особливості цих типів міжнародних організацій,  визначено 

інституційні особливості, переваги і недоліки обох варіантів (моделей) 

формування НІС. 

Основними інституційними особливостями моделей розвитку та 

модернізації НІС є: 

1) НІС, що функціонує під керівництвом самостійної, незалежної, неурядової 
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організації; можє об’єднувати різні категорії учасників (національні науково-

дослідні інститути та університети, міжнародні асоціації, національні і міжнародні 

комітети); чітко визначено область діяльності, яка охоплює певну галузь науки, 

сектор економики чи сферу життя суспільства; структура такої організації (НІС) 

формально визначена, включає різні робочі органи; 

2) НІС, яка входить у склад системи більш високого рівня, що формується на 

основі інтеграційного угруповання – функціонує на базі об’єднання з певною 

кількістю країн-членів; охоплює відтворювальний і ринковий простір 

угруповання, передбачаючи залучення усіх категорій учасників інноваційних 

процесів; така НІС співпрацює з певнми міжнароднми організаціями, які створено 

в даному інтеграційному угруповані та підпорядковано єдиним керівним органам 

(міждержавним або наднаціональним). Друга модель є більш складною. За умови 

використання такої моделі модернізація НІС є одним з напрямів економічної 

інтеграції, тому сама НІС є лише однією з форм та областей інтеграційної 

взаємодії країн. Тому її модернізація підтримується усім комплексом напрямів 

інтеграції. Перша і друга модель мають свої специфічні переваги і недоліки, 

представлені у табл. 3.1 [33; 249].  

Слід зазначити, що в рамках моделі модернізації НІС на базі інтеграційного 

угруповання може буди повністю відтворена й інша модель, тобто можуть 

створюватись різноманітні міжнародні організації, діяльність яких буде 

спрямована на стимулювання НТП. При цьому їх учасниками можуть бути не 

тільки країни-члени угруповання. До того ж саме друга модель може орієнтувати 

НІС на забезпечення комерціалізації розробок, що є головним у інноваційному 

процесі. Тому стає зрозумілим, що друга модель є більш складною, але і більш 

ефективною в умовах глобалізації. Особливо її переваги проявляються в умовах 

нестабільності зовнішнього та внутрішнього середовища. Саме у межах 

об’єднання створюються умови для  забезпечення сталості процесів розвитку та 

дотримання країнами-членами визначеного курсу трансформацій.   
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Таблиця 3.1 - Переваги і недоліки моделей  НІС 

 Моделі НІС  

Модель 1 – МІС, що діє та 

модернізується  на основі 

відокремленої установи  

(організації) 

Модель 2 – НІС, що модернізується на 

основі інтеграційного угруповання 

(інтеграційної організації) 

Переваги  - спеціалізація; 

- відносна простота організації; 

- можливість більш вільного вступу і 

виходу учасників; 

- швидкі темпи входження у МІС; 

- реалізація окремих заходів 

підтрим-ки досліджень і розробок;    

- легкість акумулювання та локалі-

зації ресурсів та інфраструктури 

- утворення єдиного ринку знань і 

технологій, створення замкнутого інно-

ваційного циклу з виходом на світовий 

рівень; 

- комплексність, охоплення великої 

кількості сфер; 

- реалізація всього комплексу заходів 

підтримки як науки, так і інноваційних 

процесів 

Недоліки  - слабка прив’язка до комерціалізації 

інновацій, зусередження переважно на 

сфері наукових досліджень;  

- неможливість забезпечити тривале 

співробітництво і реалізацію великих 

проектів; 

- обмеженість окремої галуззю 

науки чи сектором економіки, що не 

дозволяє забезпечити комплексний 

вплив на інноваційний розвиток  

- складність організації і правового 

забезпечення; 

- можливості політичних протиріч 

країн; 

- обов’язковість поглиблення еконо-

мічної інтеграції, у чому можливі до-

даткові складності   

 

 

Моделі також відрізняються часовими параметрами створення НІС: перша 

модель дозволяє швидше досягнути цілей. Друга модель відрізняється не тільки 

тривалістю, а й існуванням різних шляхів (сценаріїв). Перший – інертно-

еволюційний. Він не передбачає активних дій з боку урядів країн, що входять в 

угруповання, а також його міждержавних (наднаціональних) органів. У цьому 

випадку НІС представлена зв'язками та інститутами, що створюються на 

мікрорівні без спеціальних умов «зверху». При цьому регулюючі функції НІС 

визначаються винятково силами ринку. Цей сценарій вимагає є більш тривалим. 

Другий – реформістський (реформістсько-революційний) – передбачає активні 

спільні дії країн-учасниць угруповання щодо створення нової системи відносин. 

Умови розвитку відносин учасників інноваційних процесів задаються «зверху» за 
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допомогою створення міжнародних інститутів, враховуючи відповідні тенденції і 

проблеми, які мають місце на мікрорівні. Цей сценарій є більш швидким, 

передбачає прискорене перетворення інноваційних систем країн, яке може носити 

більш-менш радикальний характер. Модернізація  НІС спрямована на підвищення 

її відкритості, стимулювання міжнародного співробітництва та інтеграції науково-

технічних комплексів країн. 

Особливістю «інтеграційної» моделі НІС є те, що країни, які  включені до 

міжнародної інноваційної системи (або хочуть приєднатись) мають забезпечити 

конвергенцію у сфері інститутів та науково-технічного розвитку. При цьому 

інституційна конвергенція має охоплювати усі види інститутів, які задіяні у 

забезпеченні інноваційних процесів. Конвергенція науково-технічного розвитку  

передбачає розвиток та підвищення ефективності використання відповідного 

потенціалу країн, що відстають. На високому рівні економічної інтеграції 

створення міжнародної економічної системи дозволяє об’єднати науково-технічні 

потенціали країн-членів. 

Активізація інноваційних процесів в останні десятиліття була викликана, 

головним чином, загостренням міжнародної конкуренції. За рахунок інновацій 

країни прагнули забезпечити стабільні ринку збуту, посилити вплив на світовий 

ринок, об’єднати виробничі системи та ін. Домінування інноваційного типу 

конкуренції призвело до того, що інтеграція перейшла у сферу інновацій. Її 

основою стало створення єдиного ринку знань і технологій (що доповнило 

утворення ринків праці і капіталу). Через розширення та поглиблення гармонізації 

забезпечується утворення єдиного інституційного середовища, а межах якого на 

міжнародному рівні інноваційні процеси протікають, як і на рівні окремої взятої 

країни.  

НІС, яка діє в межах міжнародної інноваційної системи, повинна сприяти 

реалізації у межах інтеграційного об’єднання  інноваційної моделі розвитку 

економіки. Становлення «економіки знань» при поглибленні міжнародного 
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науково-технічного співробітництва має свої особливості, у тому числі пов'язані з 

конвергенцією НІС і вирівнюванням параметрів інноваційного розвитку. Виникає 

проблема колективних дій країн у сфері проведення активної інноваційної 

політики.  

Конвергенція НІС дозволяє створити нові міжнародні інститути та 

механізми міждержавного (або наднаціонального) управління, що дозволяє 

реалізовувати єдину інноваційну політику. Окрім цього модернізаці  НІС 

відбувається під впливом цілеспрямованої політики.  Також виробляється 

національная позиція щодо глобального середовища (співробітництво з 

міжнародними організаціями і третіми країнами, залучення ресурсів з третіх 

країн).  

Сама по собі НІС перетворюється на складову загального інтеграційного 

процесу, виступає як об’єднавчий механізм. Країни консолідуються навколо 

вирішення загальних проблем інноваційного розвитку. Для цього вони реалізують 

єдину стратегію у сфері економічного та інноваційного розвитку та проводять 

спільні заходи щодо інтенсифікації інноваційних процесів.  

Як просторово-інтеграційне утворення НІС виникає у конкретних історичних 

умовах у результаті дії єдиних для регіонального простору рушійних сил і 

глобальних факторів. НІС  в умовах глобалізації набуває геоекономічного виміру та 

пов’язана з формуванням стратегічних завдань держави. В умовах глобалізації 

значущість включення у макрорегіони для окремих країн суттєво підвищується, 

тому що це виступає запорукою утримання позицій на світовому ринку. Більшість 

таких макрорегіонів сьогодні являють собою інтеграційні об’єднання. Найбільш 

розвинені з них перейшли або переходять до економіки знань, створюючи 

міжнародні інноваційні системи.  Насамперед, це стосується країн ЄС та АСЕАН. 

Будучи глобальним лідером у інноваційному розвитку, США сформувала декілька 

систем міждержавної взаємодії, наприклад: США-Канада-Мексика та США-Ізраїль. 

Формування у Європі, Південно-Східній Азії та Північній Америці має значні 
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історичні та економічні особливості, а також інституційні відмінності. Достатньо 

порівняти НІС, що сформовані у ЄС та Асоціації країн Південно-Східної Азії (де 

такі системи перебувають на початкових етапах формування і поки зосереджені на 

розвитку промислової кооперації). Певні ознаки міжнародної інноваційної системи 

були інституційно закладені у СНД, де підписано низку угод (наприклад, підписано 

Угоду про створення загального науково-технологічного простору держав-учасниць 

Співдружності Незалежних Держав) та створено декілька міждержавних органів, 

які потенційно могли би виконувати функції управління.  

Світовий досвід свідчить, що ефективна  модернізація НІС  може відбутись 

тільки за умови досягнення достатньо високого рівня політичного, правового та 

економічного розвитку, коли реально можна забезпечити мобільність знань і 

дослідників  та проводити єдину інноваційну політику. Ефективність НІС 

безпосередньо  залежить від якості  управління. 

         Модернізація НІС надає  широкі можливості для інтенсифікації інноваційного 

розвитку. зокрема: генерації нових знань, навчання, запозичення та імітації.  

У сучасному світі конкуренція сходить від нижчих рівнів економічної 

системи до вищих, тому повинна розглядатись і на рівні національних економіки, і 

на рівні інтеграційних об’єднань  (економічних блоків) [39]. Тому слід розглядати 

глобальний вимір модернізації НІС.  В умовах інноваційної конкуренції 

модернізація НІС стає особливим типом стратегічної «поведінки». Модернізація 

НІС як регулюючої структури націлено на: 

 1) об’єднання ресурсів, необхідних для розробки і реалізації інновацій; 

 2) створення механізмів співробітництва у сфері інновацій; 

 3) організації і забезпечення інформаційних процесів; 

 4) активної кооперації у сфері комерціалізації інновацій.  

З цих властивостей випливає, що НІС може бути побудована як мережева, 

що передбачає утворення відповідних форм організації взаємодії учасників 

інноваційних процесів з метою реалізації їх інтересів. У результаті формування 
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мереж виникають мережеві співтовариства, у рамках яких учасники домагаються 

своїх цілей, де-факто дотримуючись мережевого порядку. Мережі мають низку 

об'єктивних переваг у сфері інновацій. Вони пов'язані із специфічними 

«мережевими» ефектами (партнерства; поєднання ресурсів; взаємного навчання; 

розширення співробітництва; інформаційного обміну; поширення досвіду; 

концентрації спільних зусиль; розширення можливостей; участі; синергії; 

внутрішньо- і міжмережевої конкуренції тощо). Незважаючи на гнучкість, мережі 

підвищують системну стійкість, яка при цьому набуває динамічних властивостей. 

Виникнення мереж у сучасній економіці підтримується і забезпечується 

інституційно, у тому числі і на міжнародному рівні. Мережева модель НІС 

дозволяє їй, не втрачаючи стійкості, поєднувати різнорідні елементи, забезпечити 

рухливість їх функціональних зв'язків і багаторівневу комунікацію. Становлення 

мережевої парадигми має велике значення для забезпечення збалансованості 

системи (пондерація) та інституційної конвергенції внутрішнього середовища НІС 

[250]. Модернізація НІС як складної системи здійснюється у кілька стадій, 

характеристика яких представлена у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 - Стадії  модернізації  НІС 

Стадія  Характеристика дій 

Підготовча 

(початкова) 

стадія  

Розробляється концепція і модель НІС; оцінюються альтернативні моделі і 

сценарії розвитку НІС. Проводяться неформальні консультації різних 

учасників.   

Нормативно-

конструктивна 

стадія 

Розробляється і впроваджується нормативно-правова база, закріплю-ються 

цілі; складаються плани щодо вирішення поставлених завдань; 

ухвалюються методики оцінки ефективності тощо. Створюється базова 

інфраструктура, визначаються механізми взаємодії різних учасників 

прийняття рішень.  

Практична 

стадія (стадія 

реалізації) 

Діяльність відповідно до поставлених цілей. Відбувається корегування 

структури,  удосконалюється правове забезпечення  

 Однак для досягнення необхідних параметрів НІС повинна пройти певне 

«визрівання» (матурацію), у результаті якого система виходить на стійкий стан і 

на стадію зростання, що підтримується. НІС наближається до дефінітивних 

(остаточно встановлених) параметрів через тривалий період часу після досить 
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тривалої апробації механізмів її модернізації. Після реформ НІС входить у фазу 

становлення, яка потребує досить тривалого періоду. Прискорення глобалізації 

призводить до швидкої зміни зовнішніх умов. Тому після фази становлення 

формат НІС потребує суттєвих доповнень, що запускає фазу інтенсивних 

трансформацій, успішне здійснення яких забезпечить перехід до фази адаптації, а 

потім до фази стабільності (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 - Характеристика фаз становлення, трансформації, адаптації та 

стабільності НІС 

 
Фази  Характеристика  

Фаза 

становлення  

Відбувається консолідація  елементів, удосконалення інституційного 

забезпечення та інфраструктури взаємодії різних типів учасників. 

Встановлюються формальні і неформальні зв’язки, виникають 

мережі приватних компаній, науково-дослідних установ, 

університетів. Створюються нові установи і структури 

співробітництва, яке постійно розширюється    

Фаза 

інтенсивних 

трансформацій  

Оцінюється ефективність, переваги і недоліки НІС, визначаються ті 

функціональні елементи, яких їй не вистачає. Через зміну умов 

відбувається оновлення (корегування) цілей і завдань НІС, 

модернізується і удосконалюється її структура. Ідентифікуються нові 

напрями дій, пов’язані з новими областями досліджень і розробок 

Фаза адаптації Відбувається адаптація нової структури НІС до зовнішніх умов та  

інституційного забезпечення у відповідності до поставлених цілей  

Фаза 

стабільності  

Система функціонує у тій структурі, що сформовано; відбувається її 

зростання, яке самопідтримується. Увага концентрується на 

підвищенні ефективності системи відносно вже створеної бази. 

Активно поглиблюється співробітництво учасників у межах 

усталених контактів      

 

Через  розширення спектру викликів тривалість фаз трансформації буде 

скорочуватись, як і тривалість фази стабільності.   

НІС повинна забезпечити та інституціоналізувати  «перехресні» взаємодії 

(заплановані і незаплановані) учасників інноваційних процесів. Дана платформа 

має кілька вимірів (правове, організаційне, інформаційне, соціальне, фінансове 

тощо). Основою економічного механізму НІС, який опосередковує відносини 

учасників з приводу спільної розробки і використання інновацій, стає спільний 
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ринок (знань, капіталу, праці) об’єднання, а його складовими є:  

- правовий механізм НІС, який забезпечує створення необхідних правових 

умов для взаємодії учасників інноваційних процесів, захисту їх інтересів, а також 

створення правової бази функціонування;  

- інформаційний механізм НІС, який забезпечує збір, обробку, захист 

інформації, інформаційний обмін, поширення інформаційних технологій та інших 

інструментів, проведення єдиної політики у галузі інформації і формування єдиної 

культури у цій сфері; 

- фінансовий механізм НІС, який підтримує фінансові потоки, які виникають 

у результаті співробітництва та обміну. 

Головне призначення модернізації НІС полягає в інтенсифікації та 

підвищенні ефективності інноваційних процесів з метою забезпечення сталого 

економічного зростання. У зв’язку з цим модернізація НІС спрямована на: 1) 

розвиток науково-технічного співробітництва на всіх рівнях, стимулювання 

науково-технічної інтеграції; 2) додадкову підтримку суб’єктів інноваційної 

діяльності та активізацію їх співробітництва;  3) надання ресурсів та 

інфраструктури для розробки глобальних інновацій; 4) створення системи 

організацій і правових інститутів, що покликані сприяти науковому та 

інноваційному розвитку; 5) упорядкування взаємодії  з третіми країнами та 

міжнародними організаціями.   

Модернізація НІС відповідає потребам учасників інноваційних процесів, що 

породжує нові вимоги  до інноваційної політики країн.  

У процесі модернізації  НІС відбувається перехід до нової моделі 

міжнародного поділу праці, поглиблюється спеціалізація у створенні нових знань і 

розробці інновацій. Це впливає на моделі торгівлі країн.  

Ліберальні принципи модернізації НІС зумовлюють переважання ринкових 

сил, що стимулюють інноваційні процеси на міжнародному і національному 

рівнях. Масштаб впливу ринкових сил є вирішальним. На основі дослідження С. 
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Валентея [5, С. 133] можливо визначити передумови, які створює НІС для 

інноваційного розвитку, якщо вона модернізується по другому типу (передбачає 

включення в міжнародну інноваційну систему (МІС)) (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 - Передумови формування інноваційного типу розвитку, що 

створюються МІС 

 
Передумова Характеристика впливу МІС 

Інноваційний 

потенціал  

МІС, поєднуючи інноваційний потенціал включених у неї країн, 

формує новий потенціал з більш високими якісними 

характеристиками. МІС також сприяє розвитку інноваційного 

потенціалу окремих країн, тому що забезпечує доступ до нових 

ресурсів, стимулює дифузію знань та інновацій, дає можливості 

для навчання, запозичення, копіювання  

Зростання кількості 

учасників 

інноваційних 

процесів  

МІС забезпечує транскордонну перехресну взаємодію 

(співробітництво) учасників інноваційних процесів з включених у 

неї країн, забезпечуючи тим самим збільшення кількості 

суб’єктів, залучених у русло інноваційного розвитку 

Інституційна  

система  

МІС створює на міжнародному рівні інституційну систему, яка 

більш ефективно забезпечує і регулює інноваційні процеси. Це 

досягається за рахунок поєднання зусиль країн і більш якосної 

інституціоналізації процесів, що зумовлено вимогами 

міжнародних відносин  

Попит на інновації  За рахунок формування МІС виникає міжнародний ринок знань. 

МІС забезпечує ринкові відносини у відповідній сфері, сприяє 

лібералізації міжнародного обміну і підвищенню рівня 

конкуренції, що збільшує попит на інновації   

Висока інноваційна 

активність  

МІС одночасно стимулює конкуренцію і створює більш широкі 

можливості для суб'єктів інноваційної діяльності, що сприяє 

підвищенню їх активності у сфері інновацій  

Ефективна 

підтримка і 

стимулювання  

МІС забезпечує об'єднання зусиль країн у підтримці інноваційної 

діяльності, на її основі можуть реалізовуватись більш масштабні 

(спільні) заходи щодо стимулювання інноваційного розвитку  

 

 

Таким чином, модернізація НІС по другій моделі дозволяє вико-ристовувати  

фактори (співробітництво і попит) інтенсифікації інноваційного розвитку. Окрім 

цього, вона генерує додаткові екстерналії, які позитивно впливають на інноваційні 

процеси на національному рівні. 
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3.3 Розробка стратегії модернізації національної інноваційної системи 

України в умовах цивілізаційних трансформацій 

 

Формування інноваційної стратегії є складним, багатоступеневим процесом, 

котрий базується на загальних засадах стратегічного планування в економіці. 

Основними етапами побудови стратегії модернізації НІС є визначення загальної 

місії держави в контексті участі в інноваційних процесах; формулювання 

стратегічних цілей інноваційної діяльності; здійснення аналізу внутрішніх та 

зовнішніх факторів, які матимуть вплив на НІС, формулювання власне стратегії; 

розробка плану дій з реалізації стратегії та конкретних заходів з реалізації 

стратегії; налагодження контролю за виконанням стратегічного плану, оцінка 

результативності стратегії та її адаптивне коригування. 

Стратегічні цілі формулюються на підставі сформульованої стратегічної 

місії та можуть бути розподілені на декілька типів: 

кількісні та якісні; 

короткострокові, середньострокові та довгострокові. 

Розробка стратегії модернізації НІС розвитку має супроводжуватися 

проведенням SWOT-аналізу (SWOT є акронімом слів Strengthes, Weaknesses, 

Opportunities, Threats), котрий є одним з основних методів стратегічного 

планування на мікроекономічному рівні, доволі часто використовується на 

мезорівні та може стати у пригоді і на макрорівні. Методологія такого аналізу 

передбачає виявлення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз від 

реалізації стратегії. 

Сучасна інноваційна діяльність характеризується тенденцією до поєднання 

стратегічних моделей національного розвитку, заснованих на створенні та 

впровадженні інновацій, конкурентоспроможних на світових ринках, із 

активізацією інтеграційних процесів у сфері інноваційного розвитку [229, с. 11]. 

Ця особливість інноваційної діяльності зумовлена низкою факторів, що 
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детермінують пріоритетність інноваційного розвитку: високий рівень глобалізації; 

прискорення розповсюдження інновацій за каналами міжнародної торгівлі, 

внутрішньофірмової торгівлі ТНК (глобальні виробничі та збутові мережі); 

експортна орієнтація інноваційних виробництв; прискорення розвитку 

технологічної бази виробництва; посилення конкуренції на світових ринках; 

перехід процесів інтернаціоналізації та інтеграції від сфери обміну до сфери 

виробництва; структурні зрушення у системі факторів виробництва на користь 

інформації, знань, інтелектуального капіталу, технологій; лібералізація торгівлі та 

руху факторів виробництва на регіональному та глобальному рівнях тощо [229, 

с. 11; 230, с. 64; 231, с. 213; 232, с. 130]. 

До сучасних особливостей інноваційної діяльності також належить 

формування інноваційних систем, які являють собою системи взаємопов'язаних 

економічних суб'єктів та суспільних інститутів, які беруть участь у створенні 

передумов, здійсненні та розповсюдженні результатів інноваційної діяльності 

[251, с. 194]. Зазвичай в економічній літературі мова йдеться про національні 

інноваційні системи, подеколи про регіональні інноваційні системи як в рамках 

однієї країни, так і транскордонні. Однак останнім часом відокремлюють, крім 

того, локальні інноваційні системи, або інноваційні системи виробничих 

комплексів, які охоплюють сукупність науково-виробничих об'єктів, які 

формують інноваційні кластери; галузеві інноваційні системи та інноваційні 

системи підприємств (мікроекономічні інноваційні системи) [233, с. 28].  

Сутнісною особливістю стратегії модернізації НІС є перехід від закритої до 

відкритої моделі інноваційної системи. Розподіл інноваційних систем на закриті та 

відкриті ґрунтується на критерії специфіки їх діяльності, який передбачає 

сукупність таких характеристик: 

науково-технічна основа інноваційної діяльності (власна або запозичена); 

ресурсне забезпечення інноваційної діяльності; 

сфера застосування (споживання) інновацій (відтворювальна система даної 
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країни або інших країн); 

сфера розповсюдження інноваційного продукту (внутрішній ринок або 

ринки інших країн) [233, с. 28; 234, с. 8; 235, с. 41-42; 236, с. 86]. 

Характерні риси закритої інноваційної системи будь-якого рівня 

визначаються виключно власними ресурсними можливостями, спроможністю 

титульного суб'єкту інноваційної системи (регіону, країни, галузі, кластеру, 

підприємства тощо) до інноваційної діяльності, Закритим інноваційними 

системам, які панували у світі до кінця 1960-х рр., була притаманна філософія 

збуту, зміст якої полягав у формуванні такої моделі поведінки даного суб'єкту, яка 

засновувалася на прагненні до продажу наявних товарів і послуг, вироблених із 

залученням лише внутрішніх ресурсів [235, с. 40]. При цьому превалюючою 

функцією інноваційної діяльності виступала виробнича функція, на основі чого 

закриті інноваційні системи характеризувалися монофункціональною та строго 

вертикальною організацією [235, с. 40; 236, с. 88]. 

Вплив цілої низки чинників, серед яких треба відзначити загострення 

конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках; спрощення доступу до факторів 

виробництва (капіталу, робочої сили) внаслідок лібералізації їх руху та їх 

кількісного та якісного зростання; формування новітніх організаційних структур, 

спричинив поступовий перехід до відкритого типу інноваційних систем. 

Основними атрибутами відкритих інноваційних систем є складний характер їх 

організації; розгалуженість ресурсної бази; поліфункціональність; варіативність 

складу внутрішніх та зовнішніх компонентів; комплексність інноваційної 

діяльності [233, с. 28-29; 235, с. 41; 237, с. 213-214]. Порівняльну характеристику 

відкритих і закритих інноваційних систем подано у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 – Основні риси інноваційних систем закритого та відкритого 

типу 

Характеристика інноваційної 

системи 
Закрита інноваційна система 

Відкрита інноваційна 

система 

1 2 3 
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Науково-технічна основа 

інноваційної діяльності 
Внутрішня Внутрішня та/або зовнішня 

Ресурсна база інноваційної 

діяльності 
Внутрішня  Внутрішня та/або зовнішня 

Сфера застосування 

інновацій 

Вітчизняна відтворювальна 

система 

Вітчизняна та/або іноземна 

відтворювальні системи 

Сфера розповсюдження 

інновацій 
Внутрішній ринок 

Внутрішній та зовнішні 

ринки 

Система цільових настанов 

інноваційної діяльності 
«Філософія збуту» 

Поєднання інтересів 

виробників, споживачів та 

суспільства в цілому 

Організаційна структура 

Монофункціональна 

вертикально інтегрована 

структура  

Поліфункціональна 

структура з елементами 

вертикальної та 

горизонтальної інтеграції, у 

тому числі мережевого типу 

Превалююча функція 

інновацій 
Виробнича функція 

Поєднання усіх функцій 

інновацій (пізнавальна, 

перетворювальна, 

організаційна, мотиваційна, 

виробнича, соціально-

споживча, 

ресурсозберігаюча, 

дослідницька, інформаційна) 

Ставлення до 

інтелектуальної власності, 

що використовується в 

процесі інноваційної 

діяльності 

Забезпечення секретності, 

ексклюзивності володіння та 

захисту одноосібного права 

володіння інтелектуальною 

власністю 

Ставлення до інтелектуальної 

власності як до товару, що 

може вільно торгуватися на 

відповідного ринку 

Складено на основі аналізу джерел [233-238]. 

