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ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У статті на основі дослідження функціонування глобальної інноваційної системи (ГІС) охарактеризовано взаємодію національних інноваційних систем (НІС) країн світу в умовах глобалізації. Окремо визначено місце НІС України у ГІС із виділенням
проблем та перспектив її інтеграції у глобальний інноваційний простір.
Ключові слова: глобалізація, глобальна інноваційна система, національна інноваційна система, транснаціональні агенти,
транснаціональні корпорації.
Рыбальченко Е.В. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье на основе исследования функционирования глобальной инновационной системы (ГИС) дана характеристика взаимодействия национальных инновационных систем (НИС) стран мира в условиях глобализации. Отдельно было определено
место НИС Украины в ГИС с выделением проблем и перспектив ее интеграции в глобальное инновационное пространство.
Ключевые слова: глобализация, глобальная инновационная система, национальная инновационная система, транснациональные агенты, транснациональные корпорации.
Rybalchenko K.V. COOPERATION OF NATIONAL INNOVATION SYSTEMS IN TERMS OF GLOBALIZATION
Based on the analysis of global innovation system (GIS) functioning, the article has characterized cooperation of national innovation
systems (NIS) of world countries in terms of globalization. Besides, it has determined the place of Ukrainian NIS in GIS and has singled
out problems and perspectives of its integration into global innovation area.
Keywords: globalization, global innovation system, national innovation system, transnational agents, transnational corporations.

Постановка проблеми. Глобалізація і процеси,
що її супроводжують, мають визначальний вплив на
економіки держав світу. При цьому процеси глобалізації торкаються всіх без винятку боків функціонування національних економічних систем, у тому
числі їх інноваційно-інвестиційного розвитку, маючи
визначальний вплив на національні інноваційні системи (НІС).
Погоджуємося з точкою зору О.М. Носик [1], що
інноваційні системи окремих країн є відкритими стосовно інших інноваційних та економічних систем.
Відкритість НІС несе в собі позитивні (зменшення
витрат на розроблення та впровадження інновацій,
доступ до інновацій інших країн, можливість продажу розробок на світовому ринку та ін.) та негативні (відтік інноваційних ресурсів, жорстка конкуренція за фінанси та покупців, складність захисту
інноваційних розробок та ін.) сторони. При цьому

національні інноваційні системи постійно взаємодіють, формуючи єдиний світовий інноваційний простір (глобальну інноваційну систему) та перебуваючи
під стимулюючим впливом міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій та національних
урядів і виробників.
Ураховуючи, що НІС України знаходиться у стадії активного формування і трансформації, важливо
чітко усвідомлювати позитивні і негативні сторони
взаємодії національних інноваційних систем в умовах глобалізації світової економіки для підвищення
її ефективності й отримання додаткових стимулів
економічного розвитку та перетворення вітчизняної
економіки на економіку постіндустріального типу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відзначаємо наукові дослідження стосовно функціонування національних інноваційних систем в умовах
глобалізації вітчизняних та закордонних учених:
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А.А. Гретченко, А.І. Гретченко, І.В. Даниліна,
А.О. Касича, Дж. Кентвила, Д. Ланкера, О.О. Ляховець, Дж. Молеро, Н.М. Рилача, Е.О. Сидорової та ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Однак необхідно зазначити, що вітчизняні
науковці, сконцентрувавшись на дослідженні національної інноваційної системи України, майже не
приділяють уваги особливостям її взаємодії з іншими
НІС в умовах глобалізації світової економіки, а іноземні вчені більше торкаються основних аспектів
функціонування глобальної інноваційної системи
(ГІС), що має досить низьку практичну наповненість
для реалій функціонування вітчизняної інноваційної
системи.
Мета статті полягає у визначенні особливостей
взаємодії національних інноваційних систем, у тому
числі місця НІС України у ГІС, та проблем і перспектив такої взаємодії для вітчизняної інноваційної
системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізація світової економіки активно впливає, а з
іншого боку, ґрунтується на інноваційній діяльності.
Економічно розвинуті країни світу, використовуючи
фінансово-господарську діяльність транснаціональних та національних корпорацій, будують власні економіки саме на генеруванні та комерціалізації інноваційних розробок (постіндустріальна економіка, або
економіка знань).