 

Перехід до інноваційних систем відкритого типу, який розпочався з кінця 

1960-х – початку 1970-х рр., знаменувався зміною орієнтації інноваційної 

діяльності від вирішення задач із удосконалення виробництва на удосконалення 

задоволення потреб суспільства; підвищенням гнучкості організаційної структури 

інноваційної діяльності; активізацією взаємодії внутрішнього та зовнішнього 

середовища інноваційної діяльності, суб'єктів різних інноваційних систем; 

об'єднанням ресурсних баз інноваційних систем, різних за просторовою та 

функціональною ознаками; розширенням кола суб'єктів інноваційної діяльності, 

що входять до НІС, та зміцненням взаємозв'язків між ними [235, с. 43; 252, с. 216]. 
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Панування відкритого типу інноваційних систем відкрило чималі 

перспективи для подальшої активізації інноваційного розвитку, основними 

вимірами яких є: 

просторовий вимір – перехід інноваційної діяльності на глобальний рівень; 

структурний вимір – поширення мережевих форм інноваційної діяльності; 

споживчий вимір – спрощення доступу до інноваційних товарів і послуг. 

виробничий вимір – спрощення доступу до ресурсних баз інших 

інноваційних систем, розвиток співпраці з суб'єктами цих систем з метою 

підвищення результативності інноваційної діяльності; 

фінансовий вимір – удосконалення шляхів комерціалізації інновацій та, 

відповідно, прискорення отримання фінансових вигід від інноваційної діяльності; 

процесний вимір – можливість вибору орієнтації інноваційної діяльності на 

внутрішні або зовнішні ресурси, на внутрішнє або зовнішнє розповсюдження 

інновацій у різних сполученнях; 

інституційний вимір – налагодження приватно-державного партнерства, 

удосконалення інституційних засад переливу знань, трансферу технологій, 

комерціалізації та дифузії інновацій між різними інноваційними системами; 

культурний вимір – сприяння міжособистісним контактам у сфері науки, 

НДДКР, бізнесу; поєднання практичного досвіду щодо ведення інноваційної 

діяльності, накопиченого в різних інноваційних системах; активізація 

міжкультурної комунікації та сприяння поширенню процесів соціальної 

глобалізації [237, с. 213-214; 238, c 22]. 

В результаті переходу до інноваційних систем відкритого типу відбувається 

не тільки прискорення розповсюдження інновацій на національному, 

регіональному та глобальному рівнях, але й зміни у формах і каналах поширення 

інновацій. Якщо класичною формою розповсюдження інновацій є їхній продаж у 

матеріалізованому вигляді (інноваційний продукт або обладнання для його 

виготовлення), то нині все більшої значущості набувають новітні форми 
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трансферту інновацій – прямі та портфельні іноземні інвестиції в розробку та/або 

впровадження інновацій; зростання обсягів торгівлі патентами та ліцензіями; 

розвиток спільного інноваційного підприємництва, науково-виробничої 

кооперації, реалізація спільних проектів у сфері НДДКР; розширення 

використання схем інжинірингу та франчайзингу в міжнародному обігу інновацій; 

розвиток орендних (лізингових) відносин щодо інноваційної техніки; часове та 

організаційне зближення стадій інноваційного процесу при просторовій 

диверсифікації цих стадій тощо [229, с. 20; 232, с. 130-131; 239, с. 13]. Відповідно 

до визначених форм розповсюдження інновацій у світовому господарстві можна 

виокремити такі основні канали поширення інновацій: міжнародна торгівля в усіх 

її формах; міжнародна інвестиційна діяльність, міжнародна науково-технічна 

співпраця; глобальні інформаційні мережі тощо [229, с. 28-29; 240, с. 50; 241, 

с. 26]. 

Таке різноманіття форм і каналів передачі інновацій на міжнародному рівні 

відображають тенденцію сучасного інноваційного розвитку, виявлену ще 

А. Маршаллом. На його думку, двигуном інноваційного процесу, інноваційного 

розвитку виступає діалектична єдність суперечностей між посиленням 

фрагментації знання, спричиненим поглиблення міжнародного поділу праці 

(МПП), та об'єктивною необхідністю інтегрування цього ж самого знання [14, 

с. 145]. Звичайно, за часів А. Маршалла (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) мова не йшла про 

розповсюдження інновацій у масштабах та із швидкістю, притаманними цьому 

процесу на початку ХХ ст.. Більше того, ним виявлено та проаналізовано чинники 

переходу до індустріального, а не постіндустріального розвитку економіки. Але це 

твердження про рушійну силу діалектичного протиріччя фрагментації та інтеграції 

цілком доцільно застосовувати до пояснення особливостей переходу до 

постіндустріальної економіки, до засад формування новітньої економічної 

системи, заснованої на інноваціях, знаннях, інформації (різні автори дають різні 

назви такій новій економіці – інноваційна економіка [243], економіка знань [253], 
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інформаційна економіка [254], інтелектуальна економіка [245] тощо). 

Насправді, у світовому господарстві одночасно мають місце як 

дезінтеграційні, так і інтеграційні явища у просторовому та часовому вимірі 

протікання інноваційних процесів. З одного боку, має місце поглиблення 

спеціалізації господарської діяльності, у тому числі і інноваційної діяльності; 

поширення набуває створення розгалуженої мережі наукових, науково-дослідних 

установ, дослідницько-виробничих комплексів і т.ін., кожне з яких володіє та 

користується знанням щодо певного етапу інноваційного процесу, щодо 

виготовлення певного продукту (нового знання, технології, товару чи його 

компоненту тощо). 

Пришвидшення протікання усіх етапів життєвого циклу інновацій 

призводить до того, що на сучасному етапі чинник часової фрагментації 

поступово втрачає своє значення у порівнянні із чинником просторової 

фрагментації інноваційного процесу. В результаті відбувається стиснення 

класичної S-подібної логістичної кривої (крива Р. Перла), застосовувати яку для 

ілюстрування життєвого циклу інновації запропонував Р. Ленц [244]. Прискорення 

торкається не лише життєвого циклу окремої інновації, але й процесу зміни 

інновацій (переходу від однієї інновації до іншої), а отже переважаючим стає 

паралельний перехід до нових інновацій (започаткування життєвого циклу 

наступної інновації до завершення життєвого циклу попередньої інновації) [255, 

с. 26-28]. 

На основі наведених міркувань схематично скорочення життєвого циклу 

інновації та прискорення зміни інновацій може бути представлене у вигляді 

сукупності S-подібних кривих, наведеної на рис. 3.1. 

Прискорення інноваційних процесів відбувається не відокремлено, а 

одночасно із прискоренням темпів розвитку інших сфер суспільного життя 

(ділових циклів, циклів розвитку соціальних систем, циклів капіталізації, 

демографічних циклів, циклів існування техніки, життєвих циклів товарів та 
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технологій тощо) [256, с. 131-132; 257; 258, с. 25]. За таких умов потреба в 

інноваціях як ініціатор інноваційного процесу виникає частіше, а посилення 

конкуренції як на національному, так і на міжнародному рівнях вимагає більш 

оперативного реагування інноваторів (підприємств, регіонів, країн тощо) на цю 

потребу. 

 

 

Рисунок 3.1 – Прискорення життєвого циклу та зміни інновацій 

Складено за джерелами [255, с. 26-28; 259, с. 66]. 

 

Щодо просторового чинника фрагментації інноваційних процесів, то його 

значення дедалі зростає під дією таких причин, як зростання матеріальних витрат, 

потрібних для ведення інноваційної діяльності, необхідність прискорення 

розробки та впровадження інновацій за одночасної участі у даному процесі 

великої кількості взаємопов'язаних суб'єктів інноваційної діяльності; підвищення 

ризикованості інноваційної діяльності внаслідок посиленої конкуренції на 

національних і світових ринках, невизначеності результату такої діяльності, інших 

специфічних для ринку інноваційних товарів та послуг чинників економічного, 

соціального, психологічного характеру [260, с. 456-457]; загальногосподарських 

тенденцій спеціалізації виробництва, поглиблення міжнародного поділу праці 
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тощо. 

Така фрагментація інноваційної діяльності дає можливість збільшити 

масштаби інноваційної діяльності на кожній із стадій інноваційного процесу, 

підвищити спроможність до ефективної інноваційної діяльності кожної з ланок, 

що бере у ній участь завдяки їх спеціалізації на конкретному виді діяльності. 

Однак, фрагментація інноваційної діяльності несе і певні ризики. Зокрема, 

підвищуються транзакційні витрати та контрактні ризики в результаті 

необхідності взаємодії великої кількості елементів мережі. Для мінімізації 

подібних ризиків необхідним є створення інституційної основи для координації, 

управління та контролю за підприємствами та установами, що є ланками 

фрагментованого інноваційного процесу. Інакше кажучи, необхідною є інтеграція 

цих ланок з метою скорочення впливу негативних інституційних факторів з 

подальшим синтезом елементів фрагментованого інноваційного процесу в єдину 

організовану та інституціоналізовану систему. 

Інтегрування фрагментів інноваційного процесу, просторово відокремлених 

один від одного, також зумовлюється низкою загальних чинників суспільного 

розвитку та специфічних чинників інноваційного розвитку. До перших належать 

тенденції глобалізації, інтернаціоналізації господарського життя, 

транснаціоналізації, міжнародної економічної інтеграції (на регіональному та, 

частково, на глобальному рівнях), активізація коопераційної взаємодії в усіх 

сферах суспільного життя, розвиток мережевих форм економічної діяльності тощо 

[229, с. 11; 232, с. 130; 241, с. 27-28; 260, с. 457]. Щодо специфічних чинників 

інноваційного розвитку, що зумовлюють необхідність інтегрування 

фрагментованих ланок інноваційного процесу, то тут треба відзначити зростаючу 

потребу у підвищенні ефективності інновацій на тлі загострення конкурентної 

боротьби на ринках інноваційної продукції;  

Діалектична єдність фрагментації та інтеграції інновацій зумовлена 

біфуркаційністю інноваційного розвитку. Так, зростання масштабів інноваційної 
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діяльності в усьому світі спричиняє підвищення інерційності інноваційних систем 

(національних, регіональних, глобальної), а посилення впливу дестабілізуючих 

зовнішніх факторів на інноваційний розвиток призводить до втрати стійкості 

інноваційними системи, а отже виникають об'єктивні потреби у переході 

інноваційної діяльності на нову траєкторію розвитку. Саме у цьому переході і 

відображається біфуркаційність інноваційного розвитку (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Біфуркаційність інноваційного розвитку на основі еволюції 

технологічних укладів 

Розроблено з використанням джерела [261, с. 22]. 

 

Змальований процес є наслідком системної взаємодії науково-технічного 

прогресу та глобалізаційних процесів в інноваційній діяльності. Уособленням 

таких біфуркацій інноваційного розвитку виступає зміна домінуючих у світовій 

економіці техніко-економічних (технологічних) укладів (ТУ), які засновуються на 

радикальних (базових, базисних) інноваціях. При цьому технологічні уклади 

змінюються не одночасно та стрибкоподібно, а поступово, від однієї галузі до 
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іншої, від однієї країни (регіону) до іншої тощо. Відкриття та винаходи, що лежать 

в основі базисних інновацій, відбуваються набагато раніше, ніж їх масове 

використання, тобто їх зародження відбувається в одному ТУ, а масове 

використання – в наступному [262, с. 68]. 

Так, пануючий нині у розвинених країнах та НІК V ТУ (з 1985 р. до 

(орієнтовно) 2035 р.) спирається на досягнення в області електроніки та 

мікроелектроніки, атомної енергетики, на інформаційних технологіях і здобутках 

генної інженерії, хоча більшість фундаментальних наукових основ цих інновацій 

було закладено у попередніх ІV та навіть ІІІ ТУ. Радикальні інновації в зазначених  

областях знань спричинили створення та поступове поширення і удосконалення 

новітніх продуктів у сфері нанотехнологій та біотехнологій, освоєння космосу, 

розвитку засобів зв'язку (супутниковий, стільниковий) відеоаудіотехніки, 

телекомунікаційних засобів тощо. Ці матеріально-технічні за своїм типом 

інновації [263, с. 20] спричинили появу низки організаційно-управлінських 

нововведень: нині відбувається поступовий перехід від  розрізнених фірм до 

єдиної мережі великих та середніх компаній, від лінійної до дивізіональної 

внутрішньофірмової структури [262, с. 68; 263, с. 20]. Ці організаційно-

управлінські інновації засновуються, передусім, на використанні сучасних засобів 

зв'язку, телекомунікаційних мереж тощо. Одночасно складові цих інноваційних 

мереж взаємодіють в області усіх етапів інноваційного процесу, виводячи, таким 

чином, його на новий рівень. 

Паралельно з V ТУ економіки багатьох країн світу характеризуються 

переважним використанням технологій ІV та ІІІ ТУ, для яких характерним є, 

відповідно, використання електроенергії та енергії вуглеводнів на кшталт нафти та 

природного газу [264, с. 159-160]. До числа таких країн належить і Україна з 

притаманним її національній економіці переважанням добувної галузі, металургії 

та важкого машинобудування. До подібних країн належить і Росія, в економіці 

якої у 2008 р. на частку ІІІ ТУ припадало близько 30 % виробництва; на частку ІV 
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ТУ – 50 %, V ТУ – 10 % та лише 1 % на частку нового, VІ ТУ, який лише 

зароджується [265]. 

Для нового, VІ ТУ, який нині перебуває нині на стадії зародження (за 

визначення С.Ю. Глазьєва, на стадії ембріонального розвитку [266]) базовими 

галузями мають стати робототехніка; біотехнології, засновані на досягненнях 

молекулярної біології та генної інженерії; нанотехнології; системи штучного 

інтелекту; глобальні інформаційні мережі; інтегровані високошвидкісні 

транспортні системи тощо [264, с. 160]. В рамках VІ ТУ передбачається також 

розвиток лазерної техніки, компактної та надефективної енергетики; перехід до 

використання водню у якості екологічно чистого енергоносія; застосування 

високих гуманітарних технологій з метою підвищення можливостей людини, 

удосконалення соціальної структури та системи управління суспільними 

процесами [262, с. 68]. 

Звичайно, перехід до нового ТУ здійснюється не одночасно в усьому світі. 

Для кожного з ТУ виділялася група країн, що складають групу технологічних 

лідерів даного ТУ, країни "центру", країни-інноватори. Саме ці країни (для VІ ТУ 

прогнозується, що таким центром мають стати, вже традиційно, країни Західної 

Європи, СШП, Японія). Інша група країн характеризується високою 

спроможністю до впровадження інновацій, але ці інновації переважно є 

запозиченими у країн – інноваційних лідерів. До числа найуспішніших країн, 

розвиток яких засновано на запозиченні та ефективному впровадженні інновацій з 

інших країн, є НІК [229, с. 28], особливо НІК другої, третьої та наступних хвиль 

[267, c. 85]. Решта країн світу демонструє різного ступеня відставання у 

впровадженні інновацій та переважно починає використовувати інновації на 

кінцевих стадіях їх життєвого циклу. 

Таким чином, внутрішні передумови інноваційної взаємодії засновуються на 

специфіці власне інноваційних процесів та інноваційного розвитку окремих країн, 

їх угруповань та світу в цілому. До внутрішніх передумов інноваційної інтеграції 
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належать пріоритетність інноваційного розвитку як основи стратегії 

національного розвитку багатьох країн; формування інноваційних систем різних 

рівнів, у тому числі таких, що охоплюють суб'єкти та інститути двох або більше 

країн; перехід інноваційних систем відкритого типу, які засновуються на 

використанні внутрішніх та зовнішніх ресурсів інноваційного розвитку; 

удосконалення трансмісійного механізму інноваційного розвитку шляхом 

удосконалення форм і каналів розповсюдження інновацій на всіх етапах 

інноваційного процесу; діалектична єдність фрагментації та інтеграції 

інноваційного процесу на національному та на міжнародному рівні; прискорення 

життєвого циклу інновацій; біфуркаційність глобального інноваційного розвитку; 

диспропорціність та асиметричність інноваційного розвитку різних країн; 

включення зовнішніх (іноземних) акторів та створення мережевих структур при 

протіканні сучасних інноваційних процесів [268]. 

 

3.4 Формування механізму поглиблення науково-технічного 

співробітництва в межах інтеграційних приорітетів України та ЄС 

 

Cпівробітництво з ЄС додатково мотивує до проведення модернізації НІС 

України, враховуючи масштаби його переваг, а саме: 1) отриманням доступу до 

фінансових ресурсів, що виділяє ЄС; 2) розширенням можливостей 

комерціалізації розробок; 3) впровадженням європейських стандартів у різних 

сферах науково-технічної діяльності; 4) підвищенням кваліфікації фахівців за 

рахунок їх залучення до проведення НДДКР у країнах ЄС; 5) одержанням досвіду 

в управлінні науково-технічним розвитком та ін. 

Модернізація  НІС України заснована на більш широкому використанні 

досвіду ЄС відносно створення спеціальних інститутів підтримки інновацій, а 

також поглиблення міжнародного науково-технічного співробітництва. Саме це 

буде основою для подальшої уніфікації інститутів та гармонізації інноваційної 
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політики. Спрямована інтеграція НІС України має розглядатись і як самостійний 

зовнішній фактор її удосконалення і розвитку, що зумовлено, насамперед 

економічними умовами (ринок збуту, замовлення); притоком нових знань та 

зміною політичних настанов. 

Створення умов для інтенсифікації науково-технічних зв’язків з ЄС 

дозволить прискорити процес модернізації НІС за рахунок: підвищення 

інноваційної активності; мобілізації науково-технічного потенціалу (у контексті 

реформування наукового сектору) і модернізації матеріально-технічної бази; 

удосконалення законодавчо-правового та інформаційного забезпечення; залучення 

додаткових фінансових та інтелектуальних ресурсів; підвищення мобільності 

наукових кадрів та ін. Включення до ІСЄС передбачає не тільки  збільшення 

потоків знань, а ще і на розширення взаємодії (особливо незапланованої) різних 

учасників інноваційних процесів з України та ЄС. Така взаємодія можлива тільки, 

якщо бар’єри, які обмежують розвиток науково-технічного співробітництва, 

будуть максимально знижені та виникнуть інтернаціональні за своїм характером 

інноваційні процеси. Саме це (а не спорадичні потоки) буде підтвердженням того, 

що Україна включена до європейського простору.   

Розвиток економічних зв’язків України і ЄС часто протиставляється 

відносинам із країнами СНД. Визначальною для вирішення подібних протиріч 

повинна стати теза про доцільну багатовекторність, яка більшою мірою відповідає 

умовам глобалізації. Співробітництво з ЄС практично ніяк (якщо не брати до 

уваги політичних факторів) не обмежує відносини з країнами СНД, навпаки 

сприяє регіональній консолідації та розвитку багатостороннього співробітництва. 

У проекті Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в 

умовах глобалізаційних викликів зазначено, що Україні необхідно орієнтуватись 

на досягнення саме європейських стандартів в усіх сферах життя суспільства. 

Сценарії і прогнозні оцінки інноваційного розвитку України на період до 2020 

року визначено відносно ЄС (на основі існуючого на момент розробки стратегії 
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Європейського інноваційного таблоїду) як макрорегіону, до якого тяжіє Україна. 

Україна віднесена до групи країн «помірні інноватори», де вона була лідером. 

Встановлено можливість (за узагальненими оцінками) вийти на досить високі 

показники інноваційного розвитку (Україна/ЄС-27): 1) можливості в сфері 

інформаційних технологій – 80-85%, 2) можливості в сфері досліджень і розробок 

– 85–90%, 3) можливості структури промисловості – 70–75%, 4) патенти, торгові 

марки, промислові зразки – 20–30% [159]. Основні стратегічні пріоритети і 

ключові заходи, що визначені Стратегією, також передбачають заняття Україною 

більш високих позицій в Європі [159]. Досягнення європейських стандартів 

інтерпретується у тому числі як адаптація НІС України до умов глобалізації, її 

переорієнтація на ринкову модель, а також крок до запровадження нових 

механізмів управління інноваційним розвитком. Це стало основою для розробки 

пропозицій з вирішення всього спектру практичних завдань у сфері розвитку 

складових науково-технічного потенціалу і структурних реформ економіки 

України. Велика увага приділена використанню можливостей міжнародного 

співробітництва та залученню зарубіжних інвесторів до розвитку інноваційної 

сфери. Європа розглядається як найважливіший вектор щодо залучення іноземних 

інвестицій. Зазначено: «Стосовно співробітництва з ЄС завдання полягає в 

ініціюванні нових програм на умовах, що існували й існують у ЄС для країн 

Центральної та Східної Європи. Це дозволить не тільки залучати більш значні 

кошти до виконання НДДКР та інноваційних проектів, але і розширити спектр 

співробітництва між українськими та зарубіжними організаціями» [159]. У зв’язку 

з цим пріоритетним напрямом є удосконалення нормативно-правової бази 

співробітництва та зміна моделі державної інноваційної політики України [269]. 

Остання має бути орієнтована на стимулювання науково-технічного 

співробітництва з ЄС та окремими країнами-членами. Для цього має бути 

прийнята відповідна стратегічна програма, визначені заходи та інструменти 

стимулювання. 
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Основою для розвитку співробітництва є погодження пріоритетів 

інноваційного (науково-технічного) розвитку ЄС і України. Узгодження 

пріоритетів дозволяє концентрувати увагу на сферах, де максимально зосереджено 

спільний інтерес сторін. Від специфіки пріоритету буде залежити зміст заходів 

стимулювання та програма співробітництва. Пріоритети в Україні визначені 

Законами України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»та «Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні». В цілому і пріоритети ЄС, 

і пріоритети України відповідають напрямам сучасного НТП та є зіставними. Це 

має бути основою для стимулювання науково-технічного співробітництва на 

макрорівні та розробки міждержавних проектів. До того ж ЄС і Україну ЄС 

зближують спільні геоекономічні проблеми (наприклад, забезпечення 

енергетичної безпеки) та глобальні виклики.  

Вплив ЄС на інноваційний розвиток економіки України має збільшуватись  

саме у контексті реформування НІС. Будувати національну модель інноваційного 

розвитку необхідно  саме на основі європейського досвіду через цивілізаційну 

спорідненість та перспективи поглиблення економічного співробітництва, а також 

з урахуванням перспектив включення України у європейський макрорегіон. 

Україна немає таких характеристик, як, наприклад, США чи Японія, тому більше 

затребувана саме європейська модель.  

Слід очікувати, що поступовий розвиток науково-технічного співко-

бітництва з ЄС сформує напрям інтернаціоналізації НІС України. Відсутність 

аналогічних за потенціалом альтернатив (перш за все у напрямі СНД) робить 

включення у ІСЄС головним орієнтиром реформування НІС України на основі 

конвергентного сценарію. Слід зазначити, що конвергенція НІС України відносно 

ІСЄС дає специфічні переваги у переходу на інноваційну модель розвитку (рис 

3.3).  

Вітчизняний науково-технічний комплекс, за умови його пожвавлення та 

ефективного використання, повинен відігравати значну роль у активізації 
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європейської інтеграції України. Це може проявлятись прямо (через розвиток 

науково-технічного співробітництва) чи опосередковано (через інституційну 

конвергенцію та взаємопроникнення економічних систем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Обґрунтування європейського вектору  

конвергенції НІС України 

 

Поглиблення науково-технічного співробітництва України і ЄС має стати 

основою для інтеграції у ІСЄС. На поточному етапі Україна функціонально 

включається у простір ІСЄС (функціональна інтеграція), що проявляється в участі 

у міжнародних програмах і проектах. За умови реалізації програми конвергенції  
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Зумовлена прагненням до розширення співробітництва, 

комерційної реалізації розробок і послуг, політичним 

впливом, доцільністю запровадження європейських 

стандартів регулювання науково-технічного розвитку, 

полегшенням імпорту інститутів, вступом України у 

європейські організації 

Пов’язана з доступом нових знань, отримання 

додаткових фінансових та організаційних ресурсів за 

рахунок участі у європейських програмах і проектах, 

поглибленням партнерства, появою нових можливостей 

комерційної реалізації розробок і послуг 

Відбувається за рахунок розвитку співробітництва з 

країнами-партнерами ЄС, участі у міжнародних 

програмах і проектах, вступу до міжнародних 

організацій, впровадження європейських стандартів   
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буде відбуватись часткова або повна (при вступі України до ЄС) інституційна 

інтеграція до структури ІСЄС, що проявляється у приєднанні до відповідної 

договірно-правової бази, міжнародних організацій та заходів (реалізації 

інструментів). На сучасному етапі відносини України і ЄС у сфері науки і техніки 

розвиваються як функціональне включення, основи інституційної інтеграції тільки 

починають закладатися. Україна поки не є асоційованим учасником РПДТР. 

Питання про характер розвитку європейської інтеграції України і, тим більше, 

сценарії та перспективи цього процесу залишаються недостатньо визначеними. 

Інституційна інтеграція з ІСЄС фактично призупинена. На додаток, і 

функціональна інтеграція (участь у заходах) також характеризується незначним 

масштабом. Україна не приймає участі у діяльності більшості незалежних 

міжнародних організацій, які включені до ІСЄС.  

Для забезпечення конвергенції активність доінтеграційної взаємодії НІС 

України та ІСЄС повинна бути підвищена за рахунок диверсифікації форм і 

механізмів співробітництва, створення нових структур партнерства. Конвер-генція 

має стосуватись як формальних, так і неформальних інститутів. 

Враховуючи різницю рівнів розвитку ЄС і України, а також відмінності у 

характері інноваційної політики, слід зазначити, що масштаби впливу 

співробітництва можуть бути визначальними для реформування НІС. Інтеграція 

інноваційних системи України і ЄС є поступовим і тривалим процесом, який буде 

породжувати певний континуум змін у інституційному середовищі економіки 

України. Спрямованість цих змін буде створювати умови для часткової або 

повного включення до європейських структур. У міру розвитку інтеграції 

(функціональної та інституційної), вплив ІСЄС на інноваційні процеси і політику 

держави буде збільшуватись. 

Інтеграція НІС України до ІСЄС повинна розглядатись комплексно за всіма 

сферами і напрямами інтернаціоналізації з урахуванням виникнення нових 

функціональних зв’язків, типів взаємодій. Слід враховувати, що НІС України та 
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ІСЄС перебувають на різних стадіях розвитку, для них характерні різні процеси 

якісних перетворень. У ІСЄС утворено практично всі необхідні інститути, 

інтенсивно відбуваються інтенсивні трансформаційні процеси. Незважаючи на те, 

що європейська економіка переживає спад, розвиток ІСЄС не уповільнюється і, 

навіть, посилюється під впливом глобальних викликів. Масштабні цілі 

європейської стратегії дозволяють очікувати позитивних змін і надалі, тому що це 

буде визначати життєздатність самого ЄС. В Україні ж НІС розвивається 

повільно, підсилюються протиріччя між існуючими (переважно формально) 

інститутами і реаліями національної економіки. Незважаючи на завершення 

загального трансформаційного процесу в економіці, формування ефективних 

ринкових інститутів потребує подальших перетворень. Особливо це стосується 

науково-технічного комплексу, де зберігаються значні «залишки» соціалістичної 

адміністративної системи.  

Враховуючи, що ІСЄС інтенсивно трансформується, для інтеграція НІС 

України процеси її реформування мають носить прискорений характер і 

орієнтовані на перспективні зміни у систему ЄС.  

Характер взаємодії з ІСЄС і, отже, масштаб отриманих від цього переваг 

залежить від сценаріїв інноваційного розвитку, які у свою чергу пов’язані із цілою 

низкою обставин. За умов прискореного проведення необхідних перетворень і 

поглиблення співробітництва, необхідно очікувати позитивних результатів. Серед 

яких: підвищення рівня інноваційної активності, пожвавлення ринку інновацій та 

зростання обсягу інноваційно-орієнтованих інвестицій. Високий попит на 

інновації викличе абсорбцію нових знань, що надходять із міжнародного 

простору. У результаті розшириться участь у програмах і проектах ЄС, стане 

можливим і необхідним вступ України до нових міжнародних організацій, 

діяльність яких пов’язана з наукою, технологіями та інноваціями. Позитивна 

динаміка у сфері інновацій дозволить залучати закордонні інвестиції та фахівців, 

що ще більше розширить міжнародні науково-технічні зв’язки. У випадку ж 
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песимістичного сценарію масштаб зазначених процесів не буде значущим для 

реформування НІС, участь у заходах і програмах ЄС буде згортатись. Взаємодія з 

ІСЄС буде проявлятись або у реалізації стосовно України заходів підтримки, або у 

результаті імовірної приватної ініціативи. 

Таким чином, інтенсивність розвитку співробітництва на рівні інноваційних 

систем України та ЄС залежить від успішності вирішення внутрішніх проблем, що 

блокують інноваційний розвиток. Масштаб переваг від включення у європейський 

простір  зростатиме у випадку, якщо інноваційність економіки України буде 

визначальною у забезпеченні конкурентоспроможності та економічного 

зростання. 

Безумовна перевага оптимістичного сценарію закономірно піднімає питання 

про можливість майбутнього включення НІС України до ІСЄС. Цей процес буде 

поступовим, заснованим на еволюційному розвитку зв’язків та конвергенції 

інститутів. Тривалість і, відповідно, нерівномірність цього процесу вимагає 

розглядати інкрементальні (від лат. incrementum – зростання, збільшення) і 

декрементальні (від лат. decrementum – зменшення) його складові. На їх 

урахуванні повинна будуватись стратегія і тактика управління процесом інтеграції 

у ІСЄС. Декрементальні прояви будуть виникати переважно у сфері 

неформальних інститутів чрез опір перетворенням моделі.   

Процес інтеграції НІС України відносно ІСЄС забезпечується на основі 

механізму, представленого на рис. 3.4. 

Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва та конвер-

генція прискорить інтеграцію НІС України до ІСЄС. При цьому слід виконати 

наступні вимоги: 

 

Концептуальна і планова основа спрямованої конвергенції 

НІС України відносно ІСЄС 

уніфікація формальних правових 

інститутів у межах НІС України   

функціональна і структурна реор-ганізація 

науково-дослідних установ і органіів 

Формальні інститути НІС   Неформальні інститути НІС  

лібералізація соціальних зв’язків на 

мікрорівні 

 

інформаційний вплив і сприяння 

поширенню європейської інноваційної 
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Рисунок 3.4 - Механізм поглиблення науково-технічного  

співробітництва України і ЄС 

у європейський простір Україні краще включатись ефективним комплексом, 

у противному випадку частина науково-технічного потенціалу буде 

використовуватись і «поглинатись» закордонними системами. Тому мають бути 

відновлені (чи створені) замкнуті цикли розробки, використання і комерціалізації 
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нових знань, забезпечена консолідація і мобілізація науково-технічного комплексу 

країни; 

необхідно прискорити подолання ізоляції (у різних проявах) та підвищити 

відкритість НІС, забезпечивши перехід до інтеракційної моделі цієї системи. При 

такій моделі буде посилена інтернаціоналізація НІС та зовнішні науково-технічні 

зв’язки з ЄС та  його країнами-партнерами.  

Інтеракційна модель може відтворюватись у секторальному вимірі. Через 

домінування принципів лібералізації та конкурентності, інтеракційна модель НІС 

повинна бути максимально універсальною, з прозорими механізмами 

регулювання. НІС має розвиватись у контексті процесів міжнародної 

інституціоналізації (участь у міжнародних угодах і організаціях), регіональної 

інтеграції. Інтеракційна модель повинна сприяти використанню потенціалу 

багатовекторного співробітництва для інтеграції НІС України до ІСЄС; 

в управлінні процесом інтеграції необхідно орієнтуватись на майбутнє, 

передбачаючи зміни. Це передбачає врахування загальносвітових тенденцій, 

цивілізаційних змін, а також регіональних особливостей формування МІС, їх 

специфічні парадигми. Для кожної МІС характерні різні закономірності розвитку і 

відповідно перспективи Орієнтація на майбутнє вимагає внесення додаткових 

критеріїв оцінки ефективності співробітництва (і конвергенції) з ЄС, які повинні 

враховувати відповідність настановам трансформації ІСЄС;  

при інтеграції у ІСЄС необхідно враховувати специфічні ефекти у сфері 

соціально-економічного і суспільного розвитку. Соціальні зміни необхідно 

проектувати і розглядати як додаткові детермінанти економічної ефективності. 

Технократична логіка, яка дозволяє вибудувати норми і правила, має 

доповнюватись соціальною логікою, яка дозволяє створювати ефективні 

інститути. Україні важливо прискорити низку цивілізаційних модернізацій 

(наприклад, у реалізації концепції інформаційного суспільства), впровадження 

прогресивних соціопсихологічних та соціокультурних домінант; 
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у процесі конвергенції можуть зникати національні особливості інноваційної 

системи України, які можуть бути як факторами ефективності, так і факторами 

неефективності. Тому конвергенція, по можливості, має бути селективною;  

повинні бути раціоналізовані усі механізми міжнародного науково-

технічного співробітництва, тобто удосконалені для забезпечення економії 

ресурсів, скорочення витрат часу, зниження ризиків. Нарощування фінан-сування 

може здійснюватись тільки після використання всіх резервів підвищення 

результативності. Процес раціоналізації має бути перманентним,  

супроводжуватись дебюрократизацією, підвищенням прозорості і т.п.;  

у взаємодії з ІСЄС акцентована увага має приділятись розвитку зв’язків на 

мікрорівні. Тому в управлінні процесами співробітництва і проектуванні структур 

партнерства повинен переважати метод «знизу-догори», у тому числі з 

ініціативами  учасників інноваційних процесів. Метод «зверху-донизу» повинен 

використовуватись тільки у тих сферах, де його застосування доцільне або є єдино 

можливим (насамперед це військово-промисловий комплекс, області, пов’язані з 

національною безпекою) через модель прийняття рішень і високий обсяг витрат. 

При управлінні процесами співробітництва повинні враховуватись особливості 

розвитку горизонтальних (внутрішньосекторальних) і вертикальних 

(міжсекторальних) зв’язків. Насамперед необхідно оцінювати умови розвитку 

незапланованого співробітництва, оперуючи порівняннями адміністративних 

бар’єрів міжнародного (іноземного) і національного середовища; 

взаємодія з ІСЄС і міжнародне співробітництво повинні спрямовуватись на 

практичне впровадження та комерціалізацію інновацій. У зв’язку з цим ресурси 

мають концентруватись на реалізації проектів для промислового секто-ру України 

і ЄС. Використання вітчизняними підприємствами інновацій, отриманих у 

результаті міжнародних проектів, повинно додатково підтри-муватись і 

стимулюватись. 

Головною і первинною формою взаємодії НІС України з ІСЄС є участь у 
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програмах ЄС, який таким чином активно використовує науково-технічного 

потенціал інших країн. В умовах України участь у програмах ЄС має 

підтримуватись як напрям науково-технічного співробітництва. Тому ця 

підтримка має здійснюватись у такий спосіб, який би дозволяв отримувати 

позитивні ефекти і для економіки України (наприклад, викуп патентів). При 

наданні підтримки необхідно враховувати відповідність проекту, що подається 

для участі у певній програмі, пріоритетам інноваційного розвитку України. Через 

домінантність ЄС взаємодія з ІСЄС, сама по собі, може розглядатись як частина 

політики пріоритетів та зміна методики їх визначення (на основі конвергенції 

методик і програм розвитку). При участі у РПДТР, у межах встановлених нею 

пріоритетних напрямів, представники України мають змогу висувати власні 

ініціативи, які  відповідають національним інтересам. Тому визначальне значення 

має детальне обґрунтування проектів, що може здійсню-ватись у формі експертної 

підтримки.  

Масштаби підтримки досліджень на міжнародному рівні через РПДТР 

зростають. Тому підтримка участі у цих програмах в Україні має бути включена у 

комплекс заходів щодо підтримки пріоритетів інноваційного розвитку. При цьому 

слід враховувати, що обсяги фінансування за заявленими пріоритетам зростають 

нерівномірно, як і за різними завданнями і органами. До того ж існує можливість 

охопити усі пріоритети національного розвитку за рахунок участі в інших, окрім 

РПДТР, програмах, що проводяться ЄС на підтримку науки і техніки.   

Участь у програмах ЄС повинна ґрунтуватись на їх об’єктивній оцінці. Вона  

має стосуватись і нових можливостей, переваг тієї або іншої програми, і недоліків 

тих інструментів, які пропонуються і можуть мінімізуватись. Досвід участі у 

кожній програмі дозволяє виділити фактори успішної підготовки проектів, які 

мають стати орієнтирами для державної підтримки науково-технічного 

співробітництва. Загальними передумовами участі у програмах ЄС є наступні:  

1) забезпеченість фінансовими ресурсами, необхідними для повноцінної 
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участі у міжнародних заходах та роботі міжнародних організацій;  

2) якість інформаційного забезпечення підготовки і просування проекту, у 

тому числі фінансові особливості, вимоги до учасників і проектів, зміни;  

3) ступінь підготовки учасників (наприклад, кваліфікація кадрів, знання 

іноземних мов, ознайомлення) і проектів (обґрунтування, експертиза, презент-

тація), що пов’язано з відповідним фінансовим забезпеченням, залученням 

інтелектуальних ресурсів і додатковою державною підтримкою;  

4) оптимальність процедур підготовки учасників і проектів, взаємодії із 

закордонними партнерами, що забезпечує своєчасність і економію ресурсів;  

5) наявність спеціального програмного забезпечення, технологій роботи з 

інформаційними ресурсами та підтримкою комунікації з партнерами;  

6) доступ до спеціальних послуг (експертних, інформаційних);  

7) мотивація фахівців;  

8) відповідність імперативам інтенсифікації інноваційних процесів, вста-

новленим у ЄС (наприклад, підвищення мобільності людських активів, знань, 

технологій, розвиток комунікації тощо) та напрямам трансформації ІСЄС.  

Для обґрунтування заходів підтримки участі у певних програмах ЄС вони 

мають оцінюватись з точки зору їх потенційного впливу на конку-

рентоспроможність економіки, темпи економічного зростання, культурний 

розвиток, а також вирішення соціальних проблем (насамперед зайнятості та 

екологічної безпеки). Окрім цього маю враховуватись інтеграційний потенціал 

програм та їх вплив на інтенсивність конвергенції НІС України відносно ІСЄС. 

Успішна участь у заходах ЄС найчастіше вимагає від учасників ком-бінації 

вузькоспеціалізованих знань, проведення міждисциплінарних НДДКР, 

використання «змішаних» знань.  Це обумовлює потребу у фахівцях як вузької, 

так і широкої спеціалізації, що вимагає додаткових витрат на перепідготовку 

фахівців. Держава повинна сприяти не тільки підготовці фахівців, задіяних на 

підприємствах чи організаціях, які є учасниками програм ЄС. Держава може 
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створити інститути (або мереж), які дозволяють забезпечити циркуляцію 

(ротацію) фахівців вузької спеціалізації. Це забезпечить одночасну підтримку 

багатьох підприємств та організацій, дозволивши зекономити суспільні ресурси на 

підготовку фахівців.  

Участь у певній програмі може бути постійною (асоціація із приєднанням до 

відповідних структур) або ситуаційною. Обґрунтування необхідності постій-ної 

участі повинно базуватись на оцінці відповідних переваг і їх порівняння з 

необхідними додатковими витратами (наприклад, внески як і при вступі до 

міжнародних організацій). Слід враховувати, що переваги можуть носити 

непрямий і нефінансовий характер, але при цьому мати велику значущість для 

досягнення цілей у сфері інноваційного розвитку. Насамперед, увагу необхідно 

приділяти можливостям, пов’язаним з маркетингом і комерціалізацією іннова-цій, 

підвищенням інноваційної активності, інституційної модернізації НІС України. 

Важливо враховувати і ефекти програми у сфері включення України до 

європейського простору. Вплив на ступінь інтеграції при цьому необхідно 

розглядати з точки зору: 1) інтенсифікації науково-технічних зв’язків, у тому 

числі на рівні організацій і людей; 2) активізації обміну; 3) розробки спільних 

рішень; 4) реалізації спільних заходів (політик). 

При обґрунтуванні рішень щодо приєднання до міжнародних програм 

(організацій), необхідно враховувати їх вплив на удосконалення державної 

інноваційної політики, законодавчої бази, структури державного апарата. 

Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва з ЄС вимагає 

цілеспрямованої державної підтримки, яка орієнтована на подолання природних 

бар’єрів та специфічних проблем. 

Така підтримка має бути спрямована на  розширення секторальне. 

В основі міжнародного співробітництва лежать соціальні зв’язки. Тому 

найважливішим елементом взаємодії НІС України з ІСЄС є побудова відпо-відних 

спільнот. Їх головні характеристики, від яких залежить ефективність 
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міжнародного науково-технічного співробітництва, представлені у табл. 3.6. 

 

Таблиця 3.6 - Характеристики побудови спільнот співробітництва у межах 

взаємодії НІС України з ІСЄС 

 
Елементи  Характеристики  

Спільні інтереси  Спільні проблеми і погляди, політична воля, вироблення єдиних цілей, 

узгодження пріоритетів, спільні ресурси та їх раціональний розподіл, 

спільні програми (інструменти співробітництва) і проекти 

Цінності 

співробітництва 

Готовність обмінюватись заділами знань та результатами НДДКР, 

вносити вклад, підтримувати справедливість, принципи 

співробітництва 

Механізми  Спеціальні інститути, структура, що управляє, структура партнерства, 

інструменти активізації співробітництва, методики роботи з проектами  

Рушійні сили  Лідерство країн, взаємна ініціативність партнерів 

Процедури Процеси, норми, контроль, координація, проекти 

Інфраструктура Мережі, програми, центри 

Організаційні  

форми 

Консорціуми для проведення НДДКР і поширення технологій, 

колективи вчених, професійні об’єднання (асоціації)  

Підтримуючі 

заходи  

Презентації, виставки, конференції, семінари, обмін фахівцями   

 

При створенні та розвитку спільнот співробітництва необхідно вразо-вувати 

специфіку їх основних типів, у тому числі: секторальних (однієї галузі науки) і 

міжсекторальних (різних галузей науки); дво- і багатосторонніх; тимчасових і 

постійних, а також за функціональною спрямованістю (про-ведення 

фундаментальних досліджень, проведення прикладних досліджень і розробок, 

реалізація інноваційних проектів, підготовка кадрів та ін.). Для деяких областей 

наук співробітництво має визначальне значення і об’єктивно необхідно для 

забезпечення прискорення наукового прогресу (насамперед, це природничі і 

технічні науки). 

Підходи до організації спільнот співробітництва залежать від типів взаємодії 

(інтеракцій), а саме: 

«стандартні» взаємодії – можуть бути випадковими (спонтанними, не-

запланованими) або регулярно повторюватись;  



 245 

вузькоспеціалізовані – частіше за все організуються заздалегіть, можуть 

регулярно повторюватись; 

ідіосинкразичні (своєрідні) – їх організація завжди унікальна і новатор-ська, 

не може створюватись заздалегідь.  

Усі ці типи взаємодії у сукупності формують архітектуру науково-технічних 

зв’язків. Для підтримки процесу інтеграції інноваційних систем необхідно 

створити умови для максимально вільного розвитку усіх типів взаємодії. Для 

зв’язків у сфері науки і техніки характерна складна та багато-варіантна структура 

(тобто залучення декількох учасників з обох сторін). З огляду на це умови 

співробітництва мають відповідати особливостям різних структур. Окремі з 

альтернативних структур відносин можуть заздалегідь програмуватись.   

При розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва не обхід-

но використовувати диференційований підхід відносно різних учасників і 

партнерів. Необхідність цього обумовлена різною значущістю напрямів (за 

галузями науки, країнами, організаціями) співробітництва, а також дивер-

сифікацією форм взаємодії. Доцільність такого підходу визначається вимогами 

економії ресурсів, їх концентрації на окремих проектах. При цьому необхідно 

враховувати різну роль секторів науки, великого і малого бізнесу в активізації 

взаємодії з ІСЄС, особливості їх участі у міжнародному співробітництві (ресурсні 

можливості, специфічні мотиви та ін.).  Особливе значення має перехід від 

«масових» методів до використання індивідуального підходу прийняття рішень та 

адресного стимулювання, особливо якщо це стосується пріоритетних проектів. 

Негативною стороною диференційованого підходу є підвищення впливу 

суб’єктивних факторів, уникнення якого можливо на основі комбінації посиленого 

контролю і відповідальності з використанням прогресивної системи 

стимулювання праці фахівців (які оцінюють проекти та приймають рішення щодо 

їх підтримки), пов’язаної з рівнем практичної ефективності реалізованих проектів 

і програм. Диференційований підхід повинен бути спрямований на підтримку 
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лідерства серед різних груп учасників, поглиблення і диверсифікацію науково-

технічних зв’язків з європейськими партнерами. 

Економічний аспект взаємодії з ІСЄС включає і ціновий механізм, зокрема у 

сфері проведення НДДКР. Зацікавленість ЄС у співробітництві з Україною 

пов’язана з одержанням доступу до розробок, інтелектуальних ресурсів і 

зниженням витрат на проведення НДДКР. Низька вартість про-ведення НДДКР є 

перевагою, на якій має акцентуватись увага, однак вона пов’язана з певними 

соціальними проблемами науки в Україні. Реалізувати цю перевагу стає усе більш 

складно через глобалізацію, вичерпання заділів нових знань, їх «старіння», а 

також негативні тенденції у сфері розвитку інтелектуальних ресурсів.  

Світовий досвід демонструє багато прикладів активізації міжнародного 

співробітництва за рахунок великих розривів у вартості НДДКР. Реалізація 

низької вартості проведення НДДКР як переваги у міжнародній конкуренції може 

додатково підтримуватись на державному рівні, зокрема через створення 

спеціальних зон, які орієнтовані на залучення замовлень з-за кордону. В Україні 

існують деякі передумови для створення таких зон. Насамперед, це людські 

ресурси, заділи нових знань і базова науково-дослідна інфраструктура. Разом з 

тим,  якість науково-дослідного потенціалу повинна бути суттєво підви-щена, 

його складові (головним чином інфраструктура) мають бути модер-нізовані та 

адаптовані до сучасних вимог. Це зумовлює необхідність відповідного державного 

програмування щодо інвестицій у науково-дослідну та інноваційну 

інфраструктуру. За умови державної підтримки повинен збільшу-ватись масштаб 

зовнішніх замовлень, що дозволить оптимізувати вартість НДДКР та забезпечити 

відтворення вкладених інвестиційних ресурсів. Спеціальні (офшорні) зони НДДКР 

мають бути спеціалізованими за тими галузями науки і видами робіт, де Україна 

має найбільші переваги (фахівці, розробки, заділи нових знань, експериментальна 

база та ін.) і виняткові фактори розвитку. Особлива увагу необхідно звернути на 

інформаційно-комп’ютерні технології, енергетику і усі види безпеки. Частіше при 
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створенні офшорних зон НДДКР відбувається територіальне зосередження 

науково-технічного потенціалу. Однак, враховуючи рівень розвитку сучасних 

телекомунікацій, такі зони можуть створюватись нелокалізовано, а у 

функціональному аспекті через налагодження мереж взаємодії наукових 

інститутів (учених). 

Як зазначалось раніше необхідно додатково стимулювати розвиток 

міжнародного науково-технічного співробітництва за європейським вектором. Для 

цього інструментарій підтримки має бути оновлений і розширений. Комплекс 

інструментів повинен формуватись з урахуванням специфіки вектору (особливо 

співвідношення пріоритетів, форм взаємодії, можливостей отриман-ня 

фінансування з боку ЄС). Стимулювання повинно носити комплексний характер, 

передбачати одночасне використання різних стимулів, які дозволить комплексно 

впливати на суб’єктів. Стимули  повинні гармонійно поєднуватись з правовими та 

адміністративними методами регулювання, оптимально сполучатись з існуючими 

обмеженнями (які об’єктивно існують чи запроваджуються державою).  Серед 

найбільш важливих форм підтримки проектів і спільнот співробітництва слід 

виділити такі: 1) викуп патентів; 2) часткове державне фінансування міжнародних 

інноваційних проектів з необхідним цільовим призначенням; 3) участь держави 

(часткове фінансування, софінансування) у фінансуванні інноваційних проектів 

через спеціальні фонди (національні, регіональні, відомчі) підтримки інновацій, у 

тому числі венчурні; 4) надання податкових та інших фіскальних пільг; 5) 

компенсація витрат на піонерські НДДКР; 6) надання пільгових кредитів на 

додатковий капітал при фінансуванні інноваційних проектів; 7) компенсація за 

рахунок держави відсотків за  кредитами на  реалізацію інноваційних проектів в 

рамках міжнародного співробітництва; 8) валютні преференції; 9) надання 

державних гарантій. Стимули фінансового характеру повинні доповнюватись 

наданням учасникам інноваційних процесів консультаційної та технічної 

підтримки у різних сферах, у тому числі для сприяння у маркетингу інновацій і 
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трансферті технологій, підготовці інноваційних проектів, пошуку партнерів тощо. 

Підтримка міжнародного співробітництва може охоплювати всі або окремі 

секторальні пріоритети і має бути спрямована на вивільнення потенціалу 

зближення, резервів підвищення результативності спільних проектів.  

Стимулювання конвергенції НІС України у ІСЄС в рамках розвитку 

міжнародного науково-технічного співробітництва повинно базуватись на 

використанні принципу кумуляції. Він дозволяє розробити спеціальну модель, що 

має спрямовувати вектор активності у розвитку зовнішніх науково-технічних 

зв’язків, відповідно орієнтувати і «підштовхувати» суб’єктів інноваційної 

діяльності до розширення і поглиблення відносин з європейськими партнерами. 

Таке стимулювання базується на реалізації комплексу «бустерних» (таких, що 

підвищують інтенсивність процесів) заходів, спрямованих на підвищення 

активності у сфері співробітництва з ЄС, тобто створення ефекту «пружини». Такі 

заходи повинні включати спеціальні стимули і державну підтримку, які 

відповідають специфіці сфери співробітництва, програм та проектів, участь у яких 

передбачається стимулювати. Спектр заходів має бути досить широким і 

реалізуватись на основі модульної схеми, яка, у відповідності з поставленими 

цілями, має включати кілька функціональних модулів. 