Країни, що тільки розвивають власну економіку
(до яких відносимо й Україну), для досягнення конкурентоспроможності на міжнародних і національних ринках також потребують акцентування уваги
на побудові ефективних національних інноваційних
систем. При цьому така побудова обов’язково повинна враховувати інтеграцію НІС у глобальну інноваційну систему і взаємодію її в рамках такої системи
з іншими національними інноваційними системами,
що, враховуючи глобалізацію, передусім має на увазі
симбіоз жорсткої конкуренції та співробітництва.
За таких умов важливо охарактеризувати функціонування глобальної інноваційної системи, що потребує формулювання визначення відповідного терміну,
виділення характерних рис та чинників, а також
схеми функціонування ГІС.
За наявності досить значної кількості визначень
терміну «національна інноваційна система», до яких
відносимо визначення Б. Лундвала [2], Р. Нельсона
[3], К. Фрімана [4], М. Шарко [5], В.В. Побірченко
[6] та низки інших закордонних і вітчизняних учених, термін «глобальна інноваційна система» розкрито у досить незначній кількості наукових робіт.
Так, А.І. Гретченко і А.А. Гретченко під глобальною інноваційною системою розуміють систему, що
формується транснаціональними корпораціями в
рамках їх конкурентної боротьби за ринки та споживачів [7].
І.В. Данилін уважає, що ГІС – це мегасистема,
яка включає у себе системи меншого рівня (національні, регіональні та ін.), а також транснаціональних агентів, що взаємодіють та підсилюють один
одного [8, с. 250].
Н.М. Рилач відзначає, що глобальна інноваційна
система – це багатоканальна система, що базується на
сучасному міжнародному поділі праці і завдяки інтернаціональній взаємодії вчених призводить до підвищення ефективності економік окремих країн [9, с. 87].
Джонас Ван Ланкер, Коєн Монделерс, Ервін
Вотерс та Гвідо Ван Халенброк бачать ГІС як сукупність п’яти взаємопов’язаних складників: національних інноваційних систем, регіональних іннова-
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ційних систем, технологічних інноваційних систем,
секторальних інноваційних систем та організаційних
інноваційних систем [10, с. 2].
Підсумовуючи наведене, можемо виділити характерні риси глобальної інноваційної системи: формується системами меншого рівня (національні, регіональні та ін.); базується на основі взаємодії різних
складників (міжнародні організації, національні
уряди, транснаціональні і національні корпорації та
ін.); функціонує в рамках жорсткої конкуренції між
її складниками та спрямована на підвищення результативності їх взаємодії для підвищення ефективності
функціонування як світової економіки у цілому, так
і окремих національних економік.
Таким чином, ГІС – це складна система, яка включає в себе підсистеми та складники меншого рівня
(НІС, міжнародні організації, транснаціональні корпорації та ін.), що функціонує на основі жорсткої
конкуренції між її елементами та спрямована на підвищення результативності їх взаємодії для підвищення ефективності розвитку як світової економіки
у цілому, так і окремих національних економік.
Окремо зазначаємо, що глобальна інноваційна
система не є статичним утворенням, вона постійно
змінюється, трансформується та зростає. Одним із
ключових елементів ГІС є кількість зареєстрованих
патентів нерезидентами. На основі даного елементу
глобальної інноваційної системи докажемо її швидке
зростання. Так, згідно з даними Світового банку, у
1985 р. у світі було зареєстровано 229 735 патентів,
у 1995 р. – 264 196, у 2005 р. – 590 061, у 2015 р. –
809 703 патенти [11]. Тобто за 30 років цей елемент
ГІС зріс на 352,45%. Відзначаємо вибухове зростання
реєстрації патентів у 1995–2015 рр. (+ 306,48%), що
свідчить про прискорення росту глобальної інноваційної системи та її активну трансформацію.
Наведене зростання ГІС відбулося під впливом низки чинників. Доповнимо напрацювання
Н.М. Рилача [9; 12] та А.О. Касича [13] і наведемо
головні чинники зростання та функціонування сучасної глобальної інноваційної системи:
1. Активізація конкурентної боротьби між економічно розвинутими країнами з акцентом на використання інноваційних розробок та нових товарів (робіт,
послуг).
2. Підвищення прибутковості діяльності транснаціональних та національних корпорацій на основі
впровадження інноваційних розробок у менеджменті,
фінансовій, комерційній та виробничій діяльності.
3. Збільшення фінансування інноваційної діяльності з боку країн БРІК та інших країн, що мають
значний економічний та інвестиційний потенціал
(країни Центральної та Східної Європи, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та ін.).