Кумулятивна модель повинна  бути сфокусована на групі організацій, які 

забезпечують «прорив» у розвитку науково-технічного співробітництва з ЄС та 

прикоренній конвергенції  інноваційних систем (сприяючи проникненню у цю 

систему інших учасників). «Прорив» передбачає досягнення значного, револю-

ційного успіху за короткий проміжок часу, подолання перешкод, що блокують 

розвиток зв’язків. Однак він не завжди забезпечується за рахунок масштабних дій 

і радикальних змін. Найчастіше «прорив» формується рутинною роботою, 

тривалою концентрацією уваги і ресурсів, що також має забезпечити кумулятивна 

модель.  

Застосування кумулятивної моделі пов’язано із тими заходами 
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трансформації НІС, які програмуються державою (умовно їх можна позначити як 

програма трансформації НІС) та визначені стратегією спрямованої конвергенції з 

ІСЄС. Здійснення трансформації НІС базується на принципах уніфікації та 

імітації. Для постійно діючої кумулятивної моделі необхідно створити повний 

комплекс компонентів, пов’язаних із забезпеченням міжнародного співко-

бітництва. У нього мають бути включені: організації, інформаційні системи, 

процедури юридичного забезпечення, система підготовки кадрів, а також 

організаційно-економічні механізми розробки, запуску, підтримки і супроводу 

інноваційних проектів. Формування таких механізмів вимагає підготовки 

відповідних науково обґрунтованих методик. 

Активним елементом кумуляційної моделі повинна бути цільова комплексна 

державна програма з розвитку науково-технічного співробітництва з ЄС. У рамках 

цієї програми необхідно визначити порядок реалізації всіх складових державної 

інноваційної політики, пов’язаних з міжнародним співробітництвом, а також 

практичні заходи для підтримки проектів. Програма повинна охопити всі сфери і 

рівні розвитку науково-технічних зв’язків. Також може забезпечуватись орієнтація 

на підтримку певних проектів, які мають загальнонаціональне значення. Реалізація 

кумулятивної моделі на загальнодержавному рівні має включити відповідні 

галузеві і регіональні складові.  

Кумулятивна модель стимулювання розвитку міжнародного науково-

технічного співробітництва підтримки у контексті інтеграції інноваційних систем 

України і ЄС представлена на рис. 3.5 [11]. 

Програмно-цільова методологія і форма управління повинна  

використовуватись при вирішенні різних завдань, пов’язаних з розвитком 

міжнародного співробітництва. У рамках державної інноваційної політики 

найбільш важливими є програми у таких сферах: підвищення кваліфікації фахівців 

(у тому числі за кордоном); розвиток інфраструктури; програми з вивчення  
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Рисунок 3.5 - Кумулятивна модель стимулювання розвитку міжнародного 

науково-технічного співробітництва підтримки у контексті інтеграції 

інноваційних систем України і ЄС 
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світового досвіду; програми з поширення кращого досвіду вітчизняних 

підприємств; програми розвитку процесів абсорбції та десорбції нових знань, 

створення спеціальної інфраструктури та еферентних (передавальних) механізмів 

та ін. 

З точки зору управління, у тому числі розробки програм, важливе значення 

має методичне забезпечення. Спеціальні методики дозволяють оптимально, з 

мінімальними витратами ресурсів, вибудувати механізми досягнення  поставлених 

цілей. 

Необхідність удосконалення методичного забезпечення зумовлено 

ускладненням завдань, що вирішуються, обмеженістю ресурсів і підвищенням 

вимог до ефективності рішень. У рамках взаємодії з ІСЄС повинні 

використовуватись різні типи методик, у тому числі управлінського  характеру, 

серед яких: 

методики обґрунтування (ґрунтуються на досягненнях сучасного 

інвестиційного та інноваційного менеджменту, проектного аналізу, теорії та 

практики управління ризиками тощо) та верифікації проектів з елементами 

реальних експериментів, залученням експертних комісій і консалтингових 

компаній; 

методики оцінки якості науково-технічного потенціалу (інструментарій для 

об’єктивної оцінки наявних ресурсів і матеріально-технічної бази, необхідних для 

генерації наукових знань, можливості їх ефективного використання на поточному 

етапі і у перспективі, а також якості з погляду взаємодії з міжнародним 

середовищем); 

методики оцінки ефективності міжнародного науково-технічного 

співробітництва (мають забезпечити комплексну оцінку результативності 

проектів, що реалізують в рамках міжнародного співробітництва, їх вплив на 

параметри економічного та інноваційного розвитку України, оцінку економії 

ресурсів від розвитку міжнародного партнерства, які враховують, у тому числі, 
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економію на масштабі за рахунок модальності співробітництва і різнорідності 

проектів); 

методики аналізу закордонного досвіду; 

методики діагностики науково-технічної інтеграції країн (передбачають 

оцінку ступеня інтегрованості, взаємозалежності та взаємодоповнюваності 

науково-технічних комплексів, конвергенції інноваційних систем та синхронності 

їх перетворень. Враховують показники розвитку міжнародного співробітництва 

(кількість проектів, обсяг фінансування спільних програм і проектів, кількість 

організацій-партнерів, обмін фахівцями та ін.), а також параметри об’єднання 

науково-технічних комплексів, результати реалізації спільних заходів тощо); 

методики управління міжнародним науково-технічним співробітництвом; 

методики аналізу НІС (базуються на теорії інноваційних систем та 

включають використання сучасних методів дослідження НІС: структурно-

функціональний, інституційно-компаративний, кластерний, дискримінантний, 

фрактальний аналіз та ін.). Для визначення якості розвитку НІС доцільно 

об’єднати наступні методи дослідження: 1) інтроспекція (поглиблений аналіз 

внутрішнього середовища та структури НІС, процесів саморозвитку); 2) 

екстроспекція (аналіз місця НІС у національній економіці, її взаємодії з іншими 

системами і секторами економіки, розвитку НІС під впливом загальних 

структурних та інституційних змін у національній економіці); 3) моноспекція 

(аналіз розвитку НІС з погляду її самодостатності, унікальності, установлення 

специфіки розвитку); 4) поліспекція (аналіз розвитку НІС як елемента глобального 

простору, міжнародних інноваційних систем, розвитку під впливом зовнішнього 

середовища, встановлення голбальних і регіональних тенденцій тенденцій); 5) 

кібернетичне моделювання НІС (розробка економіко-математичних моделей і 

спеціальних програмних продуктів, розробка методики аналізу баз даних). Аналіз 

НІС повинен встановити, наскільки інституційна модель НІС відповідає потребам 

національної економіки, а також наскільки ефективно забезпечуються інноваційні 
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процеси і вирішуються проблеми їх інтенсифікації). 

Підвищення якості управління розвитком науково-технічних зв’язків, у тому 

числі за рахунок використання зазначених методик, вимагає відповідного 

інформаційного забезпечення. У зв’язку з цим є необхідним спеціальний 

моніторинг міжнародного науково-технічного співробітництва, який є частиною 

досліджень і контролю, а також різновидом управлінського впливу. Моніторинг є 

обов’язковим елементом багатьох програм розвитку міжнародного 

співробітництва і відповідних заходів інноваційної політики, які потребують 

безперервного спостереження з метою здійснення контролю та інформаційного 

забезпечення процесу управління. Об’єктивність моніторингу досягається за 

рахунок використання спеціальної методології та методик, які включають систему 

кількісних показників, оцінку якісних ознак і характеристик, проведення 

соціологічних досліджень, роботу експертних комісій та ін. Моніторинг 

спрямований на своєчасне виявлення і попередження негативних тенденцій у 

сфері розвитку міжнародних зв’язків, у тому числі визначення відповідних 

дисфункції інноваційних систем і структур партнерства, бар’єрів розвитку 

відносин, проблем реалізації конкретних коопераційних проектів та ін.  

За періодичністю моніторинг має бути прив’язаний до певних програм та 

інших заходів, а також носити незалежний характер і проводитись з певною 

періодичністю (спеціальні дослідження для розробки рішень, щорічні 

дослідження, підсумкові дослідження за певний період). Різні рівні науково-

технічних зв’язків передбачають відповідну організацію моніторингу, деталізацію 

його методик. У них необхідно використовувати спеціальні показники для оцінки 

розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва.  

Диверсифікація науково-технічних зв'язків оцінюється за зміною 

географічної структури коопераційних проектів, обсягів абсорбції та десорбції (з 

використанням відповідних показників). Моніторинг має здійснюватись на основі 

положень спеціальних міжнародних угод (у тому числі Угоди між Україною та 
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Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво), 

тобто визначати розвиток співробітництва за визначеними у цих угодах 

напрямами і формами. За необхідності поточної оцінки ефективності 

міжнародного співробітництва, пропонується  використовувати контрактний 

підхід (розглядається контрактний процес, враховуються певні витрати сторін за 

кожним контрактом і результати їх виконання). 

Взаємодія з ІСЄС стає важливим фактором підвищення якості 

управлінського забезпечення інноваційних процесів, а саме оптимізації системи 

управління інноваційним розвитком (наприклад, це видно з проекту Стратегії 

інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних 

викликів). Такий оптимізаційний вплив реалізується через: 1) аналітичні 

публікації міжнародних організацій, які функціонують у сфері науки і техніки; 2) 

статистичні звіти про інноваційний розвиток; 3) прогнози НТП; 4) концепції, 

стратегії, проекти документів у сфері інноваційної політики, розвитку 

інноваційних систем, ЄДП та ін.; 5) програми заходів стимулювання науково-

технічної та інноваційної діяльності; 6) обмін досвідом в рамках міжнародних 

конференцій і семінарів; 7) експертна допомога у формуванні інноваційної 

політики і розробці стратегії інноваційного розвитку (наприклад, проект ЄС 

«Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів») та ін. 

Природа міжнародного співробітництва змушує приділяти пріоритетну 

увагу питанням інформації та інформатизації. В останні роки поглиблення  

науково-технічних зв'язків України з ЄС пов’язано не тільки з розповсюдженням 

міжнародних інформаційних мереж, а і з появою спеціальних інформаційних 

платформ (наприклад, S&T Gate UKR.EU) і центрів інформування (НІЦ), які 

створені ЄС. Це покращило інформаційне забезпечення міжнародного 

співробітництва та створило нові інформаційні ресурси, які можуть бути 

використані в Україні. Однак держава має посилити увагу до розвитку 

інформаційних механізмів співробітництва з ЄС і, у партнерстві, сприяти більш 
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широкому представництву міжнародних програм та організацій в Україні.   

Для удосконалення інформаційного механізму взаємодії з ІСЄС, необхідно 

створювати секторальні і регіональні інформаційні платформи, додаткові ресурси 

двостороннього характеру (бази даних, довідкові служби тощо), мережі на рівні 

наукових установ, а також відповідну інформаційну інфраструктуру (включаючи 

національні, регіональні та місцеві центри). Це передбачає реалізацію 

комплексних програмних заходів на національному рівні, у тому числі щодо 

розповсюдження інформаційних технологій. Необхідно покращити доступ до 

джерел науково-технічної інформації за рахунок створення спеціальних 

інформаційних систем (з використанням сучасних технологій), підключених до 

міжнародних систем. Разом з ВОІВ та ЄПО необхідно створити Фонд патентної 

документації (загального і спеціального користування) і Цифрову патентну 

бібліотеку. 

Взаємодія з ІСЄС (зокрема участь у програмах ЄС) для більшості 

представників України пов'язана з необхідністю одержання фінансових ресурсів 

на реалізацію проектів НДДКР. Це не означає зменшення уваги до вирішення 

фінансових проблем вітчизняної науки. Важливе значення має концентрація 

фінансування на пріоритетних напрямах і реалізації великих проектів, у яких існує 

взаємна зацікавленість ЄС і України. Разом з тим, розподіл фінансових ресурсів 

повинен здійснюватись не тільки з точки зору поглиблення міжнародного 

співробітництва з ЄС, а відповідати, насамперед, завданням інноваційного 

розвитку економіки.  

В оцінці та обгрунтуванні інноваційних проектів та розробці унікальних 

механізмів їх фінансування необхідно розширювати функції Державного 

агентства з питань науки, інновацій та інформатизації (Держкомінформнауки), а 

також діяльність Української державної інноваційної компанії. Подібне 

розширення повинно здійснюватись через діяльність технопарків і включати 

видачу грантів ученим і винахідникам, проведення конкурсів проектів НДДКР та 
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ін. Додаткові резерви фінансування мають бути залучені у тому числі на основі 

збільшення фінансової самостійності науково-дослідних інститутів та 

університетів.  

Для удосконалення законодавчо-правового забезпечення необхідно 

впровадити механізми транспозиції (перенесення) настанов стратегій ЄС у 

національне  правове поле. В останні роки ЄС прийняв низку нових стратегій, які 

безпосередньо стосуються інноваційного розвитку. Настанови, що прописані у 

них, повинні враховуватися  у нормативно-правових актах, при розробці різних 

концепцій і програм в Україні. 

У контексті нарощування державного фінансування інноваційної діяльності 

необхідно закріпити право і встановити порядок передачі ліцензій на комерційне 

використання винаходів, отриманих при повному або частковому державному 

фінансуванні в рамках міжнародних проектів НДДКР. Також є необхідними 

спеціальні нормативно-правові акти, які врегульовують міжнародні коопераційні 

дослідження, у тому числі на доконкурентних стадіях. Зокрема, мають бути 

визначені питання правових гарантій учасників коопераційних досліджень. 

Важливою проблемою у інтенсифікації взаємодії з ІСЄС є створення і 

розвиток спеціальної інфраструктури міжнародного співробітництва. У світовій 

практиці існує багато таких організацій, в Україні ж цей блок НІС практично не 

розвинений. У зв'язку з цим, необхідно забезпечити створення структур 

(організацій), які б сприяли міжнародним зв’язкам через надання необхідних 

послуг, технічної, інформаційної та консультаційної підтримки. При створенні 

інфраструктури міжнародного партнерства особливо важливим є дотримання 

принципів конвергенції та використання світового досвіду.  

Для стимулювання міжнародного партнерства у сфері науки, техніки та 

інновацій, необхідно створити наступні різновиди інфраструктурних організацій (з 

відповідними компетенціями): 

центри трансферту технологій, які мають виконувати наступні функції: 
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підтримка у пошуку партнерів та укладанні контрактів, консультації щодо 

організації і управління процесами трансферту технологій, допомога у залученні 

фінансових ресурсів, створенні і удосконаленні існуючих каналів просування 

розробок і наукомісткої продукції та ін.;  

центри експертизи проектів, які мають виконувати наступні функції: 

надання послуг з розробки та експертизи проектів, надання консультаційних 

послуг;  

інформаційні центри, які мають виконувати наступні функції: збір, обробка і 

поширення інформації, оцінка ефективності інформаційних систем, 

консультативна і технічна підтримка у сфері використання інформаційних 

технологій, підготовка і оцінка проектів у галузі інформатизації; надання послуг у 

сфері підготовки персоналу; 

навчально-наукові центри, які мають виконувати наступні функції: 

здійснення освітньої діяльності; проведення досліджень у галузі освіти; надання 

послуг у сфері підготовки кадрів;  

різні об'єднання (спільні асоціації) загальнонаціонального та регіонального 

рівнів, орієнтовані на розвиток міжнародного співробітництва, які мають 

виконувати наступні функції: захист інтересів учасників; сприяння обміну 

інформацією; організація взаємодії з державними органами влади та ін.;  

мережі посередницьких структур (брокерські, консалтингові,  аудиторські 

компанії та ін.). 

Перераховані центри можуть створюватись як незалежні структури або 

підрозділи при університетах, науково-дослідних інститутах, лабораторіях, 

відомствах, а також на базі громадських організацій (наприклад, Торгово-

промислових палат). Партнерами при створенні інфраструктури міжнародного 

співробітництва можуть бути міжнародні організації (наприклад, ВОІВ). Держава 

повинна надавати підтримку у створенні об'єднань різних учасників (науково-

дослідних інститутів, університетів, дослідників, великих підприємств, малих 
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підприємств та ін.) та їх матеріально-технічному забезпеченні.  

Основною умовою позитивного впливу інфраструктури міжнародного 

співробітництва є просторове розширення зони діяльності, у тому числі 

регіональної та галузевої присутності. Через обмеженість ресурсів і незначні 

масштаби співробітництва на сучасному етапі доцільним є створення гібридних 

структур, які поєднують у собі різноманітні компетенції.  

Підтримка міжнародного співробітництва має забезпечуватись і 

організаціями, які належать до інших блоків інноваційної інфраструктури. 

Наділення таких організацій новими функціями дозволить підвищити 

ефективність використання ресурсів і створити новий формат їх діяльності. 

Насамперед це стосується створених в Україні технопарків. Їх модель суттєво 

відрізняється від світової практики (Дж. Беллавіста та Л. Санса [270]), однак 

технопарки можуть: 1) сприяти розвитку відносин із закордонними 

університетами інших країн; 2) надавати додаткові послуги у сфері міжнародного 

співробітництва (підготовка і експертиза проектів, пошук партнерів, організація 

заходів та ін.); 3) сприяти утворенню мереж (спільнот) співробітництва, творчих 

колективів тощо; 4) розвивати і підтримувати комунікації між потенційними 

партнерами з різних країн та ін. 

Технопарки повинні перетворитись у центри розвитку науково-технічних 

зв’язків з іншими країнами та забезпечити концентрацію ресурсів для виконання 

міжнародних проектів. Окремою сферою співробітництва на рівні урядів і 

міністерств є створення спільних (міжнародних) технопарків.  

Таким чином, взаємодія з ІСЄС вимагає глибоких змін у НІС України та 

сприяє її удосконаленню. Гармонічна комбінація впливу ІСЄС і внутрішніх 

реформ, спрямованих на перехід до інноваційної моделі розвитку, дозволять 

створити ефективну систему підтримки та стимулювання інноваційного розвитку, 

яка, в свою чергу, є запорукою сталого економічного зростання національної 

економіки та підвищення якості життя громадян України. 
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3.5 Розробка заходів щодо підвищення інноваційної активності малого 

бізнесу  

 

У сучасних умовах інновації перетворилися на найважливіший чинник 

економічної динаміки, зростання та конкурентоспроможності національної 

економіки. З огляду на це перед державою постає завдання всіляко сприяти 

інноваційній діяльності підприємств усіх типів. Це завдання вирішується у межах 

переходу до інноваційної моделі економічного розвитку та розбудови 

національної інноваційної системи. 

Підприємництву від початку притаманна орієнтація на інновації, що дає 

ринкові вигоди і дозволяє підвищувати ефективність виробництва. Інноваційність 

є однією з ключових характеристик і переваг малого бізнесу (МБ). Тому 

закономірною є його важлива роль в інноваційних процесах. У розвинених країнах 

виник специфічний вид підприємництва – малий інноваційний бізнес [271]. 

У вітчизняній економіці у «зародковому» стані знаходиться інноваційне 

підприємництво, значний масштаб і ефективність якого є визначальною 

передумовою інноваційного розвитку економіки [272; 275]. Окрім неефективності 

ринку та несприятливості економічного середовища для інновацій (що також 

потребує реальних змін), низький рівень розвитку інноваційного підприємництва 

пов’язується зі слабким державним стимулюванням, яке має визначальне 

значення, особливо на початкових етапах його становлення [273; 274]. У першу 

чергу це стосується МБ, з якого повинно зароджуватися таке підприємництво і 

який би став переважаючою формою його існування. Стимулювання інноваційної 

діяльності МБ є важливою частиною механізму переходу економіки України на 

інноваційну модель розвитку, а також одним з напрямів підвищення дієвості 

національної інноваційної системи. 

1) Мале інноваційне підприємництво за своїм характером не відповідає моделі 

економічного зростання, що існує в Україні. У цій моделі переважають сировинні 
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і низькотехнологічні галузі, для яких не є характерним інтенсивний інноваційний 

процес.  

Через відсутність далекого горизонту планування, високі трансакційні 

витрати та ризики, низький рівень попиту домінує рентне підприємництво, яке 

часто набуває деструктивних форм. Усе це зумовлює низький попит на інновації 

та відсутність чіткої орієнтації на інноваційний шлях розвитку.  

До того ж у сфері інноваційної діяльності існує багато функціональних 

проблем, пов’язаних з доступом до інформації, низькою якістю науково-дослідної 

та інноваційної інфраструктури, недоліками законодавства, відсутністю 

кваліфікованих кадрів та ін. Значно обтяжують інноваційну діяльність і деструкції 

інституційного середовища, які породжують високі адміністративні і корупційні 

бар’єри. Офіційна статистика демонструє різноманітність чинників, які 

перешкоджають здійсненню інновацій, що висвітлено у табл. 3.7 [276]. 

Таблиця 3.7 -  Розподіл підприємств за найбільш суттєвими чинниками, що 

перешкоджали здійсненню інновацій (% від загальної кількості обстежених 

підприємств) 

 Інноваційні  

підприємства  

Неінноваційні  

підприємства 

Цінові чинники   

Відсутність коштів у межах підприємства або групи 

підприємств  

 

7,8 

 

16,3 

Відсутність фінансування за межами підприємства  4,6 8,7 

Занадто високі витрати на інноваційну діяльність  6,2 12,0 

Інформаційні чинники   

Відсутність кваліфікованого персоналу  1,5 3,4 

Відсутність інформації про технології  1,0 2,1 

Відсутність інформації про ринки  0,8 1,9 

Труднощі знаходження партнерів інноваційної діяльності  2,4 5,3 

Ринкові чинники   

На ринку домінують певні підприємства  3,9 7,1 

Незначний попит на інноваційні товари чи послуги  1,9 4,2 

Причини інноваційної бездіяльності   

Немає необхідності у зв’язку з попередньою 

інноваційною діяльністю на підприємстві  

 

1,1 

 

2,0 

Непотрібно у зв’язку з невизначеним попитом або немає 

попиту на інновації  

 

1,8 

 

5,7 
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Постійна і різноманітна участь МБ стала універсальною особливістю 

моделей організації інноваційних процесів у розвинених країнах світу [33]. Це 

зумовлено його значними перевагами у розробці і впровадженні інновацій [271]: 

швидкість уловлювання та освоєння нових знань; гнучкість в організації роботи 

над інноваційними проектами; легкість встановлення соціальних зв'язків, 

включення у професійні мережі; вузька предметна спеціалізація та можливість 

сконцентрувати зусилля на окремих операціях; сприйняття ризику; незначні 

обсяги інвестицій в основний капітал; мобільність; дебюрократизованість у 

прийнятті рішень; висока особиста зацікавленість співробітників у результатах 

роботи та ін. У розвинених країнах держави за рахунок додаткової підтримки та 

ефективної інноваційної інфраструктури компенсують обмежені можливості МБ у 

залученні ресурсів, проведенні НДДКР, придбанні нових знань. Відтак МП 

активно співпрацюють з великими підприємствами, здійснюючи найбільш 

ризикові стадії інноваційних процесів, самостійно розробляють і комерціалізують 

інновації [33; 274; 275]. 

В Україні така державна підтримка, особливо інноваційних МП, 

знаходиться на низькому рівні, є несистемною і малоефективною. Переваги і 

особливий потенціал малих форм у сфері інновацій використовуються 

недостатньо. Зокрема МП слабко задіяні у виконанні внутрішніх і зовнішніх 

науково-дослідних робіт, що демонструють дані табл. 3.8 [276]. 

Окремо потрібно підкреслити низьку ефективність державної інноваційної 

політики в Україні, що зумовлено як об’єктивними, так і суб’єктивними 

причинами. Увага держави до інноваційної сфери за роки незалежності 

періодично посилювалася, однак у цілому залишається недостатньою. Зрозумілою 

є і обмеженість бюджетних коштів, і відсутність досвіду, і значна негативна 

спадщина командно-адміністративної системи, і необхідність одночасно 

вирішувати велику кількість складних проблем. 
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Таблиця 3.8  - Частка інноваційних підприємств, задіяних у виконанні 

внутрішніх і придбанні результатів зовнішніх науково-дослідних робіт (% 

загальної кількості підприємств із технологічними інноваціями) 

 Усього  250 і більше осіб  50-249 осіб 10-49 осіб  

Внутрішні НДР 10,1 22,5 11,2 7,2 

Зовнішні НДР 5,0 18,4 3,9 2,7 

 

В умовах економічної рецесії МБ потребує особливої уваги та підтримки з 

боку держави, особливо у сфері інновацій. Це піднімає великий спектр проблем, 

починаючи від взаємодії держави з бізнесом і закінчуючи удосконаленням 

інноваційних систем.  

Стимулювання інноваційної діяльності МБ пропонується оцінювати у тому 

числі з урахуванням різних моделей розвитку: 

1) структурна модель, у межах якої інновації повинні розглядатися як 

головний чинник прогресивних структурних змін, тому результативність 

стимулювання оцінюється масштабом відповідних перетворень; 

2) інституційна модель, у межах якої підтримка інноваційної діяльності 

вимагає зміни інституційного середовища, тому стимулювання супроводжується 

реформуванням та створенням нових інститутів;  

3) просторова модель, у межах якої формується територіальний аспект 

стимулювання інновацій у МБ, що сприяє його раціональному просторовому 

розвитку; 

4) динамічна модель, у межах якої державне стимулювання визначається як 

чинник інноваційної динаміки, який впливає на умови та характер розвитку МБ;  

5) процесна модель, у межах якої визначаються стадії змін в інноваційній 

сфері, протікання яких забезпечує держава; 

6) ресурсна модель, у межах якої оцінюється забезпеченість ресурсами для 

інноваційної активності, за рахунок державної підтримки. 

Для підвищення ефективності державної політики у сфері стимулювання 
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інноваційної діяльності МБ необхідно змінити її підхід, який повинен бути 

системним і цілісним. Це проявляється в охопленні усіх умов і чинників появи, 

розповсюдження і використання інновацій, усіх їх видів, усіх галузевих 

особливостей інноваційної діяльності. Тому важливим є узгодження різних 

напрямів економічної політики, зокрема інноваційної та підприємницької. Цьому 

буде сприяти запровадження міжрівневого, міжгалузевого, надміністерського 

(суперміністерського) і просторового підходів до управління інноваційним 

розвитком, які дозволили б реалізувати спільні горизонтальні заходи і врахувати 

всі аспекти інноваційності МБ [271].  

Системний підхід повинен проявитися і в тому, що держава має не тільки 

вирішити поточні проблеми і забезпечити інноваційну активність МБ сьогодні, а 

створити умови для сталого інноваційного розвитку цього сектора. Це потребує 

певної прогресивної доктрини підтримки МБ, яка би враховувала створення нової 

моделі національної економіки.  

Пропонується створити комплексні стимулятори інноваційної діяльності, що 

передбачає поєднання різних методів і заходів підтримки інновацій, які вже 

використовуються в Україні або доцільно запозичити зі світової практики. 

Основною вимогою до комплексних стимуляторів є оновлення і диверсифікація 

інструментарію інноваційної політики для всебічної підтримки з урахуванням 

особливостей різних видів інновацій та галузей економіки. Це розширить спектр 

функцій держави щодо забезпечення інноваційних процесів і призведе до 

ускладнення і удорожчання інноваційної політики, що потребує раціоналізації 

системи державного управління.  

Комплексне стимулювання інноваційної діяльності МБ доцільно 

здійснювати у межах регуляторних режимів. У цій сфері доцільно створювати 

спеціальні інноваційно спрямовані регуляторні режими (як частину загальної 

системи регуляторних режимів підприємництва), які повинні розширити 

можливості диференційованої підтримки підприємств, а також забезпечити 
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синергетичне партнерство держави і бізнесу, гармонізувати регуляторний вплив 

держави, а також забезпечити надання пільг [277; 278]. 

Держава повинна сприяти максимально повній реалізації функцій і переваг МБ 

в економіці. З огляду на це з’являються декілька визначальних цільових орієнтирів 

державного стимулювання інноваційної діяльності МБ (рис. 3.6). Це формує нові 

стратегічні завдання державного стимулювання інноваційної діяльності МБ. У 

сучасній науковій літературі його розглядають у широкому і у вузькому контексті. 

У широкому контексті це стосується удосконалення національних і регіональних 

інноваційних систем, прискорення структурних та інституційних змін в економіці. 

У вузькому – вивчаються методи і механізми підтримки МП у різних галузях, 

особливості підприємницьких орієнтацій і поведінки з урахуванням реалій 

сучасної економіки та зміни парадигми економічного розвитку. 

Пріоритетом має стати підтримка нових типів інновацій, напрями якої 

представлені на рис. 3.7. 

Стимулювання інноваційної діяльності МБ повинно здійснюватися у межах 

пріоритетів інноваційного (науково-технічного) розвитку, встановлених на 

державному рівні [271]. При цьому держава має створювати умови для 

використання переваг МП для освоєння нових напрямів і проникнення в нові 

сфери діяльності. Наприклад, за рахунок державної підтримки необхідно задіяти 

МБ в енергетиці та захисті навколишнього середовища. Зосередження в них МП 

дозволить державі одночасно і підтримати інноваційне підприємництво, і 

прискорити становлення ринкових механізмів. Через ті ж причини доцільно 

орієнтувати МБ на здійснення соціальних інновацій. У цьому МП можуть 

взаємодіяти з громадськими та державними неприбутковими організаціями. 

Середовище для такої взаємодії і спільної діяльності також має створити держава.  
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Рисунок 3.6 –  Деталізація цільових орієнтирів державного стимулювання інноваційної діяльності малого 

бізнесу  
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бізнесу, орієнтованого на лідерство 

і довготривалу перспективу  

Створення ефективної 

секторальної інноваційної системи 

малого бізнесу  

передбачає включення малого бізнесу в інноваційні процеси, 

які проводяться великими підприємствами; вимагає створення 

механізмів, які забезпечать постійні функції малого бізнесу  

передбачає підвищення загального рівня інноваційної 

активності малого бізнесу, а також виникнення підприємств, що 

спеціалізуються на НДДКР, розробці та впровадженні інновацій  

передбачає виникнення і розвиток інноваційного 

підприємництва на базі малих підприємств, які з огляду на 

природні переваги дозволяють спеціалізуватись на інноваціях  

передбачає створення інститутів, механізмів і клімату, які 

дозволяють легше залучати капітал, інвестувати у знання, 

здійснювати НДДКР та комерціалізувати інновації 

 
передбачає появу і розповсюдження малого бізнесу у 

високотехнологічних галузях і на пріоритетних напрямах НТП, у 

т.ч. через співробітництво з державою і великим бізнесом  

 
передбачає підтримку малих підприємств з відповідними 

орієнтаціями, які мають перетворитись на «локомотив» змін у 

секторі і економіці в цілому 

передбачає формування спеціальних інститутів, які 

підтримують малий бізнес і забезпечують інноваційні процеси 

у секторі, враховуючи його специфіку   
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Рисунок  3.7 – Особливості підтримки нових типів інновацій 
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Стимулювання МБ у сфері інновацій не повинно здійснюватися за інерцією, 

а має носити ініціативний характер [271]. Державні ініціативи можуть охоплювати 

широкий спектр напрямів, у яких проявляється реальна зацікавленість держави в 

діяльності МБ. Держава повинна розділяти ініціативи щодо існуючих і знову 

створюваних МП, а також щодо потенційних підприємців, спонукаючи і перших, і 

других до самостійних дій. При цьому рівень державного стимулювання має бути 

максимально можливим в існуючих умовах. У межах стимулювання інноваційної 

діяльності МБ ініціативи держави повинні стосуватись пропонування нових 

стимулів, а також запровадження нових форм діяльності і партнерства у сфері 

інновацій, нових механізмів їх фінансування та розповсюдження технологій. 

Раціоналізація системи державного управління щодо стимулювання 

інноваційної діяльності МБ повинна охопити загальні рекомендації у цій сфері, а 

також здійснюватися на основі створення таких підсистем [271]: 1) управління 

інноваційним розвитком; 2) розробки і реалізації заходів стимулювання (у тому 

числі на галузевому і регіональному рівнях); 3) удосконалення підприємницького 

середовища; 4) стратегічного партнерства держави з МБ, яке має охопити всі 

органи державної влади, державні промислові підприємства, університети, 

науково-дослідні інститути та ін.; 5) інформування МБ. 

На основі світового досвіду для узагальнення напрямів підтримки 

інноваційної діяльності МБ представляється необхідним запропонувати інтегральну 

модель. Її основна ідея полягає у забезпеченні нерозривного і взаємного зв’язку між 

різними напрямами і створення за рахунок цього цілісного підходу. За кожним 

напрямом формуються відповідні механізми стимулювання МБ. 

Як базовий напрям забезпечення інноваційної діяльності МБ пропонується 

визначити напрями удосконалення її інституційного середовища. За цим 

напрямом необхідно забезпечити: 

1) гармонізацію законодавчої бази, у межах якої потрібно передбачити 

доповнення чинних законів положеннями відносно спеціальної підтримки 
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інноваційних МП, а також запровадження статусу «мале інноваційне підприємство»; 

2) зниження адміністративних бар’єрів у сфері інноваційної діяльності, у 

тому числі спрощення процедур патентування, реєстрації інноваційних проектів, 

отримання спеціальних статусів, механізмів видачі дозволів (ліцензій на 

діяльність, сертифікатів на продукцію тощо);  

3) розвиток інноваційної культури у підприємницькому секторі за рахунок 

освітніх заходів, кодексів поведінки, пропаганди та ін.; 

4) всеохоплюючу активізацію співробітництва і кооперації за рахунок 

інформаційної та організаційної підтримки держави, у тому числі створення 

спеціальних платформ підприємницького партнерства та різноманітних 

інноваційних асоціацій, а також за рахунок відповідної роботи технопарків, 

бізнес-інкубаторів, університетів; 

5) створення і поширення інформаційно-комунікаційних мереж для 

взаємодії МП; 

6) дотримання вимог конкурентного законодавства у сфері інновацій.  

У межах удосконалення інституційного середовища необхідно сприяти 

становленню в Україні цивілізованого ринку інновацій.  

Як окремий напрям потрібно розглядати активізацію співробітництва МБ з 

великим підприємствами. Насамперед це стосується промислових 

високотехнологічних підприємств, які в Україні є основою інноваційного сектора. 

Для розвитку співробітництва МБ з великими підприємствами, як зазначалося 

раніше, потрібно використовувати механізми державного замовлення та 

державно-приватного партнерства. Відповідні державні контракти повинні 

передбачати залучення МП саме до здійснення інноваційної діяльності (виконувати 

селекційну та інноваційну функції). Імператив співробітництва з МБ повинен 

розповсюджуватися і на державні промислові підприємства, які можуть 

заохочувати інноваційність МП через державні контракти. 

Що стосується незалежних МП, то звертатися до них великий бізнес буде 
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тільки за умови їх високої ефективності (що залежить від реалізації інших 

напрямів). При цьому потрібно максимально спростити контрактні відносини, а 

також забезпечити якісний правовий захист інтересів МП (зокрема у сфері 

інтелектуальної власності). Основними джерелами синергії малого і великого 

бізнесу повинні стати інститути інноваційної інфраструктури, система венчурного 

інвестування і державні програми підтримки досліджень та інновацій.  

Аналогічно повинно розвиватися співробітництво з громадськими 

неприбутковими організаціями. У цьому секторі також виникає велика кількість 

інновацій і при цьому вони не мають комерційної спрямованості. Останнє 

полегшує взаємодію з МП та передачу їм технологій. В Україні неприбутковий 

сектор тільки формується, однак представлені міжнародні (іноземні) громадські 

організації у сфері охорони здоров’я, захисту довкілля, наукового прогресу, 

людського розвитку. За підтримки держави МБ може ефективно співпрацювати з 

такими організаціями. 

Особливе значення з точки зору інновацій має співробітництво МБ з 

університетами (та іншими навчальними закладами) і науково-дослідними 

інститутами (у тому числі державними) всіх секторів науки. Така взаємодія може 

розвиватися на основі спеціальних державних програм підтримки та залучення 

МБ (через відповідні організації), а також створення на їх базі спеціальних 

структур, орієнтованих на взаємодію з інноваційними МП (наприклад, бізнес-

інкубаторів, інкубаторів технологій, інноваційних центрів).  

Усі вищезазначені вектори залучення і заохочення МБ можуть 

здійснюватися через укрупнення малих інноваційних структур на основі асоціацій, 

клубів, альянсів. В інноваційній сфері самоорганізація і саморегулювання можуть 

дати великий результат.  

Створення нових можливостей для співробітництва неможливо без 

спрощення правил безперервного партнерства підприємств та якісного захисту 

інтелектуальної власності (у тому числі за умови її спільного використання), а 
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також без створення необхідної інфраструктури співробітництва (інформаційні 

мережі та портали, центри співробітництва). 

У цьому контексті особливо важливим напрямом підтримки інноваційної 

діяльності МБ є удосконалення інноваційної інфраструктури. В Україні вона 

представлена переважно технопарками, рівень функціонування яких не є 

значущим. В останні роки поступово виникають різноманітні бізнес-центри, 

бізнес-інкубатори, регіональні інноваційні центри та ін., які також є 

малоефективними. У державній цільовій економічній програмі «Створення в 

Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки зазначено: «Інноваційна 

інфраструктура в Україні є функціонально неповною, недостатньо розвинутою. 

Вона не охоплює усі ланки інноваційного процесу» [279]. У цілому мету цієї 

програми не можна вважати досягнутою. Тому надалі необхідно забезпечити 

удосконалення існуючих і формуваннях нових інститутів інноваційної 

інфраструктури, забезпечити їх практичне функціонування і раціональне 

просторове розташування. Важливо закріпити чітку орієнтацію цих інститутів на 

підтримку інновацій та інноваційної діяльності, у тому числі МБ. В Україні 

фактично не існує територіального блоку інноваційної інфраструктури 

(високотехнологічних зон, агломерацій, технополісів), які могли би дати великі 

можливості у концентрованому стимулюванні МП. Низьким рівнем розвитку та 

позаінноваційною спрямованістю характеризується і система венчурного 

інвестування (фінансово-засновницький блок).  

Враховуючи нерозвиненість інноваційної інфраструктури в Україні та 

необхідність її диверсифікації, на початковому етапі її реформування 

пропонується створювати гібридні структури. Такі структури повинні поєднати 

функції різних інститутів інноваційної інфраструктури, насамперед:  

1) наукових і технологічних парків – організація взаємодії учасників 

інноваційних процесів;    

2) інкубаторів бізнесу – технічна, консультативна, освітня підтримка; 
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3) інформаційних центрів – інформаційна і маркетингова підтримка;  

4) венчурних фондів – венчурне фінансування МП. 

На базі гібридних структур формується диверсифікат підтримки і послуг, що 

полегшує доступ підприємств до ресурсів, які для них створюються. 

Комплексність у підтримці як перевага гібридних структур доповнюється і тим, 

що забезпечення їх діяльності є менш витратним для держави. Окремі гібридні 

структури повинні створюватися для підтримки МБ на різних сегментах ринку 

НДДКР та інновацій, зокрема академічному, громадському, промисловому. Це 

буде сприяти інституціоналізації цих ринків в Україні. 

Розширення доступу до капіталу, як зазначалося раніше, є імперативним 

стимулювання інноваційної діяльності МБ. У цьому напрямі в Україні необхідно 

забезпечити: 

1) реалізацію спеціальних програм кредитування інноваційних МП 

приватними фінансово-кредитними установами, зробивши цей ринок максимально 

конкурентним;  

2) пільгове кредитування МП завдяки системі регіональних фондів (за 

рахунок коштів державного та регіонального бюджетів);  

3) надання державних гарантій приватним фінансово-кредитним установам, 

які кредитують МП (за кредитними та інвестиційними ризиками); 

4) відшкодування відсотків МП за різноманітними позиками, які стосуються 

інноваційної діяльності (на основі горизонтальних та адресних програм);  

5) дольову участь держави в інноваційних проектах, до реалізації яких 

залучаються МП;  

6) формування системи державного страхування (і перестрахування) 

інвестицій в інноваційні проекти, до реалізації яких залучаються МП;  

реалізацію спеціальних лізингових програм підтримки МБ та створення 

відповідної інфраструктури. 

Пріоритетним інструментом стимулювання інноваційних МП є податкові 
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пільги. Саме податковий механізм серед фіскальних пільг є найбільш дієвим для 

підтримки інноваційної діяльності МБ, що підтверджує досвід різних країн [280-

282]. Стимулююча функція цього важеля повинна використовуватися більш 

широко. Це має здійснюватися у межах обґрунтованої і прозорої податкової 

стратегії, яка б посилювала переваги податкових стимулів МБ, унеможливлювала 

виникнення фіскальних ризиків і деформації ринкового механізму.  

На концептуальному рівні необхідно визначити такі завдання у галузі 

податкового стимулювання інноваційних МП [271; 283]: 

 оптимізувати податкове навантаження, гармонізувати співвідношення податків; 

 розширити застосування податкових пільг, поступово переходити від 

простих до складних і диференційованих комбінацій пільг, визначити умови 

застосування, види і механізми дії цих пільг; 

 модернізувати податкову систему, адаптувавши її до завдань активного 

стимулювання МБ, у тому числі покращити інформування, залучити підприємства 

до розробки податкової політики, відкрити консультативні центри;  

 підвищити адресність механізмів пільгового оподаткування і орієнтацію на 

пріоритети інноваційного розвитку;  

 обґрунтувати переваги і запровадити статус «малого інноваційного 

підприємства» з відповідними змінами бази оподаткування і наданням пільг; 

 погодити застосування податкових стимулів з іншими методами підтримки, 

у тому числі фіскальними, кредитними і грантовими;  

 розробити галузеві програми надання МП податкових пільг, 

диверсифікувавши їх з урахуванням галузевих особливостей;  

 запровадити програми надання податкових пільг новим інноваційним МП; 

 визначити підходи до оцінки ефективності податкових пільг, у тому числі на 

основі їх порівняння;  

 скоротити адміністративні витрати МП, які вони несуть під час сплати 

податків; 
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 запровадити механізми податкового стимулювання індивідуальних і 

колективних НДДКР, удосконаливши методологію їх перевірки. 

Як напрям додаткового стимулювання інноваційної діяльності МБ 

потрібно виокремлювати підтримку участі МП у міжнародних програмах у сфері 

досліджень та інновацій. У першу чергу закономірно необхідно виокремити 

Рамкові програми ЄС у сфері досліджень і технологічного розвитку, програму 

COST і EUREKA, до яких є доступ в Україні [284; 285]. У межах державної 

інноваційної політики така підтримка повинна включати інформування і 

консультування на базі створених регіональних інформаційних центрів Рамкових 

програм та інформаційних веб-джерел, а також надання податкових пільг під час 

отримання фінансування проектів. Підтримка участі МП в європейських 

програмах повинна бути організована на базі університетів та різноманітних 

науково-дослідних установ, які мають досвід взаємодії з органами ЄС. 

Усі вищевикладені напрями стимулювання спрямовані на створення 

певних стимулів МП і умов для інноваційної діяльності, на регулювання 

підприємницької поведінки. Однак первинним джерелом інноваційності МП є сам 

підприємець, його талант, сила волі, підприємницький дар, креативність, 

ризикованість, здатність передбачення та інші здібності. Саме підприємець 

генерує ідеї, розпочинає діяльність і ухвалює рішення. Тому вирішальним є його 

суб’єктивне сприйняття і переконання, психологічне налаштування і знання [286]. 

Особистість підприємця є головним внутрішнім чинником інноваційності та 

розвитку МБ. З огляду на це важливим напрямом стимулювання інноваційності 

МБ є формування на індивідуальному рівні продуктивної інноваційно 

орієнтованої підприємницької мотивації [287]. Саме вона є базовою передумовою 

переходу МБ на наступний етап розвитку від ринкової торгівлі до проведення 

НДДКР та виробництва високотехнологічних виробів. 

          Однак реалізація інноваційно орієнтованої підприємницької мотивації 

вимагає складного процесу соціалізації інновацій, тобто повноцінного освоєння їх 



 274 

індивідом і застосування у своїй діяльності. В останні роки соціалізація інновацій 

розглядається переважно у межах концепції інноваційної культури. Однак це не 

дозволяє охопити всіх питань. Назріла необхідність створення поглибленого 

соціального підходу до інтенсифікації інноваційної діяльності, який має охопити: 

 реалізацію концепції «безперервна освіта» підприємців; 

 сприяння формуванню соціальних мереж інноваційної спрямованості; 

 підтримка творчої праці та інтелектуального підприємництва на 

індивідуальному рівні; 

 створення платформ для формування творчого середовища; 

 сприяння фемінізації сфери інноваційної діяльності та залученню до неї 

молоді (зокрема школярів, студентів); 

 забезпечення трансформації суспільних інститутів у напряму побудови 

прогресивних типів суспільства (інформаційного, інноваційного, креативного); 

 урахування особливостей соціалізації інновацій у різних галузях економіки, 

фокусування уваги на більш соціалізованих галузях (наприклад, туризмі). 

Враховуючи багатокомпонентність підприємницької діяльності та 

специфіку МБ [271; 283; 286; 287], потрібно визначити такі заходи стимулювання 

інновацій на індивідуальному рівні:  

 проведення різноманітних демонстраційних заходів, присвячених успішній 

інноваційній діяльності МП, а також конкурсів інноваційних проектів з наданням 

грантів; 

 запровадження навчальних програм з інноваційного менеджменту на базі 

університетів та інститутів підприємницької інфраструктури; 

 проведення консультацій з проблем розробки, використання і 

комерціалізації інновацій на базі інкубаторів бізнесу; 

 розповсюдження аналітичних звітів про стан ринків, патентну діяльність, 

наукові відкриття; 
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 інформування підприємців (у тому числі потенційних) про заходи державної 

підтримки інновацій, роботу різноманітних організацій у цій сфері; 

 надання технічної та правової підтримки під час розробки бізнес-планів та 

інноваційних проектів. 

Ці заходи мають поєднуватися із загальною пропагандою підприємництва.  

Конструкційні та концептуальні елементи моделі стимулювання 

інноваційної діяльності МБ представлено на рис 3.8. 

Усі розглянуті напрями повинні об’єднуватися навколо створення 

ефективної секторальної інноваційної системи МБ. Це є напрямом удосконалення 

національної інноваційної системи України та пов’язано зі створенням 

технологічних, регіональних, галузевих і корпоративних (у великих 

підприємствах) інноваційних систем [33; 288]. 

Важливою інформаційною складовою представленої моделі стимулювання є 

складання барометра інноваційної діяльності МБ, що спрямовано на вирішення 

завдань контролю і аналізу. Це вимагає розробки спеціальної методики, яка 

повинна доповнити існуючі підходи і дозволяти відтворити найбільш важливі 

параметри інтенсивності і структурні характеристики інноваційної діяльності МБ. 

Така методика повинна охоплювати: 1) кількісні показники (кількість і частка 

інноваційно активних МП, обсяг витрат на НДДКР, абсолютні і відносні 

показники патентування тощо); 2) якісні індикатори інноваційності (участь у 

програмах навчання, членство в асоціаціях, кількість партнерств з великими 

підприємствами, університетами та іншими установами, кількість інноваційних 

проектів з участю МП, розробка і реалізація різних видів інновацій). 

Однак для підвищення ефективності державного стимулювання, у першу 

чергу за рахунок його адресності, необхідно оцінювати результативність 

інноваційної діяльності МБ для визначення масштабів підтримки.  

Оцінка результативності інноваційної діяльності МБ може виконуватись як 

ситуативно, так і на постійній основі.  
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Рисунок 3.8 – Основні елементи моделі стимулювання інноваційної діяльності малого бізнесу 

Мета: підвищення інноваційної активності малого бізнесу, формування 

та розширення сегменту малого інноваційного підприємництва  

 

Принципи: постійна координація 

дій; стратегічна спрямованість; 

активізація і розширення ролі 

держави; довготривалість дій; 

часовий горизонт заходів  

Завдання: забезпечити ефективне 

стимулювання інноваційного 

бізнесу; удосконалення інноваційної 

політики держави; раціоналізація 

структур і механізмів підтримки  

Основоположні елементи реалізації: 

стратегія; механізми координації; нові 

структури й інститути; механізми і джерела 

фінансування; методичне та інформаційне 

забезпечення; кваліфіковані кадри  

Імперативи стимулювання: 

результативність дій; ефективне 

використання ресурсів; якісне 

задоволення потреб підприємств; 

використання світового досвіду  

Передумови: удосконалення законо-

давства; розвиток інноваційної 

інфраструктури; нарощування обся-

гів інвестицій у знання; мотивація 

підприємців  

Суб’єкти реалізації заходів: 

державні органи влади; профільні 

міністерства, відомства і агентства; 

університети і науково-дослідні 

інститути; громадські організації  

Напрями стимулювання: 

 удосконалення інноваційної інфраструктури, орієнтованої на 

забезпечення інноваційної діяльності малого бізнесу;  

 розширення доступу малих підприємств до капіталу, зокрема 

розвиток венчурного інвестування; 

 активізація співробітництва малого бізнесу з великим 

підприємствами, університетами і громадськими організаціями;  

 посилення самоорганізації малого бізнесу у сфері інновацій;  

 підтримка участі у міжнародних програмах у сфері інновацій; 

 соціалізація інновацій та розвиток інноваційної культури; 

 податкове регулювання і стимулювання інноваційного бізнесу;  

 підтримка інновацій і креативності на індивідуальному рівні; 

 покращення інформаційного забезпечення і складання 

барометра інноваційної діяльності малого бізнесу. 

Заходи, що забезпечують:  

 удосконалення інституційного забезпечення інноваційної 

діяльності малого бізнесу; 

 запровадження державних ініціатив за напрямами; 

 впровадження нових підходів до управління інноваційним 

розвитком, зокрема на секторальному і регіональному рівнях;  

 деталізація цільових орієнтирів підтримки інноваційного 

малого бізнесу на рівні країни, регіонів, галузей, територій;  

 створення комплексних стимуляторів інноваційної діяльності 

малого бізнесу; 

 охоплення державною підтримкою всіх видів і типів інновацій; 

 удосконалення регуляторних режимів малого бізнесу;  

 посилення підтримки у межах пріоритетів інноваційного 

розвитку.  

 

 

 



 277 

Окрім потреб державного регулювання, вона може переслідувати науково-

дослідні і моніторингові цілі. Зокрема може застосовуватись у межах певних 

регуляторних режимів. Враховуючи різноманітність призначень, науково-

методичний підхід повинен базуватись на таких принципах (окрім 

загальноприйнятих принципів комплексності і всебічності): 1) цільового 

призначення, тобто передбачає адаптацію до цілей оцінки і цілей стимулювання; 

2) еволюційний, тобто відповідати сучасним уявленням про МБ, його інноваційну 

діяльність та показники оцінки; 3) історичний, тобто враховувати зміни 

параметрів у динаміці; 4) гнучкості, тобто адаптуватись до певних вимог; 5) 

поліфункціональності, тобто поєднувати різні функції (диференціації, аналізу, 

контролю). 