4. Поява нових джерел фінансування інноваційних розробок та виробництв (краудфандинг, благодійні інвестиції у соціальні інновації, венчурне
фінансування та ін.).
5. Активна допомога міжнародних організацій
в організації інноваційної діяльності на території
країн, що економічно розвиваються.
6. Формування глобальної мережі ринку праці
науковців та винахідників.
7. Глобалізація освіти та формування єдиних
міжнародних стандартів функціонування освітніх
установ, особливо ВНЗ.
Ключовим аспектом дослідження глобальної інноваційної системи є визначення схеми її функціонування, оскільки, враховуючи її складність, без цього
елементу дослідження неможливо визначити шляхи
Випуск 26. Частина 1. 2017

Науковий вісник Херсонського державного університету
її розвитку та підвищення ефективності як ГІС у
цілому, так і в окремих національних інноваційних
системах, що входять до її складу.
Спираючись на наукові розробки І.В. Даниліна
[8], Джонаса Ван Ланкера, Коєна Монделерса, Ервіна
Вотерса, Гвідо Ван Халенброка [10] та Г.Т. Гіренко
[14], на рис. 1 наведемо схему функціонування глобальної інноваційної системи.
Згідно з наведеним рисунком, ГІС складається
з трьох типів національних інноваційних систем:
НІС -центр, що належать економічно розвинутим
країнам і виступають головними драйверами інноваційного розвитку у світі; НІС-полупериферія, що
належать країнам переслідувачам (БРІК та ін.); НІСпериферія, що належать всім іншим країнам світу
(переважно так звані країни третього світу). Самі ж
національні інноваційні системи включають регіональні, секторальні, технологічні та організаційні
інноваційні системи. Додатково глобальну інноваційну систему становлять транснаціональні корпорації (ТНК) та транснаціональні агенти, що стимулюють і регулюють розвиток ГІС.
Усі складники глобальної інноваційної системи
взаємодіють між собою. Головними аспектами взаємодіє є: фінанси (1 на схемі), прибутки (2 на схемі),
персонал (3 на схемі), технології (4 на схемі), правове забезпечення та захист (5 на схемі).
Зазначаємо, що взаємодія між складниками ГІС є
нерівноправною, що показано на рисунку товщиною
стрілок. Охарактеризуємо взаємодію між складниками глобальної інноваційної системи згідно з наведеною схемою:
1. НІС-центр постачає до НІС-полупериферії
фінанси, прибутки, персонал і технології, надаючи
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перевагу фінансам і технологіям, отримуючи взамін
ті ж складники з перевагою прибутків.
2. НІС-центр постачає до НІС-периферії фінанси,
персонал і технології, надаючи перевагу фінансам і
технологіям, отримуючи взамін персонал і прибутки.
3. НІС-полупериферія постачає до НІС-периферії
фінанси, прибутки, персонал і технології, надаючи
перевагу фінансам, персоналу і технологіям, отримуючи взамін ті ж складники з перевагою прибутків і
персоналу.
4. Транснаціональні агенти постачають до НІСцентру фінанси та здійснюють правове забезпечення
інновацій на міжнародному рівні, отримуючи взамін
прибутки. Відзначаємо досить низькі розміри потоків фінансів і прибутків.
5. Транснаціональні агенти постачають до НІСполупериферії та НІС-периферії значні обсяги фінансів та здійснюють правовий захист інновацій на міжнародному рівні, отримуючи взамін прибутки.
6. Транснаціональні корпорації постачають до
НІС-центр фінанси, прибутки і персонал, отримуючи взамін ті ж складники і технології. ТНК та
НІС-центр за взаємодії в рамках ГІС виступають рівноправними партнерами.
7 Транснаціональні корпорації постачають до
НІС-полупериферії фінанси, персонал і технології з
переважанням фінансів та технологій, отримуючи
взамін прибутки і персонал.
8. Транснаціональні корпорації постачають до
НІС-периферії фінанси, персонал і технології, отримуючи взамін прибутки і персонал.
Таким чином, бачимо суттєву нерівноправність
складників глобальної інноваційної системи в процесі її функціонування і взаємодії її складників, де
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ГЛОБАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА
Рис. 1. Схема функціонування глобальної інноваційної системи
Джерело: складено автором на основі [8; 10; 14]
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основну масу прибутків та підготовленого наукового персоналу отримують НІС-центр та транснаціональні корпорації за рахунок НІС-полупериферії та
НІС-периферії. При цьому НІС-полупериферія компенсує частину своїх утрат за рахунок НІС-периферії.
Транснаціональні агенти у ГІС виконують роль правових центрів, арбітрів та джерел фінансування інноваційної діяльності, переважно НІС-полупериферія і
НІС-периферія.
Досліджуючи функціонування глобальної інноваційної системи та взаємодію у її рамках національних інноваційних систем країн світу, важливо оцінити місце (локалізацію) НІС України у ГІС.
Оцінку локалізації вітчизняної інноваційної системи у глобальній інноваційній системі доцільно
провести за наведеними вище чотирма складниками
взаємодії НІС різних країн світу (виняток становлять
правове забезпечення та захист, що є характерним
для транснаціональних агентів).
Згідно з даними Державної служби статистики
України, за період із 2010 по 2016 р. вітчизняні
інвестиції в економіку країн світу були значно менше
закордонних інвестицій у національну економіку.
Так, у 2016 р. національні інвестиції за кордон становили 6,3 млрд. дол. США проти 37,7 млрд. дол. США
іноземних інвестицій [15; 16]. Наведене свідчить про
те, що Україна є реципієнтом із погляду інвестицій,
у тому числі в інновації, тобто отримує закордонне
фінансування інновацій. При цьому дослідження
інвестиційних вкладень показує структуру інвестицій, у тому числі у інновації, з переважанням
країн, що можемо віднести до НІС-полупериферії та
НІС-периферії [17].
З іншого боку, різке зниження інвестиційної
активності закордонних інвесторів у період кризи
2013–2015 рр. свідчить про вивід їх інвестицій та
прибутків із країни [16]. Наведене є доказом того, що
Україна виступає донором із погляду отримання прибутків ТНК, НІС-центром та НІС-полупериферією.
Стосовно динаміки переміщення наукового
персоналу за кордон країни відзначаємо, що за
2010–2014 рр. з України виїхало 37 докторів і
194 кандидати наук. Оцінка країн, до яких виїхали
вітчизняні науковці, свідчить, що вони належать до
НІС-центру та НІС-полупериферії [18, с. 312].
Дослідження структури імпорту та експорту
України за 2010–2016 рр. вказує на те, що імпорт
технологій, у тому числі інноваційних, значно
перевищує експорт [19]. При цьому постачальниками інноваційних технологій у країну є як
НІС-центр (США, Німеччина, Франція та ін.), так
і НІС-полупериферія (Китай, Російська Федерація,
Польща, Чехія та ін.) [20].
Згідно з проведеною локалізацією національної
інноваційної системи України у глобальній інноваційній системі, можемо зазначити, що вітчизняна НІС належить до периферії (рис. 1) і виступає донором прибутків та наукового персоналу для
транснаціональних корпорацій і НІС-центру та
НІС-полупериферії.
Наведене є суттєвою проблемою країни з погляду
розвитку постіндустріальної економіки та підвищення конкурентоспроможності економіки держави
і національних виробників на світових ринках збуту.
Країна потребує детального вивчення досвіду
побудови ефективної НІС-полупериферії та активізації всіх складників національної інноваційної
системи для переходу на такий тип інноваційної
системи в рамках функціонування глобальної інноваційної системи.

Серія Економічні науки
Висновки з проведеного дослідження. Проведені наукові розвідки на основі дослідження функціонування глобальної інноваційної системи (визначення сутності, характерних рис, чинників, схеми
функціонування) дали змогу виявити особливості
взаємозв’язку національних інноваційних систем у її
складі (виділено три типи НІС – центр, полупериферія, периферія) з урахуванням впливу транснаціональних корпорацій та інших транснаціональних агентів.
При цьому доведено нерівномірність взаємозв’язку
між НІС різних типів та іншими складниками ГІС із
переважанням НІС-центру та ТНК.
Локалізація місця національної інноваційної
системи України в глобальній інноваційній системі
дала змогу віднести вітчизняну систему інновацій
до НІС-периферії, що несе в собі значні проблеми
через вимивання прибутків і підготовленого наукового персоналу на користь інших складників ГІС.
А це, своєю чергою, потребує формування у країні
НІС-полупериферії на основі використання передового досвіду формування національної інноваційної
системи такого типу.
Подальші дослідження слід сконцентрувати на
деталізації взаємовідносин НІС України з національними інноваційними системами країн світу для виявлення можливостей використання їх досвіду з метою
підвищення ефективності функціонування вітчизняної інноваційної системи.
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