Групування МП має здійснюватись, окрім показників результативності, за 

наступними напрямами: 

1) оцінка інноваційного потенціалу підприємства (як узагальнена 

характеристика ресурсів, необхідних для інноваційної діяльності), яка 

здійснюється за такими показниками: кількість отриманих патентів; частка 

працівників з вищою технічною освітою (та інші ознаки розподілу); 

середньорічний обсяг витрат на НДДКР та ін.; 

2) оцінка інноваційної активності: частка витрат  на інновації у загальному 

обсязі інвестицій; участь підприємства у великих інноваційних проектах (міських, 

регіональних, корпоративних); подача заявок на отримання охоронних документів 

чи грантів; участь у різноманітних програмах; частка заробітної плати 

висококваліфікованих працівників (з технічною освітою); витрати на інформаційні 

технології; кількість звернень до інститутів інноваційної інфраструктури тощо.  

Основні елементи науково-методичного підходу до оцінки результативності 

інноваційної діяльності МБ наведені на рис. 3.9.  

–    
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Рисунок 3.9 – Основні елементи науково-методичного підходу до оцінки результативності інноваційної 

діяльності малого бізнесу 

Урахування потреб оцінки за різними 

моделями стимулювання  
Універсальна (горизонтальна) 

оцінюється результативність 
діяльності всього малого бізнесу 
незалежно від галузей і регіонів 

Горизонтально-групова 

оцінюється результативність 
діяльності групи підприємств за 
галузями, у т.ч. на рівні регіонів 

Горизонтально-індивідуальна 

оцінюється результативність 
діяльності окремих підприємств 

різних галузей і регіонів 

Галузева 

оцінюється результативність 
діяльності всього малого бізнесу 

у межах однієї галузі  

Галузево-групова 

оцінюється результативність 
діяльності групи підприємств  

однієї галузі, у т.ч. на рівні регіонів 

Галузево-індивідуальна 

оцінюється результативність 
діяльності окремих підприємств 

однієї галузі, у т.ч. на рівні регіонів  

Визначення критеріїв групової та 
індивідуальної диференціації  

(місцевість, лідерство, ефективність, 
якість проектів, стадія створення та ін.) 

 

Добір показників оцінки результативності 
на рівні сектору, галузі, підприємства 

 
– внесок інновацій у ВВП, промислове 

виробництво, експорт;  

– отримання/економія роялті та 

ліцензійних платежів; 

– обсяги інвестицій у знання з 

урахуванням їх структури і динаміки; 

– кількість створених робочих місць; 

– кількість отриманих патентів і грантів.   

 

Формування інтегрованої системи 
показників відповідно до завдання 

 

Підготовка інформаційної та методичної 
бази оцінки  

 

Проведення оцінки та інтерпретація 
результатів   

 

Групування підприємств за рівнем 
інноваційної активності: 
– оцінка інноваційного потенціалу 
підприємства (характеристика 
ресурсів): кількість отриманих патентів; 
частка працівників з вищою технічною 
освітою; середньорічний обсяг витрат 
на НДДКР тощо; 
– оцінка інноваційної активності: 
частка витрат  на інновації у загальному 
обсязі інвестицій; участь підприємства 
у інноваційних проектах; подача заявок 
і отримання охоронних документів чи 
грантів; витрати на інформаційні 
технології тощо.  

 

Принципи використання науково-

методичного підходу: 1) цільового 

призначення, тобто передбачає 

адаптацію до цілей оцінки і цілей 

стимулювання; 2) еволюційний, тобто 

відповідає сучасним уявленням про МБ, 

його інноваційну діяльність та 

показники оцінки; 3) історичний, тобто 

враховує зміни параметрів у динаміці; 

4) гнучкості, тобто адаптується до 

певних вимог; 5) поліфункціональності, 

тобто поєднує різні функції 

(диференціації, аналізу, контролю). 
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На рівні сектора (універсальна модель) пропонується оцінювати наступні 

показники:   

– внесок інновацій, реалізованих МБ, у ВВП і промислове виробництво;  

– внесок інновацій у експорт товарів і послуг (на основі розрахунку частки 

у вартісній оцінці або фізичному обсягу); 

– отримання/економія роялті та ліцензійних платежів; 

– обсяги інвестицій у знання з урахуванням їх структури і динаміки; 

– кількість створених робочих місць для висококваліфікованих працівників 

за рахунок впровадження інновацій; 

кількість отриманих патентів і грантів, у тому числі з-за кордону. 

На рівні галузей (галузева і галузево-групова моделі) та регіонів 

(горизонтально-групова модель) у межах груп підприємств відповідні показники 

мають набути відповідної галузевої чи регіональної інтерпретації. При цьому 

з’являється можливість оцінювати обсяги валового доходу, отриманого за рахунок 

інновацій. На індивідуальному рівні (галузево-індивідуальна та горизонтально-

індивідуальна моделі) показники повинні відповідно адаптуватись. Щодо внеску у 

ВВП, то цей показник необхідно замінити оцінкою обсягу отриманого доходу 

(прибутку) від реалізації інновацій. У межах науково-методичного підходу 

повинні поєднуватись абсолютні,  відносні, динамічні і структурні показники.   

 

3.6 Формування інноваційної системи у секторі малого бізнесу 

 

У національній інноваційній системі (з досвіду розвинених країн) МБ займає 

чинне місце і відіграє дуже важливу і різноманітну роль. МП самостійно 

займаються інноваційною діяльністю, організовують і проводять інноваційні 

процеси, забезпечуючи появу і комерціалізацію інновацій. Для цього вони, поміж 

іншого, розвивають соціальні зв’язки, налагоджують співробітництво з великими 

підприємствами, університетами, науково-дослідними інститутами, органами 
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державної влади, розширюючи між тим їх взаємодію. МП активно включаються у 

зовнішні інноваційні процеси, здійснюючи великий внесок у появу, освоєння і 

розповсюдження інновацій.  З огляду на це розвинений інноваційний МБ відіграє 

одну з ключових ролей у формуванні і консолідації національної інноваційної 

системи, зокрема сприяє використанню інтерактивної моделі інноваційного 

процесу. Функції МБ особливо важливі для відкритих і структурних інновацій.   

Однак роль МБ не обмежується безпосередньою участю в інноваційних 

процесах. Його діяльність породжує багато непрямих чинників консолідації  

національної інноваційної системи, зокрема:  

 посилення конкуренції у сфері використання знань, розробки та 

комерціалізації інновацій;  

 розповсюдження інновацій; 

 розвиток людських ресурсів; 

 створення креативного класу суспільства; 

 соціалізація інновацій; 

 інтенсифікація інформаційного обміну та ін.  

МБ може бути інституційно включений в усі типи інноваційних систем. 

Однак новий рівень інноваційної діяльності МБ може бути досягнутий і на основі 

створення спеціальної секторальної інноваційної системи. 

Необхідно визначити відмінність двох парадигм підтримки інновацій – 

еволюційної і системної. 

Еволюційна парадигма базується на гіпотезі, що поступове вирішення 

окремих проблем, які блокують інновації, підвищує рівень інноваційної 

активності бізнесу. Тому підтримка інновацій у межах цієї парадигми формує 

певний процес позитивних якісних трансформацій в економіці, спрямованих на 

використання досягнень НТП та вирішення різноманітних проблем. 

Стимулювання інноваційної діяльності орієнтується на закономірності появи і 

використання інновацій, здійснюється також поступово, супроводжуючи 
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перманентні перетворення у структурі економіки. В еволюційній парадигмі 

підтримка інновацій завжди прямує від того, що вже сформовано і досягнуто у цій 

сфері. Ця парадигма широко використовується у державній інноваційній політиці 

різних країн, бо дозволяє певним чином структурувати інноваційну динаміку, 

упорядкувати та організувати дії державних органів. 

Більш глибоке дослідження природи інновацій, практики інноваційної 

діяльності, а також досвіду державної підтримки сприяло створенню нових 

уявлень про забезпечення інноваційних процесів. При цьому великий вплив мали 

ті об’єктивні причини, які змушують зробити ці процеси більш інтенсивними, а 

появу інновацій – швидкою, масовою, рутинною, регульованою, а також менш 

витратною і ризикованою. Тому системна парадигма базується на принципово 

іншому погляді на інновації та інноваційні процеси, вона спрямована на 

вивільнення природних інноваційних інтенцій економіки (окремих суб’єктів) за 

рахунок створення специфічного інституційного середовища. 

Системна парадигма базується на більш повному урахуванні природи 

інновацій, їх комплексного, кумулятивного і ланцюгового характеру [33]. 

«Системний» аналіз успішних інновацій дозволив виокремити багатоаспектні 

чинники, загальні і специфічні умови їх появи і за рахунок цього інтенсифікувати 

інноваційні процеси. Головним об’єктом уваги стала особлива синергетика 

інновацій, яка вимагає взаємодії різних учасників у межах інноваційного процесу. 

Усі вони виконують свої функції, які не можуть або не доцільно перекладати на 

інших. Тому пріоритетне значення відводиться створенню умов для спланованих і 

незапланованих, інверсійних і різновекторних взаємодій. Це почало вимагати 

створення спеціальних інститутів, які би створювали особливе середовище для 

появи інновацій та консолідували би всіх учасників. Визначальним у системній 

парадигмі є постійний і сильний зв'язок суб’єктів інноваційної діяльності з ринком 

і суспільними інститутами. Відповідно змінилась і роль держави, яка стала більш 

комплексною і спрямованою на реалізацію внутрішніх механізмів інноваційного 
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розвитку економіки. Відмінності еволюційної і системної парадигми підтримки 

інновацій наведені на рис. 3.10. 

Отже, у практиці стимулювання інновацій починає домінувати системний 

підхід до забезпечення інновацій. Усередині системного підходу виникає 

специфікація різних інноваційних систем, яка будується не стільки за природою, а за 

формою: національні, регіональні, галузеві, технологічні, корпоративні і секторальні. 

Усі вони покликані відтворити умови для інтерактивного інноваційного процесу та 

взаємодії учасників у межах певної сфери.  Концепція інноваційних систем утворює 

новий парадигматичний погляд на інновації, є теоретичним, аналітичним та 

практичним інструментом. Останнє стосується як організації інноваційної діяльності, 

так і реалізації державної інноваційної політики.  

 
 

Рисунок  3.10 – Відмінності еволюційної і системної парадигми підтримки 

інновацій  

– поступовість вирішення проблем, які блокують інновації; 

– орієнтація на промисловість та тісний зв'язок з промисловою політикою;  

– сприяння окремим стадіям інноваційних процесів на основі лінійної моделі їх проведення;  

– підтримка окремих підприємств, внутрішньокорпоративні НДДКР та закриті інновації;    

– стимулювання кооперації між промисловими підприємствами і науково-дослідними 

інститутами у проведенні НДДКР; 

– визначальна роль держави у вирішенні окремих проблем розробки та реалізації інновацій; 

– стандартний спектр інструментів підтримки з великою часткою прямих методів  

– прагнення створити нову систему, що вирішить існуючі проблеми, які блокують інновації; 

– орієнтація як на всі галузі і сфери, об’єднання напрямів економічної політики; 

– поява нового уявлення про природу інновацій, виокремлення їх нових типів; 

– сприяння розповсюдженню інтерактивної моделі інноваційних процесів; 

– підтримка взаємодії всіх учасників інноваційних процесів, зокрема відкритих інновацій;  

– визначальна роль держави у створення умов для розробки та реалізації інновацій, 

поєднання (паритетність) зусиль бізнесу і держави; 

– диверсифікація форм та інструментів підтримки з переважанням непрямих методів  

Формування державної політики щодо підвищення інноваційної 

активності бізнесу та інтенсифікації інноваційних процесів  

 

Системна парадигма  

Еволюційна парадигма  
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Першим втіленням системної парадигми стала концепція національних 

інноваційних систем [289]. Пізніше почали виокремлюватись регіональні 

інноваційні системи, а згодом – системи галузей, технологій і корпорацій [258]. 

Поява і практичне створення різних типів інноваційних систем почало вимагати їх 

функціонального розмежування та пояснення особливостей.  

Принципово новим типом є секторальна інноваційна система (СІС), яка у 

межах цієї роботи пропонується щодо сектора МБ. Можливість формування СІС 

зумовлена тим, що МП є самостійними суб’єктами інноваційної діяльності, 

включені у велику кількість галузевих ринків, взаємодіють з усіма іншими 

учасниками інноваційних процесів, а держава створює спеціальні інститути 

підтримки інновацій у цьому секторі. 

СІС МБ – це комплекс спеціально створених інститутів та організацій, які 

створюють умови для здійснення інновацій у цьому секторі, а також сукупність 

МП, що у межах ринкових і неринкових взаємодій здійснюють інноваційну 

діяльність у тих чи інших формах.  

Первинним актором у СІС МБ є різноманітні МП як дійсні або потенційні 

суб’єкти інноваційної діяльності, вторинними акторами  – великі підприємства, 

органи влади, університети, науково-дослідні установи, громадські організації. 

При цьому МБ може виступати первинним актором й інших інноваційних систем, 

у тому числі у багатьох випадках і корпоративних.  

Формування СІС не тільки не виключає взаємодії МП з університетами, 

науково-дослідними інститутами та великими підприємствами, а навпаки 

спрямовано на її активізації, розширення і поглиблення. Це спрямовано на 

інтенсифікацію та підвищення результативності інноваційних процесів, які 

проводяться як МП, так й іншими учасниками (у межах інших інноваційних 

систем). Особливістю СІС МБ є сприяння міжсекторальному партнерству.  

Принциповим питанням для пояснення сутності СІС МБ є визначення її 

функціональних елементів, головними з яких є:   
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 МП, які є суб’єктами інноваційної діяльності і мають власні інноваційні 

стратегії; 

 єдине підприємницьке середовище, у якому функціонують МП, у тому 

числі неформальні інституційні умови; 

 соціальні зв’язки, міжфірмові взаємодії, соціальні мережі інноваторів; 

 кооперація МП між собою, з великим підприємствами, університетами, 

науково-дослідними інститутами, органами влади; 

 комунікаційні мережі, у які включені МП; 

 включення у ринок знань, капіталу, праці, товарів та послуг; 

 внутрішня організація МП та організація інноваційної діяльності; 

 спільні ринки інновацій та попит на інновації (споживчий і виробничий); 

 внутрішня інфраструктура сектора. 

Межі, функції і специфічні інститути СІС МБ наведені у рис. 3.11. 

Географічно межі СІС обмежені кордоном країни. Така система охоплює всі 

регіони, галузі і види діяльності, де функціонує МБ, а також певні продукти і 

технології, якими займаються МП. 

Функції деталізуються у забезпеченні окремих стадій інноваційних процесів 

та сприянні різноманітним інноваціям. За своїми функціями СІС МБ має бути 

налаштована на посилення специфічних переваг і вирішення проблем МБ у сфері 

інновацій. Посилення переваг є основними призначенням СІС МБ і  передбачає, 

насамперед, мінімізацію обмежень гнучкості, мобільності, адаптивності МП, 

швидкості їх створення і т.п. Вирішення особливих проблем МБ знаходиться у 

межах загальних рекомендацій, що були надані раніше. Особливу увагу при цьому 

потрібно приділяти забезпеченню доступу до стартового капіталу, що частіше за 

все обмежує інноваційну діяльність МП. 

Специфічні інститути, створені у межах СІС МБ, доповнюють загальне 

підприємницьке середовище та додатково інституціоналізують господарську 

діяльність (у частині розробки та використання інновацій). 
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Рисунок 3.11 –  Межі, функції і специфічні інститути секторальної інноваційної системи малого бізнесу   

СЕКТОРАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА МАЛОГО БІЗНЕСУ  

Межі системи  Функції системи  

 норми регулювання підприємницької 

діяльності в цілому; 

 ідентифікація малих підприємств; 

 сфера діяльності малого бізнесу, у 

тому числі на рівні галузей; 

 визначення специфіки інноваційної 

діяльності малих підприємств;  

 єдність проблем інноваційної 

діяльності малих підприємств на рівні 

сектору, їх специфічних потреб у 

функціональних умовах;  

 спільність позицій малих підприємств 

у інноваційних процесах, у тому числі у 

сфері взаємодії з іншими учасниками; 

 сфера дії спеціально створених 

інститутів, які регулюють та 

підтримують інноваційну діяльність 

малого бізнесу; 

 необхідність створення спеціальної 

інноваційної інфраструктури для малого 

бізнесу. 

 створення специфічного інституційного 

та інформаційного середовища для 

інновацій; 

 збільшення ступеня і підвищення 

результативності інноваційної діяльності; 

 сприяння розвитку різноманітних 

коопераційних і соціальних зв’язків; 

 формування секторального ринку 

знань та інновацій; 

 розширення доступу до ресурсів; 

 полегшення процесу виникнення 

інноваційних підприємств; 

 сприяння дифузії знань та інновацій, 

розповсюдженню досвіду, консолідація 

економічного простору країни; 

 підвищення ефективності інноваційної 

інфраструктури сектору; 

 сприяння реалізації заходів 

державного стимулювання; 

  відтворення інноваційного 

потенціалу. 

 

Специфічні інститути  

 законодавчо-правове забезпечення 

господарської та інноваційної діяльності 

малого бізнесу;  

 організації та інститути інноваційної 

інфраструктури, орієнтовані на малий 

бізнес; 

 спеціальні програми підтримки 

малого бізнесу, стратегії інноваційного 

розвитку цього сектору; 

 інститути, які передбачають 

створення мереж і платформ взаємодії 

малих підприємств між собою, з 

великими підприємствами, 

університетами та ін. учасниками;  

 інститути, які забезпечують 

включення малого бізнесу у різні ринки 

знань, НДДКР та інновацій; 

 неформальні інститути 

підприємницької культури, які 

регулюють інноваційну діяльність 

малого бізнесу. 

  

Секторальні детермінанти інновацій  

 специфічне творче середовище; 

 середовище співробітництва (за рівнями) 

 спеціальні інститути і інфраструктура; 

 інноваційні підприємства і проекти 

 накопичена база знань і досвіду; 

 кластери, мережі, інформаційний простір 

 



 286 

СІС МБ є певним об’єднанням учасників інноваційних процесів (структур-

підприємств і підприємців), матеріальних і фінансових ресурсів,  знань. Тому із 

використання теорії множин можливо формалізувати базові ідеї СІС МБ: 

1) СІС утворюється певною множиною бізнес-структур (S), підприємців (E), 

ресурсів (R) і  знань (K): 

 

 .,,, KRESСІС   (3.1) 

2) кожна множина структур, підприємців, ресурсів і знань окремо належить 

множині СІС, однак повноцінна система утворюється тільки у комплексному 

поєднанні всіх множин з певним рівнем гармонії (): 

 

.;;; СІСKСІСRСІСEСІСS   (3.2) 

. KRESСІС  (3.3) 

 

3) поява інновацій (IN) у межах СІС відбувається як імплікація під час 

об’єднання та/чи перетину множин структур, підприємців, ресурсів і знань: 

 

  .INKRES   (4.4) 

 

Вигляд секторальної інноваційної системи МБ схематично представлено на 

рис. 3.12. 

Виходячи з природи інноваційних систем потрібно враховувати, що 

ефективне функціонування СІС МБ може бути забезпечено тільки при дотриманні 

ряду імперативів:  

1) більш широке використання інноваційних факторів при отриманні 

конкурентних переваг, становлення інноваційного типу суперництва на ринках 

при максимально справедливому конкурентному середовищі;   

2) високий рівень захисту прав підприємців-інноваторів; 
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Рисунок 3.12 –  Схематичний вигляд секторальної інноваційної системи малого бізнесу 
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3) зміна характеру підприємницького середовища у бік 

проінноваційного, орієнтація на гармонійне сприйняття ризику та 

інноваційних невдач; 

4) тривала стабільність умов інноваційної діяльності та домінування 

очікувань щодо їх покращення; 

5) позитивне ставлення з боку держави при високій практичній 

результативності інституційного впливу та підтримки. У межах національної 

інноваційної системи СІС МБ взаємодіє зі всіма іншими типами систем 

інновацій.  

Особливістю СІС є те, що вона має національні масштаби і лише 

частково включена у регіональні (за рахунок локації МП) і галузеві системи. 

При цьому СІС МБ орієнтована на різні галузеві моделі інноваційних 

процесів та сприяє розвитку міжгалузевих зв’язків. Щодо технологічних 

інноваційних систем, то взаємодія з ними зумовлена участю МП в 

інноваційних процесах зі створення певних технологій. Таким же є зв'язок з 

корпоративними системами, взаємодія з якими виникає у результаті 

співробітництва МП з великими підприємствами. Отже, СІС МБ у цьому 

плані виконує інтегративні функції, сприяючи зв’язкам усіх інших типів 

систем інновацій. Інститути, що регулюють інноваційну діяльність МП, 

закономірно мають бути включеними у різні (окрім корпоративних) типи 

інноваційних систем. 

Важливим питанням специфікації СІС МБ є визначення її 

співвідношення з іншими інноваційними системами (табл. 3.9).   

Таким чином, СІС МБ інтегрована з іншими інноваційними системами 

мезорівня – регіональними, галузевими, технологічними – на основі 

загальних інститутів, створених у межах національної інноваційної системи, 

а також на основі зв’язків всіх учасників з МБ. Інтеграція СІС МБ з 

корпоративними системами відбувається у межах реалізації відповідними 

великими підприємствами певних інноваційних проектів, до реалізації яких 

залучаються МП, а також участі великих підприємств у підтримці МБ. 
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Таблиця 3.9 - Співвідношення СІС МБ з іншими типами інноваційних 

систем 

Тип 

інноваційної 

системи 

Особливості співвідношення з СІС МБ  

 

 

Національна 

СІС МБ створюється у межах національної системи інновацій і 

виступає її елементом, забезпечуючи інноваційну діяльність 

підприємств. СІС малого бізнесу як підсистема обмежується 

певним видом суб’єктів, а не географічними межами, продуктовою 

приналежністю, типом технологій чи правом власності. У межах 

національної системи СІС МБ є додатковим набором інститутів, 

що створюють специфічні умови для інновацій 

 

 

Регіональні 

Регіональні інноваційні системи обмежуються географічним 

простором регіонів, на якому вони забезпечують інноваційну 

діяльність будь-яких суб’єктів, у тому числі МП. Тому вони 

переплітаються з СІС малого бізнесу. На просторі регіонів СІС 

малого бізнесу доповнює регіональні системи, а на просторі країни 

регіональні системи доповнюють саму СІС. Остання сприяє 

взаємодії регіональних систем щодо підтримки інноваційної 

діяльності МП 

 

Галузеві 

Галузеві інноваційні системи забезпечують інноваційну діяльність 

будь-яких суб’єктів на рівні галузей, тобто за продуктовою 

ознакою. Це стосується і малого бізнесу, тому цей сектор 

представлено у різних галузях економіки. У межах галузей СІС МБ 

доповнює відповідні інноваційні системи, які у свою чергу 

забезпечують додаткову підтримку інноваційної діяльності МП  

 

Технологічні 

Технологічні інноваційні системи забезпечують розробку певних 

технологій, частіше на галузевому і міжгалузевому рівні, а також 

на рівні регіонів (коли розробляються регіональні інновації). Якщо 

у розробці цих технологій так чи інакше беруть участь малі 

підприємства, то технологічні системи доповнюються з боку СІС 

МБ 

 

Корпоративні 

Корпоративні інноваційні системи створюються у межах великих 

підприємств і забезпечують корпоративні інноваційні процеси. Під 

час співробітництва цих підприємств з малим бізнесом у 

здійсненні інноваційної діяльності СІС МБ доповнює корпоративні 

системи. Останні у свою чергу непрямо сприяють підтримці 

малого бізнесу з боку великих підприємств  

 

Найбільшого значення поява СІС МБ має для інтеграції інноваційних 

систем мезорівня. Переплетіння цих систем посилить підтримку МБ на 

регіональному і галузевому рівні. З іншого боку, між інноваційними 

системами на мезорівні є можливість взаємної заміни функцій. Створення 

СІС МБ призведе до виникнення нової ієрархії інноваційних систем. Існують 

усі передумови, що у перспективі буде відбуватись поява окремих 

інноваційних систем у великих містах, які є науковими і промисловими 
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центрами. У цих системах також потрібно створювати спеціальні блоки 

підтримки інноваційної діяльності МБ. Також у найближчому майбутньому 

слід очікувати виникнення інших СІС, зокрема університетів, науково-

дослідних установ, технологічних секторів (енергетичних, екологічних, 

інформаційних, біо- та нанотехнологій та ін.). З огляду на вищезазначене 

через специфіку МБ та його участь у інноваційних процесах у різних сферах, 

СІС МБ повинна стати певним механізмом синергії.  

СІС МБ повинна охоплювати всі стадії інноваційних процесів та всі 

типи інновацій, якими займаються такі підприємства. Вона виконує 

практично всі основні функції, які притаманні інноваційним системам, 

маючи при цьому свою функціональну специфіку. Призначення СІС МБ 

полягає у тому, що вона створює додаткові сприятливі умови для 

інноваційної діяльності МП. Значущість цих умов є високою, незалежно від 

того, на якому рівні розвитку знаходяться інноваційний МБ і різні 

інноваційні системи. При цьому СІС МБ прямо і непрямо сприяє 

інноваційності вторинних акторів. 

Щодо додаткових умов, які має створити СІС МБ, потрібно окремо 

виділити можливості для швидкої абсорбції знань та включення у зовнішні 

інноваційні процеси. МБ природно орієнтований на пошук, вироблення і 

реалізацію нових ідей. Однак для цього потрібен більш широкий доступ до 

спеціальних знань, які взагалі є досить обмеженими. Тому для реалізації 

новаторства МБ необхідно розширити доступ до спеціальних знань шляхом:  

 полегшення умов взаємодії з університетами та науково-дослідними 

установами; 

 посилення технічної, консультативної та освітньої підтримки МП; 

 забезпечення преференцій у користуванні патентними і пошуковими 

базами; 

 розширення можливостей у користуванні послугами фахівців 

вузької спеціалізації, які задіяні в інших секторах економіки (за рахунок 

механізмів аутстафінгу); 
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 удосконалення інфраструктури обміну знаннями та інформацією 

між МП; 

 передачі технологій з державного сектора.  

Створення додаткових можливостей для включення у зовнішні 

інноваційні процеси забезпечується на основі спеціальних програм залучення 

МП до реалізації інноваційних проектів, які ініційовані державними 

установами та великими підприємствами. Також важливим питанням є 

підвищення мобільності підприємців, у тому числі міжнародної. Це потребує 

удосконалення інформаційно-комунікаційних мереж та проведення 

додаткових заходів, спрямованих на розвиток співробітництва (форумів, 

виставок, конкурсів тощо). 

СІС МБ також покликана вивільнити вплив та посилити секторальні 

детермінанти інновацій. До таких детермінант у цілому потрібно віднести:   

 специфічне творче середовище і середовище співробітництва, що 

виникає на національному і локальному рівнях;  

 спеціальні інститути інноваційної інфраструктури; 

 інноваційні підприємства, що мають особливу структуру, розробки, 

проекти та орієнтовані на лідерство; 

 підприємців з інноваційними ідеями та мотивацією; 

 інститути підтримки МБ; 

 накопичену базу знань і досвіду; 

 кластери з участю МП; 

 специфічний інформаційний простір; 

 різноманітні соціальні зв’язки і мережі. 

Урахування природи цих детермінант дозволяє розробити додаткові 

заходи і механізми інтенсифікації інноваційної діяльності МБ. Особливістю 

їх реалізації у межах СІС МБ є погодженість і зміцнення зв’язків з ринком. 

Останнє важливо для того, щоб підтримка інноваційної діяльності була 

орієнтованою на її результативність. Тобто МП повинні прагнути не самої 

підтримки, а кінцевого комерційного результату. На цьому мають будуватися 
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всі стимули, що створюються державою. Хоча кожний механізм підтримки 

повинен включати і певні контрольні функції. 

Враховуючи функції та призначення СІС МБ, потрібно зазначити, що 

вона буде сприяти виникненню спільнот інноваторів у межах та поза 

сектором, у різних галузях і регіонах. Основою для цього будуть інститути 

інноваційної інфраструктури, різні інформаційні мережі, державні програми. 

До таких спільнот будуть включатись інші зацікавлені особи (менеджери, 

інвестори, вчені та ін.). Спільнота інноваторів утворюється на основі єдності 

цілей, проблем і поглядів учасників. Вона служить платформою для 

комунікації, обміну знаннями та неформальної координації діяльності. 

Поступово виробляються принципи взаємодії та інститути, які 

упорядковують її, а також виникає певна інфраструктура. З огляду у межах 

спільнот активізується партнерство та інформаційний обмін, у інноваторів 

виникають спільні ініціативи і проекти. Все це буде сприяти підвищенню 

результативності інновацйної діяльності. У секторі МБ утворення спільнот 

інноваторів особливо важливо, тому повинно підтримуватись з боку держави 

за рахунок наступного: 

 створення організаційних платформ для взаємодії підприємців; 

 запровадження програм передачі технологій і надання 

інфраструктури НДДКР консорціумам МП; 

 надання приміщень та підтримка створень інноваційно орієнтованих 

союзів і асоціацій МП; 

 створення спеціальних паркових структур, у межах яких 

створювались би умови для взаємодії МП; 

 проведення заходів, що підтримують взаємодію (презентації, 

форуми, виставки, конференції, семінари). 

Спільноти інноваторів можуть стати основою для виникнення 

різноманітних кластерів, що повинно окремо підтримуватись з боку держави. 

Вищезазначене дає підстави говорити, що СІС буде мати велике 

значення та забезпечення розвитку МБ. Це значення проявляється у 
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створенні нових можливостей для інноваційної діяльності та включенню у 

різноманітні ринки інновацій та послуг. Само по собі утворення СІС МБ, яка 

функціонує без прямої підтримки держави, є проявом достатньої високого 

рівня розвитку і консолідації сектору, адже це пов’язано з переходом до 

інноваційної моделі функціонування. До того ж утворення СІС МБ 

забезпечує більш якісну диференціацію підприємств за успіхами у сфері 

інновацій, що також прискорює прогрес.  

СІС МБ умовно можна розділити на два блоки: перший – це структури, 

зв’язки і стимули, які створюються підприємцями і ринком; другий – 

інститути, умови і стимули, що створюються державою. Як кожна 

інноваційна система СІС МБ у ринковій економіці повинна формуватися на 

прагненнях і діях самих підприємців. Однак роль держави все одно 

залишається визначальною у плані створення формальних інститутів та 

надання підтримки, що не забезпечується ринком. Держава насамперед 

створює інституційне поле, в якому починають здійснюватися інноваційна 

діяльність та розвиватися соціальні зв’язки. Також держава формує 

інфраструктуру, яка не може виникнути сама по собі або буде формуватися 

занадто довго. Отже, держава прискорює розбудову інноваційного сектора та 

знижує невизначеність, зумовлену ринком. При цьому підстави, що 

формуються державою, не повинні суперечити принципам ринкової 

економіки і навпаки посилювати їх. З огляду на вищезазначене, держава 

може багато в чому програмувати завдання СІС та регулювати процес її 

становлення. Це створює додатковий напрям державної інноваційної 

політики і посилює можливості стимулювання МБ з боку держави. Зокрема 

держава має координувати діяльність державних органів влади, 

різноманітних установ, а також неприбуткових організацій, які підтримують 

МП. 

Для формування повноцінної СІС МБ держава створює екзогенні 

рамкові умови, які впливають на інноваційну діяльність МП та всіх інших 

акторів. Однак провідне значення для формування та активізації СІС мають 
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стимули, що створюються державою. Їх важливість зумовлена тим, що в 

інноваційній сфері, особливо за її низького рівня розвитку, ринок не створює 

необхідних імпульсів. Ринок підштовхує до дій, але не спрощує умов. Тому 

особливі стимули можуть бути створені лише державою. 

Такі стимули виникають на основі оцінки підприємцем не тільки 

можливих вигод, витрат і ризиків, а і додаткової підтримки з боку держави, 

що дозволяє підвищити вірогідність успішної реалізації інноваційних ідей. У 

підприємця посилюється мотивація до подолання тих складностей, з якими 

пов’язана реалізація інновацій. Створення додаткових стимулів для 

підприємців з боку держави пов’язано з усіма видами прямої і непрямої 

підтримки, покращенням доступу до капіталу, формуванням необхідної 

інфраструктури, сприянням співробітництву, а також забезпеченням захисту 

прав на інтелектуальну власність. Усе це утворює окремий елемент СІС, який 

по суті є механізмом стимулювання інноваційної діяльності МБ. 

Через створення стимулів держава може орієнтувати СІС МБ на 

пріоритетне досягнення певних цілей. Як визначено у запропонованій раніше 

концепції, інноваційна активність МП з відомих причин повинна 

першочергово орієнтуватися на вирішення соціальних проблем [290]. Це 

формує додаткове завдання під час створення СІС МБ, яка повинна 

додатково сприяти вирішенню певного класу завдань. З огляду на це, 

важливими елементами СІС МБ стають соціальна відповідальність і 

соціальне партнерство [291; 292].  

Особливістю формування СІС МБ на сучасному етапі повинна стати 

інтенсивна взаємодія з глобальним інноваційним простором, яка проявляється 

головним чином в обміні знаннями, отриманні інформації, міграції підприємців. 

Значна абсорбційна спроможність МБ дозволяє швидко генерувати інноваційні 

ідеї і отримувати за рахунок цього ринкові переваги. Тому за рахунок створення 

сприятливих умов для взаємодії МБ з глобальним простором держава може 

істотно підвищити інноваційну активність. Зокрема це стосується взаємодії з 

іноземними партнерами – підприємствами, науковими установами і 
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громадськими організаціями, а також приєднання до міжнародних асоціацій та 

інформаційних мереж. 

Створення СІС МБ в Україні має свої особливості, які зумовлені 

такими обставинами: 

по-перше, відсутністю ефективно функціонуючої національної 

інноваційної системи ринкового типу, а також розвинених інноваційних 

систем інших типів; 

по-друге, відсутністю постійно діючого «прошарку» малих 

інноваційних підприємств, які відтворюють інноваційні процеси; 

по-третє, низьким рівнем інноваційної активності і попиту на інновації, 

відсутністю мотивації до продуктивного інноваційного типу підприємництва; 

по-четверте, низькою ефективністю державної інноваційної політики 

та підтримки інноваційного МБ; 

по-п’яте, слабкою взаємодією МБ з великими підприємствами, 

університетами,  науково-дослідними інститутами, відсутністю партнерських 

відносин з органами влади. 

Ці фундаментальні труднощі доповнюються великою кількістю 

функціональних проблем, пов’язаних з людськими ресурсами, 

інфраструктурою, захистом інтелектуальної власності і багато іншого, що 

відзначається в сучасних дослідженнях. 

Навіть у таких умовах органам державної влади в Україні доцільно 

використовувати концепцію СІС МБ для формування механізмів підтримки 

інноваційної діяльності, адже вона має самостійне значення. Більше того, це 

дозволить прискорити формування національної та інших інноваційних 

систем, забезпечить реформування та створення нових інститутів, які 

забезпечують МБ. 

Створення СІС в Україні на початковому етапі має здійснюватися у 

межах загальної стратегії розвитку МБ та на основі вже створених інститутів 

державної підтримки. Однак побудова більш складної СІС буде вимагати 

розробки спеціальної стратегії і програм. 
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Визначальними для формування СІС МБ є формування механізму 

державного стимулювання інноваційної діяльності таких підприємств (за 

рекомендаціями, наданими раніше). Важливо зазначити, що в Україні, через 

об’єктивні обставини, необхідно сфокусувати державне стимулювання тільки 

на тих підприємствах, які демонструють високу активність і результати. 

Підтримка потенційно інноваційних МП може забезпечуватися лише на 

основі непрямого стимулювання. 

Процес формування в Україні СІС МБ уповільнюється незначним 

розвитком міжсекторального співробітництва – між МБ, з одного боку, і 

великими підприємствами, університетами, науково-дослідними установами, з 

іншого. Це ставить завдання ліквідації відповідних бар’єрів та створення 

необхідних механізмів. У традиційному розумінні активізація такого 

співробітництва  вимагає: 

 удосконалення законодавчої бази господарського партнерства та 

інтеграції;  

 створення спеціальних центрів та інформаційних мереж; 

 ініціації багатосторонніх інноваційних проектів; 

 проведення програми розвитку міжсекторального співробітництва; 

 створення агентств з передачі і просування технологій та ін. 

Додатково пропонується створювати мережі інноваторів (на основі 

мережі Інтернет), які б дозволяли предметно взаємодіяти всім особам, які 

займаються розробкою певних інновацій, незалежно від сектора, освіти та 

інших причин. 

Для розвитку міжсекторальних зв’язків МБ в Україні необхідні 

додаткові стимули. У межах діяльності державних університетів та науково-

дослідних установ такі стимули можуть реалізовуватись у формі фінансової і 

нефінансової підтримки, доступу до бази знань і розробок. Зв’язки з великим 

підприємствами знаходяться у сфері питань, розглянутих раніше. 

Включення в інформаційні мережі, окрім природних їх переваг, також 

може підтримуватися з боку держави додатковими стимулами: 
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інформаційними та електронними послугами, доступом до баз даних, 

мережевими заходами заохочення (конкурси), а також можливістю 

взаємодіяти з різними державними установами. 

В Україні особлива увага повинна приділятись інформаційній 

підсистемі СІС МБ. Не дивлячись на швидке розповсюдження мережі 

Інтернет у країні, процес формування інформаційної інфраструктури, яка б 

включала спеціальні (професійні, зональні, компетентністні) мережі на рівні 

секторів, галузей діяльності, регіонів тощо,  йде дуже повільно. Це процес 

може бути прискорений у секторі МБ за рахунок відповідних державних 

ініціатив та у зв’язку з побудовою інформаційних систем відомчого 

характеру. Заходи держави повинні включати створення наступних 

підсистем: 

 підсистеми міжвідомчої взаємодії органів влади, які займаються 

підтримкою МБ, з доступом підприємств;  

 підсистеми технічної допомоги МБ; 

 підсистеми управління інформаційними ресурсами для підтримки 

МБ; 

 підсистеми збору, обробки, аналізу та зберігання інформації, яка має 

надаватись МБ, у тому числі формування відкритих баз даних;   

 підсистеми електронного обігу документів (з переходом до 

використання електронної печатки і підпису); 

 підсистеми інформаційної безпеки, яка би супроводжувала 

взаємодію з МБ.  

Велику роль у формуванні СІС МБ та зокрема розвитку 

міжсекторального співробітництва мають відігравати об’єднання незалежних 

МП та громадські організації, орієнтовані на їх підтримку. На базі об’єднань 

мають формуватися різноманітні інститути, які б сприяли консолідації 

інноваційних МП. Більше того, державі необхідно ініціювати і підтримати 

створення об’єднань саме таких підприємств. Громадські організації, 

надаючи підтримку МБ, також можуть створювати платформи для 
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різноманітного співробітництва підприємств, особливо тих, що засновуються 

та починають господарську діяльність.  

Окремим блоком СІС МБ повинен стати механізм контролю за 

інноваційною діяльністю МП з боку суспільства. Це може здійснюватись 

через: (1) діяльність на регіональному і місцевому рівнях у межах 

профільних органів влади спеціальних комісій, які б проводили оцінку 

інновацій з точку зору дотримання норм суспільної моралі; (2) діяльність 

різноманітних неурядових громадських організацій, які б здійснювали 

постійний контролю за етичністю інноваційних розробок, нових продуктів та 

модифікацій, що вийшли на ринок; такі організацій здійснюють непрямий 

вплив, який повинне врівноважуватись організаціями, що захищають 

інтереси МП; (3) освітні та культурні заходи серед підприємців, підписання 

кодексів інноваторів. Прагнення підвищити моральність інноваційної 

діяльності МБ тісно пов’язано із його соціальною відповідальністю. На СІС 

МБ на відповідному рівні повинна сприяти загальній орієнтації підприємств 

на вирішення соціальних проблем. 

 

3.7 Розробка теоретико-методологічних засад формування та 

реалізації механізму модернізації національної інноваційної системи з 

урахуванням цивілізаційних трансформацій 

 

Якісні зміни в динаміці економічного зростання, крім 

високотехнологічної домінанти в національній економіці, передбачають і 

чинник модернізації суспільства, а саме створення умов свободи 

підприємництва, сумлінної конкуренції, створення індустрії інновацій, 

розвитку та симбіозу людського і соціального капіталів. 

Модернізацію НІС з урахуванням цивілізаційних трансформацій варто 

розділити на два основних інтегрованих напрямки: 

1) технологічна модернізація, спрямована на поновлення 

матеріально технічної та технологічної бази; 
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2) модернізація суспільства, пов’язана з поновленням способів і 

механізмів підтримки і відтворення суспільних відносин (цивілізаційні 

трансформації). 

Підвищення рівня національної конкурентоспроможності і забезпечення 

сталого економічного зростання на сучасному етапі немислимо без 

інтенсивного інноваційного розвитку. Його характер повинен бути тісно 

пов’язаний зі світовими тенденціями. У побудові ефективної НІС важливо 

орієнтуватись на країни або групи країн, взаємодія з якими може дати 

додаткові джерела знань та специфічні переваги у проведенні інституційних 

перетворень. Тому визначальним принципом вибору таких орієнтирів має 

бути не тільки рівень інноваційного розвитку, але і якість створеного 

інноваційного середовища, інститутів, а також активність інноваційної 

політики. Особливого значення має орієнтація не стільки на певні країни, 

скільки на МІС, які сформовані або формуються на сучасному етапі. В умовах 

глобалізації МІС будуть відігравати  більш важливе значення, ніж національні 

системи. Зокрема це дозволяє долучитись до глобальних «ланцюжків» 

створення і використання нових знань, структур міжнародного 

співробітництва, мереж взаємодії, що в умовах глобалізації набуває 

особливого значення. 

Інноваційний розвиток національної економіки необхідно розглядати у 

єдності внутрішніх і зовнішніх (міжнародних) його чинників. В умовах 

глобалізації вплив останніх посилюється, що корелюється з рівнем 

відкритості НІС. Включення у світовий простір змінює усі складові 

управління і забезпечення інноваційного розвитку, зокрема геоекономічне 

спрямування стратегії і вибір пріоритетів. Міжнародні науково-технічні 

зв'язки можуть мати істотний позитивний вплив на прискорення 

інноваційного розвитку економіки, що викликано дифузією нових знань і 

технологій, припливом іноземного інвестиційного та інтелектуального 

капіталу, значущістю переваг співробітництва. Особливого значення набуває 

поглиблення кооперації у сфері НДДКР і розширення можливостей 
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комерціалізації їх результатів. Для більш повного включення у систему 

міжнародних науково-технічних зв'язків повинен бути вирішений широкий 

спектр проблем, пов'язаних з узгодженням пріоритетів розвитку, контролем 

за протіканням міжнародного співробітництва, удосконаленням його 

правового забезпечення, а також створення сприятливих організаційно-

економічних умов. Це вимагає суттєвого удосконалення НІС, її окремих 

елементів, які забезпечують розвиток науково-технічних зв’язків. 

Поглиблення міжнародного науково-технічного співробітництва зумовлює 

подальшу трансформацію НІС. Спрямування трансформаційних процесів та 

їх позитивний ефект залежить від вибору геоекономічного вектору. 

Окремим виміром модернізації НІС України є підвищення її 

відкритості. У межах цього виміру слід виділити окремі функціональні 

напрями, а саме: мобільність знань, дослідників і капіталу і ресурсів; 

міжнародне науково-технічне співробітництво на рівні підприємств і 

наукових організацій; імпорт технологій; експорт наукоємних послуг та ін. 

НІС має ефективно опосередковувати міжнародні потоки і зв’язки, які стають 

її невід’ємними елементами. Відкритість є атрибутом НІС ринкового типу і в 

умовах глобалізації її ступінь має закономірно підвищуватись через 

необхідність включення у процеси інтернаціоналізації. Однак для цього 

елементи НІС мають бути адаптовані до умов, що створюються відкритістю. 

У першу чергу це стосуються системи регулювання, яка має забезпечити 

ефективний контроль за процесами абсорбції і десорбції знань. Створення в 

Україні НІС ринкового типу сполучено з підвищенням рівня її відкритості, 

що у свою чергу також визначає напрями реформ (у сфері регулювання, 

розвитку інноваційної інфраструктури, державної підтримки інновацій 

тощо). Для України підвищення відкритості НІС буде мати значний 

стимулюючий ефект до її удосконалення та прискорення інноваційного 

розвитку. 

Слід зазначити, що розбудова НІС України на сучасному етапі має 

здійснюватись з перевагою конвергентного шляху. Це зумовлено суттєвим 
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відставанням у науково-технічному розвитку та створенні умов сталого 

інституційного розвитку. Тим більше конвергентний шлях дозволить суттєво 

прискорити процеси реформування та більш якісно адаптуватись до умов 

глобалізації. Дотримання конвергентного шляху передбачає: 

– по-перше, вибір вектору (векторів) спрямованої конвергенції НІС 

відносно інноваційних систем інших країн чи міжнародних інноваційних 

систем; 

– по-друге, розробка стратегічних заходів та механізмів конвергенції, 

у тому числі розвитку науково-технічного співробітництва, стимулювання 

процесу конвергенції, використання іноземного (світового досвіду) у 

реформуванні НІС. 

Вибір вектору конвергентного розвитку НІС у сучасному світі є, 

насамперед, геоекономічним завданням, тому має обґрунтовуватись на 

основі: (1) оцінки можливостей прискорення реформування НІС та 

інтенсифікації інноваційних процесів з огляду на глобальні виклики; (2) 

посилення позицій на світовому ринку.  

Фундаментальні завдання модернізації НІС України та інтенсифікації 

інноваційних процесів, полягають у наступному: 1) удосконалення 

механізмів стратегічного управління інноваційним розвитком, у тому числі 

удосконалення політики пріоритетів; 2) одержання додаткового 

фінансування НДДКР; 3) активізація і підвищення ефективності державної 

інноваційної політики; 4) розвиток інноваційної інфраструктури, долучення 

до організаційних ресурсів інших країн; 5) формування ринку інноваційних 

продуктів; 6) удосконалення системи захисту інтелектуальної власності; 7) 

створення інформаційно-комунікаційного середовища інноваційної 

діяльності тощо [293]. 

Останніми роками модернізація НІС розширилася через включення в 

неї сукупності робіт організаційного, економічного і соціальних напрямів, що 

дає модернізації комплексний характер. 
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Модернізація забезпечує комплексне і високоефективне відновлення 

виробництва. Це поняття включає як відновлення своєї продукції, а й глибокі 

перетворення на техніки і технології виробництва, організації праці та 

управління, в усій системі соціальних і основи економічних відносин для 

підприємства. 

Механізм модернізації НІС передбачає комплекс заходів, спрямованих 

на досягнення підвищення ефективності НІС через удосконалення взаємодії 

сукупності інституціональних та організаційних структур, моделі 

регулювання інноваційної діяльності з урахуванням перманентного впливу 

цивілізаційної детермінанти. 

Механізм модернізації НІС передбачає: 

- удосконалення основ інноваційної політики, що дасть змогу 

підвищити інноваційну активність підприємств і сприятиме поєднанню 

інтелектуального та виробничого капіталів та впровадженню науково-

інноваційних відносин у виробничу і невиробничу сфери; 

- диверсифікація механізмів фінансової підтримки впровадження 

інновацій; 

- збалансування розвитку секторів науки та зміцнення зв'язків між 

ними, що дозволить активізувати наукову і науково-технічну діяльність у 

напрямку створення науково-технічних результатів, які відповідають 

потребам НЕС та на які існує попит, що сприятиме збільшенню рівня 

використання інтелектуальних ресурсів у виробничій діяльності підприємств;  

- підвищення якості міжнародного трансферу технологій та 

сприяння комерціалізації науково-дослідних розробок; 

- розвиток організаційно-правових форм інноваційної діяльності, 

зокрема, територіально-виробничих та наукових комплексів - технологічних 

парків; 

- трансформацію інноваційних мереж. 

Інноваційна мережа являє собою триєдину сутність, яка включає 

розуміння мережі як способу взаємодії суб'єктів інноваційної діяльності, 
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самостійних у правовому, але взаємозалежних в економічному відношенні; 

як способу інтеграції цих суб'єктів, тобто їх об'єднання через систему 

взаємозв'язків, угод і контрактів та через координацію їх діяльності, а також 

як інститут, що визначає правила взаємодії та інтеграції цих суб'єктів, які 

мають близькі цілі у сфері інноваційної діяльності [294, с. 164]. Складна 

природа інноваційних мереж визначає ключові принципи їх формування та 

функціонування:  

 наявність спільної довготривалої цілі, яка не може бути досягнута 

поза межами мережевої взаємодії; 

 добровільність участі у мережі; 

 незалежність партнерів по мережевій взаємодії, які мають 

можливість реалізовувати власні цілі у результаті участі в інтеграційному 

процесі, але при цьому мають певні зобов'язання щодо досягнення цілей 

функціонування усієї мережевої структури; 

 поліцентрічність мережі, яка дозволяє забезпечувати стійкість та 

еластичність інноваційної мережі; 

 численність рівнів взаємодії, які забезпечують кожному з учасників 

мережі можливість напряму взаємодіяти з будь-яким іншим учасником цієї 

мережі; 

 наявність партнерської угоди, що підтверджує узгодженість цілей та 

напрямів діяльності на довгострокову перспективу та відображає порядок 

взаємодії учасників мережі [294, с. 164; 295, с. 73]. 

До переваг мережевого типу інтеграційної взаємодії у сфері 

інноваційної взаємодії треба віднести: 

 ефект масштабу (спільні розробки можуть бути реалізовані н риках 

усіх учасників мережі, внаслідок чого розширюється коло споживачів 

інновацій, а отже і попит на інноваційну продукцію); 

 розподіл витрат і ризиків (витрати на більшість радикальних 

інноваційних проектів, передусім в аерокосмічній галузі, у галузі 

напівпровідників, біо- та нанотехнологій тощо, є надто ризикованими та 
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потребують витрат, що перебільшують ресурсні та фінансові можливості 

окремих фірм); 

 підвищення комплексності інноваційних розробок (сучасні 

інноваційні розробки охоплюють не одну галузь науки і техніки, а є 

мультидисциплінарними, а отже потребують залучення ресурсів та фахівців в 

кожній з цих галузей); 

 посилення ефекту навчання (мережева взаємодія покращує не лише 

навчання щодо розробки та застосування нових технологій, але й щодо 

методів створення таких технологій та шляхів їх застосування); 

 ефект підвищення добробуту (об'єднання фінансових ресурсів в 

рамках інноваційної мережі підвищує рівень фінансування інноваційної 

діяльності); 

 гнучкість (інноваційні мережі є більш гнучкими за ієрархічні 

утворення на кшталт ТНК, оскільки в рамках мережі є можливою швидка 

релокація виробничих і дослідницьких потужностей за рахунок залучення 

нових учасників мережі); 

 підвищення рентабельності інноваційної діяльності (мережева 

взаємодія забезпечує спрощення трансферу знань, інформації, технологій між 

її учасниками); 

 збільшення швидкості протікання інноваційного процесу (об'єднання 

ресурсів учасників мережі за рахунок гнучкості взаємодії та ефекту масштабу 

спричиняє швидше досягнення цілей інноваційного проекту, ніж це є 

можливим для суб’єктів інноваційної діяльності, які не беруть участі у 

мережевій взаємодії) [296, с. 11-12]. 

Інноваційні мережі функціонують на різних етапах інноваційного 

процесу, охоплюючи один або декілька таких етапів (табл. 3.10).  

Європейська мережа лабораторій з дослідження ГМО (European 

Network of GMO Laboratories, ENGL) представляє собою створену за 

ініціативою ЄС (в рамках 6-ої рамкової програми ЄС) у грудні 2002 р.. До 

складу цієї мережі увійшли понад 100 лабораторій, що спеціалізуються на 
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дослідженнях генетично модифікованих організмів (ГМО) з усіх країн ЄС, 

Норвегії та Швейцарії, а також лабораторії з деяких інших країн беруть 

участь у діяльності цієї мережі у якості спостерігачів. 

Таблиця  3.10 – Типи інноваційних мереж 

 

Тип мережі Характеристика 
Сфера мережевої 

взаємодії 

Мережа у 

сфері 

НДДКР 

Сукупність науково-дослідних установ та 

організацій, що об'єднуються для виконання 

складних дослідницьких проектів 

Генерування 

нових знань 

Мережа 

трансферу 

технологій 

Сукупність науково-дослідних установ та 

організацій та виробничих підприємств, 

об'єднаних міцними партнерськими зв'язками, які 

забезпечують швидку комерціалізацію досліджень 

Впровадження та 

комерціалізація 

інновацій 

Мережа 

передачі 

компетенцій 

Активно взаємодіюча експертна спільнота, метою 

якої є нарощення спільної компетенції з ключових 

питань за рахунок синергетичного ефекту 

Генерування 

нових знань 

Науково-

інноваційні 

мережі 

Сукупність наукових, освітніх і промислових 

підприємств, установ та організацій, які є 

партнерами, що взаємодіють для досягнення 

спільної мети 

Передконкурентні 

етапи 

інноваційного 

процесу 

Інноваційно-

індустріальні 

мережі 

Сукупність промислових підприємств, що 

функціонують у певній галузі промисловості, які 

встановлюють взаємозв'язки з метою підвищення 

ефективності та швидкості впровадження у 

виробництво інноваційної продукції 

Конкурентні 

етапи 

інноваційного 

процесу 

Складено з використанням джерел [295-299]. 

 

До функцій зазначеної інноваційної мережі належать розробка, 

гармонізація та стандартизація методів створення, ідентифікації, виявлення 

та кількісної оцінки ГМО та похідних від них продуктів, включаючи насіння, 

продукти харчування, корми для худоби та ін. ENGL включає низку проектів 

у сфері досліджень ГМО, зокрема, Молекулярний регістр ГМО (під 

керівництвом профільних науково-дослідних центрів Німеччини та Італії), 

який включає дані щодо усіх зареєстрованих в ЄС модифікованих молекул 

ДНК та програмне забезпечення, необхідне для ідентифікації таких молекул; 

ENGLNET – внутрішню інформаційну мережу для учасників ENGL, яка 

слугує інструментом та місцем обміну інформацією; проект "Плазміди", який 

представляє собою зібрання плазмід (позахромосомні фрагменти ДНК – носії 
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спадкової інформації), що містять клоновані амплікони (додаткові фрагменти 

ДНК), необхідні як зразки для проведення якісного та кількісного аналізу 

ГМО при контролі складі продуктів харчування [248]. 

Європейська асоціація трансферу технологій, інновацій та промислової 

інформації (European Association for the Transfer of Technologies, Innovation 

and Industrial Information, TII) представляє собою незалежну асоціацію 

професіоналів у сфері НДДКР та виробництва щодо трансферу технологій та 

підтримки інноваційного розвитку з метою розвитку економіки знань та 

підвищенню добробуту населення в усьому світі. TII було створено ще у 

1984 р., а штаб-квартира цієї організації розташована у Люксембурзі. Нині 

ТІІ включає понад 220 учасників з 30 країн, які є фахівцями у сфері 

інноваційно-технологічних консультацій, технологічного брокерства, прав 

інтелектуальної власності, а також учасниками ТІІ є офіси трансферу 

технологій при університетах та наукових центрах, агентства регіонального 

розвитку, торгово-промислові палати, наукові парки, інноваційні центри та 

інкубатори, контрактні дослідницькі організації, галузеві професійні 

організації та урядові міністерства тощо. Мережа ТІІ пропонує своїм членам 

підтримку та послуги у таких напрямах. Як інформування та мережева 

взаємодія; ведення соціальних секцій мережі за інтересами; сприяння 

трансферу технологій; сприяння професійному розвитку учасників. Це 

дозволяє учасникам мережі обмінюватися професійним досвідом, 

прикладами передової практики, розширювати свої бізнес-можливості а 

отримувати підтримку у підвищенні ефективності та прискоренні трансферту 

інноваційних технологій [249, с. 18-20; 250]. 

Мережа компетенцій Euro-NF представляє собою проект у складі 

Сьомої рамкової програми ЄС, яка об'єднує дослідників у сфері 

інформаційних технологій та мережвої архітектури. Учасниками цього 

проекту із центральним офісом у Парижі є 35 науково-дослідних центрів та 

університетів з Німеччини, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Греції, Швеції, 

Фінляндії, Італії, Іспанії, Данії. Великої Британії. Польщі, Португалії, Данії, а 
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також з Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю. Метою Euro-NF є розповсюдження 

новітніх інтернет-технологій та підвищення інформаційної забезпеченості як 

фахівців у різних галузях науки, техніки, промисловості тощо, так і 

пересічних громадян ЄС. Досягнення цієї мети передбачається с рамках 

трьох основних напрямів діяльності: створення дорожньої карти з 

розповсюдження та інтеграції програмного забезпечення та інтернет-

платформ, внутрішніх корпоративних мереж тощо; проведення спільних 

досліджень у сфері комп'ютерних мереж та мережевої архітектури, розвитку 

фундаментальних кількісних методів досліджень у сфері телекомунікацій та 

соціально-економічних досліджень комп'ютерних мереж; сприяння 

розповсюдженню інтернет-технологій та їх впровадження в різні галузі 

економічної діяльності та суспільного життя. Інструментами взаємодії 

фахівців в рамках Euro-NF є проведення конференцій, семінарів, літніх шкіл, 

запровадження аспірантських програм у галузі телекомунікацій; 

просвітницька діяльність у ЗМІ, а також практичні кроки на шляху створення 

нової мережевої архітектури телекомунікацій [251]. 

Проект ЄС INGINEUS (Impact of Networks, Globalisation, and their 

INteraction with EU Strategies, 2009-2011) також є складовою Сьомої рамкової 

програми ЄС. Сфокусованою на процесах трансформації глобальних 

виробничих мереж на глобальні інноваційні мережі. При цьому особлива 

увага приділяється участі в інноваційних мережа країн, що розвиваються, та 

їхній взаємодії в інноваційній сфері з розвиненими країнами, насамперед з 

країнами ЄС. Координатором даної мережі є італійська дослідницька 

організація Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), в цілому вона об'єднує 14 

дослідницьких інституцій з країн Європи (Італії, Данії, Німеччини, Естонії, 

Швеції, Норвегії та Великої Британії), а також з найбільших та 

найдинамічніших країн, що розвиваються, - Бразилії, Індії, Китаю та ПАР. 

Завданням INGINEUS є сприяння включенню до інноваційної взаємодії 

науково-дослідницьких установ і організацій та промислових підприємств з 

країн з різним рівнем розвитку та локалізованих в різних частинах світу, 
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включаючи функціонування ТНК та їх співпрацю з місцевими компаніями на 

засадах офшорингу, аутсорсингу та ін. Задля вирішення поставленого 

завдання в рамках INGINEUS реалізуються проекти зі сприяння включенню 

компаній з країн, що розвиваються, до інноваційного процесу на найвищих 

рівнях виробництва готової інноваційної продукції, при цьому віддається 

перевага використанню місцевих ресурсів та розширенню залучення 

місцевих фахівців до співпраці з європейськими інноваторами, як на етапах 

виробництва, так і на стдіях фундаментальних досліджень та НДДКР. 

Більшість проектів в рамках INGINEUS фокусується на інноваційній 

діяльності в трьох секторах – автомобільній промисловості (ПАР та Данія), 

агропромисловому комплексі (Бразилія, Німеччина та Швеція) та ІКТ (Індія. 

Китай, Швеція, Норвегія, Естонія) [252]. 

Інноваційно-індустріальні мережі представляють собою об'єднання 

компаній інноваторів (SMEs, великих компаній, ТНК у будь яких 

комбінаціях), спрямовані на реалізацію конкретного інноваційного проекту, 

наприклад, для впровадження, виготовлення та отримання прибутку від 

реалізації певного інноваційного продукту. Наведений у табл. 16 приклад 

такої мережі, створеної для виробництва ноутбуків Acer Travelmate 

представляє собою групу виробників компонентів та виробників готової 

продукції, які є субконтрактерами або дочірніми компаніями Acer 

Incorporated. Так, лише у Acer Incorporated має мережеві зв'язки з такими 

відомими партнерами, як Hitachi, Mitsubishi, ІВМ, Toshiba та багато інших 

ТНК, малих та великих компаній з різних регіонів (переважно з Південно-

Східної Азії), які виробляють окремі деталі та вузли для ноутбуку Acer 

Travelmate. Отримані від постачальників деталі підлягають збірці на 

підприємствах – субконтрактерах, які виконують збиральні процедури для 

Acer Incorporated на договірних засадах, а також на власних дочірніх 

підприємствах: Beijing Acer Information (Китай), Acer Information Services 

(Китай), Wistron Corporation (Тайвань), Wistron infoComm Corporation 

(Філіппіни), IMS B.V. (Нідерланди), Wistron Mexico S.A. de C.V. (Мексика) 
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[253]. 

Треба зауважити, що інноваційно-промислові мережі не є 

прерогативою лише високотехнологічних галузей. Навіть у такій традиційній 

галузі, як швейна промисловість, функціонують подібні мережі, в рамках 

яких розробляються та запроваджуються новітні методи обробки сировини, 

технології вироблення проміжних матеріалів та виготовлення готових 

виробів. Наприклад, світовий виробник готового одягу Levi Strauss & Co. 

(США) є одним з центрів мережі, що включає також виробників бавовняних, 

штучних і синтетичних волокон з Південної Кореї, виробників ниток з цих 

волокон з Тайваню, виробників тканин з Бангладеш, виробників фурнітури з 

Японії та субконтрактерів – виробників готового одягу з Таїланду [254, с. 8]. 

Вище говорилося про переважання горизонтальних зв'язків в 

інноваційних мережах над вертикальними, що є істотною ознакою саме 

мережевого типу взаємодії. Однак, на тлі наведених вище прикладів, 

особливо інноваційно-індустріальних мереж, потребує уточнення характер 

цих зв'язків. Тут маються на увазі, що зв'язки є горизонтальними щодо етапу 

інноваційного процесу, тобто для інноваційно-промислових мереж таким 

етапом є виробництво та комерціалізація інновацій. При цьому цілком 

можливими є вертикальні зв'язки щодо ланцюгів вартості в рамках даної 

мережі, як це мало місце як у прикладі мережі з виробництва ноутбуків Acer 

Travelmate (виробники деталей та готової продукції), так і мережі з 

виробництва готового одягу бренду Levi Strauss & Co. (виробники сировини, 

матеріалів різного ступеня обробки та готової продукції): на кожному з рівнів 

ланцюга вартості відбувався один і той самий етап інноваційного процесу, 

точніше кажучи, різних інноваційних процесів – етап впровадження та 

комерціалізації інновацій, а отже в інноваційному вимірі в цих мережах 

панували саме горизонтальні зв'язки. 

Інноваційні кластери представляють собою сукупність географічно та 

галузево локалізованих взаємодіючих суб'єктів інноваційної діяльності, у 

чому, власне і полягає одна з основних відмінностей інноваційного кластеру 
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від інноваційної мережі (s.s.). Крім того, як вже говорилося, кластери носять 

більш відкритий характер, ніж мережі; вони спрямовані на досягнення більш 

загальних цілей у сфері інноваційного, а також економічного та соціального 

розвитку, однак у суто комерційному вимірі такі спільні цілі можуть бути 

відсутніми, а відносини між учасниками кластеру базуються не лише на 

засадах співпраці, як це має місце у мережах, але й на засадах конкуренції 

[255, с. 88; 256, с. 21]. 

Для інноваційних кластерів також характерним є те, що вони можуть 

формуватися як в наукоємних, високотехнологічних галузях, так і в 

традиційних, а управління ними може здійснюватися як з використанням 

спеціально створених структур, так і без участі подібних структур. 

Просторові кордони та склад учасників інноваційних кластерів є плинними, 

вони не залежать від державних кордонів, що є особливо помітним в 

кластерах, що функціонують на території RIA, та в кластерах, що 

сформувалися на неформальних засадах [257, с. 21]. 

Формування інноваційних кластерів базується на інтеграційному 

принципі, згідно з яким має місце утворення сукупного наукового, 

технологічного, кадрового, управлінського потенціалів інноваційного 

кластеру, який сприяє скороченню часових витрат на розробку та 

впровадження інновацій і отримання ефекту від їх комерціалізації [185, 

с. 46]. Інтегративний принцип формування інноваційного кластеру лежить в 

основі функціонування механізму "потрійної спіралі" (Triple Helix), який 

передбачає взаємодію трьох груп учасників інноваційного процесу: бізнесу, 

влади та науки [256, с. 27-28]. Схематично механізм формування 

інноваційних кластерів на основі "потрійної спіралі" представлено на 

рис. 3.13. 

За механізмом формування серед інноваційних кластерів можна 

виділити цілеспрямовано сформовані кластери, тобто кластери, створення 

яких ініційовано владою на будь-якому рівні (регіональному, національному, 

наднаціональному тощо), та кластери, сформовані стихійно, які 
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сформувалися на основі розширення та поглиблення взаємодії між 

суб'єктами інноваційної діяльності, що мають спільні цілі, спільне 

географічне розташування та функціонують в одній (або споріднених) 

галузях. Зазвичай вважається, що стихійно сформовані кластери мають на 

меті переважно комерційні цілі – підвищення ефективності комерціалізації 

інновацій та підвищення конкурентоспроможності учасників кластера та 

їхньої продукції, тоді як для цілеспрямовано сформованих кластерів 

переважаючими є цілі інноваційного розвитку регіону, де розташований 

кластер, в цілому, а також підвищення конкурентоспроможності цього 

регіону [255, с. 80]. 

 

 

Рисунок 3.13 – Механізм формування інноваційного принципу на основі 

"потрійної спіралі" 

Розроблено з використанням джерел [256; 2575]. 

 

Однак, не можна обмежувати цілі функціонування інноваційних 

кластерів лише особливостями механізму створення даного кластеру. Адже, 

згідно з механізмом "потрійної спіралі", виключення хоча б одного з 

учасників цієї спіралі унеможливлює функціонування усього механізму в 

цілому, а отже навіть в умовах стихійного формування інноваційного 

кластеру важливу роль відіграє місцева та національна влада як суб'єкт 

формування інституційного середовища створення та функціонування даного 
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кластеру. При цьому цілком не обов'язковим є наявність окремого напряму 

державної або регіональної політики, який має на меті регулювання 

діяльності кластерів. Так, серед країн ЄС чітко сформульовану кластерну 

політику на національному рівні мали лише Франція, Люксембург, Латвія, 

Литва, Португалія, Чехія, Греція, Польща, Румунія, Болгарія та Фінляндія; 

регіональні кластерні політики провадила Бельгія; включали кластерну 

проблематику до державної регіональної політики Австрія, Німеччина, 

Італія, Швеція, Велика Британія, Іспанія та Угорщина; інші країни ЄС 

(Естонія, Данія, Ірландія, Нідерланди, Словаччина, Кіпр, Словенія та Мальта) 

не мали сформульованої кластерної політики та реалізували лише окремі 

державні кластері ініціативи [253]. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Концепція модернізації НІС України в умовах цивілізаційних 

трансформацій має бути спрямована на: поглиблення суспільного поділу 

праці на тлі створення умов для впровадження інновацій, формування 

інноваційної культури, формування нових виробничих можливостей, 

заснованих на впровадженні інновацій, реалізації пріоритетних інноваційних 

проектів з урахуванням світового досвіду; розробку інновацій  в галузі 

енергозабезпечення та засобів комунікації;  підвищення значущості 

інвайронментальної детермінанти інноваційного розвитку з метою 

зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище; 

збільшення питомої ваги високотехнологічних галузей економіки; 

пріоритетний розвиток третинного сектору за рахунок збільшення частки 

високотехнологічних послуг та ін.. Реалізація Концепції модернізації НІС 

України у кінцевому рахунку спрямована на підвищенню рівня 

конкурентоспроможності національної економіки, створення 

функціонуючого  ринку інновацій та технологій та нарощування 

інноваційного потенціалу суспільства. 

2. У методологічній площині  виокремлено принципи побудови НІС, 
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які умовно слід розділити на основні і практичні. До основних пропонується 

віднести:  рівності;  об'єктивності (система повинна бути заснована на 

об'єктивних закономірностях);  обґрунтованості рішень;  реалістичності;  

спеціалізації (інститутів і міжнародних організацій);  гнучкості (зміна 

конфігурації системи залежно від умов);  релевантності забезпечення 

(відповідність параметрів забезпечення параметрам завдань та ініціатив);  

поглиблення співробітництва (орієнтація на поглиблення співробітництва) і 

його безперервності;  комбінації універсальності і специфічності;  єдності 

загального і спеціального забезпечення; послідовності;  міжнародної 

адекватності;  збалансованості (за функціональними блоками, напрямами 

інноваційної політики та ін.);  інституційної конвергенції. 

3. НІС перетворюється на складову загального інтеграційного процесу, 

виступає як об’єднавчий механізм. Країни консолідуються навколо вирішення 

загальних проблем інноваційного розвитку. Для цього вони реалізують єдину 

стратегію у сфері економічного та інноваційного розвитку та проводять 

спільні заходи щодо інтенсифікації інноваційних процесів.  

4. Модернізація НІС як регулюючої структури націлено на:  1) 

об’єднання ресурсів, необхідних для розробки і реалізації інновацій;  2) 

створення механізмів співробітництва у сфері інновацій;  3) організації і 

забезпечення інформаційних процесів;  4) активної кооперації у сфері 

комерціалізації інновацій. Головне призначення модернізації НІС полягає в 

інтенсифікації та підвищенні ефективності інноваційних процесів з метою 

забезпечення сталого економічного зростання. У зв’язку з цим модернізація 

НІС спрямована на: 1) розвиток науково-технічного співробітництва на всіх 

рівнях, стимулювання науково-технічної інтеграції; 2) додадкову підтримку 

суб’єктів інноваційної діяльності та активізацію їх співробітництва;  3) 

надання ресурсів та інфраструктури для розробки глобальних інновацій; 4) 

створення системи організацій і правових інститутів, що покликані сприяти 

науковому та інноваційному розвитку; 5) упорядкування взаємодії  з третіми 

країнами та міжнародними організаціями.   



314 

5. Сутнісною особливістю стратегії модернізації НІС є перехід від 

закритої до відкритої моделі інноваційної системи. Розподіл інноваційних 

систем на закриті та відкриті ґрунтується на критерії специфіки їх діяльності, 

який передбачає сукупність таких характеристик: науково-технічна основа 

інноваційної діяльності (власна або запозичена); ресурсне забезпечення 

інноваційної діяльності; сфера застосування (споживання) інновацій 

(відтворювальна система даної країни або інших країн); сфера 

розповсюдження інноваційного продукту (внутрішній ринок або ринки 

інших країн). 

6. Внутрішні передумови інноваційної взаємодії засновуються на 

специфіці власне інноваційних процесів та інноваційного розвитку окремих 

країн, їх угруповань та світу в цілому. До внутрішніх передумов інноваційної 

співпраці належать пріоритетність інноваційного розвитку як основи 

стратегії національного розвитку багатьох країн; формування інноваційних 

систем різних рівнів, у тому числі таких, що охоплюють суб'єкти та 

інститути двох або більше країн; перехід інноваційних систем відкритого 

типу, які засновуються на використанні внутрішніх та зовнішніх ресурсів 

інноваційного розвитку; удосконалення трансмісійного механізму 

інноваційного розвитку шляхом удосконалення форм і каналів 

розповсюдження інновацій на всіх етапах інноваційного процесу; 

діалектична єдність фрагментації та інтеграції інноваційного процесу на 

національному та на міжнародному рівні; прискорення життєвого циклу 

інновацій; біфуркаційність глобального інноваційного розвитку; 

диспропорціність та асиметричність інноваційного розвитку різних країн; 

включення зовнішніх (іноземних) акторів та створення мережевих структур 

при протіканні сучасних інноваційних процесів 

7. Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва та 

конвер-генція прискорить інтеграцію НІС України до ІСЄС. При цьому слід 

виконати наступні вимоги: у європейський простір Україні краще 

включатись ефективним комплексом, тому мають бути відновлені (чи 
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створені) замкнуті цикли розробки, використання і комерціалізації нових 

знань, забезпечена консолідація і мобілізація науково-технічного комплексу 

країни; необхідно прискорити подолання ізоляції (у різних проявах) та 

підвищити відкритість НІС, забезпечивши перехід до інтеракційної моделі 

цієї системи. При такій моделі буде посилена інтернаціоналізація НІС та 

зовнішні науково-технічні зв’язки з ЄС та  його країнами-партнерами.  

8. Удосконалено методичне забезпечення взаємодії з запропоновано 

методики  управлінського  характеру, серед яких: методики обґрунтування та 

верифікації проектів з елементами реальних експериментів, залученням 

експертних комісій і консалтингових компаній; методики оцінки якості 

науково-технічного; методики оцінки ефективності міжнародного науково-

технічного;  методики аналізу закордонного досвіду; методики діагностики 

науково-технічної інтеграції країн; методики управління міжнародним 

науково-технічним співробітництвом; методики аналізу. 

9. Основна ідея інтегральної моделі підтримки інноваційної діяльності 

малого бізнесу полягає у забезпеченні нерозривного і взаємного зв’язку між 

різними напрямами і створення за рахунок цього цілісного підходу. За кожним 

напрямом формуються відповідні механізми стимулювання МБ. За цим 

напрямом необхідно забезпечити: гармонізацію законодавчої бази; зниження 

адміністративних бар’єрів у сфері інноваційної діяльності;  розвиток 

інноваційної культури у підприємницькому секторі за рахунок освітніх 

заходів, кодексів поведінки, пропаганди та ін.; всеохоплюючу активізацію 

співробітництва і кооперації за рахунок інформаційної та організаційної 

підтримки держави, у тому числі створення спеціальних платформ 

підприємницького партнерства та різноманітних інноваційних асоціацій, а 

також за рахунок відповідної роботи технопарків, бізнес-інкубаторів, 

університетів; створення і поширення інформаційно-комунікаційних мереж 

для взаємодії МП; дотримання вимог конкурентного законодавства у сфері 

інновацій. У межах удосконалення інституційного середовища необхідно 

сприяти становленню в Україні цивілізованого ринку інновацій.  
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10. Процес формування в Україні СІС МБ уповільнюється незначним 

розвитком міжсекторального співробітництва – між МБ, з одного боку, і 

великими підприємствами, університетами, науково-дослідними установами, з 

іншого. Активізація такого співробітництва  вимагає: удосконалення 

законодавчої бази господарського партнерства та інтеграції;  створення 

спеціальних центрів та інформаційних мереж; ініціації багатосторонніх 

інноваційних проектів; проведення програми розвитку міжсекторального 

співробітництва; створення агентств з передачі і просування технологій та 

ін.. 

11. Модернізацію НІС з урахуванням цивілізаційних трансформацій 

варто розділити на два основних інтегрованих напрямки: технологічна 

модернізація, спрямована на поновлення матеріально технічної та 

технологічної бази; модернізація суспільства, пов’язана з поновленням 

способів і механізмів підтримки і відтворення суспільних відносин 

(цивілізаційні трансформації). 

12. Механізм модернізації НІС передбачає: удосконалення основ 

інноваційної політики, що дасть змогу підвищити інноваційну активність 

підприємств і сприятиме поєднанню інтелектуального та виробничого 

капіталів та впровадженню науково-інноваційних відносин у виробничу і 

невиробничу сфери; диверсифікація механізмів фінансової підтримки 

впровадження інновацій; збалансування розвитку секторів науки та 

зміцнення зв'язків між ними, що дозволить активізувати наукову і науково-

технічну діяльність у напрямку створення науково-технічних результатів, які 

відповідають потребам НЕС та на які існує попит, що сприятиме збільшенню 

рівня використання інтелектуальних ресурсів у виробничій діяльності 

підприємств; підвищення якості міжнародного трансферу технологій та 

сприяння комерціалізації науково-дослідних розробок; розвиток 

організаційно-правових форм інноваційної діяльності, зокрема, 

територіально-виробничих та наукових комплексів - технологічних парків; 

трансформацію інноваційних мереж. 
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