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ПОСТАНОВА ПРОБЛЕМИ
Інноваційний розвиток світової економіки активі�

зує інноваційні процеси в усіх країнах світу. Нерівно�
мірність розвитку інновацій у різних регіонах світу
свідчить про існування бар'єрів при адаптації та запо�
зиченні іноземного досвіду управління інноваційними
процесами або відсутності власних ресурсів для поштов�
ху інноваційного розвитку. Через це актуальності на�
буває питання дослідження досвіду розвитку, управлі�
ння та активізації інноваційних процесів країнами�ліде�
рами сфери інновацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання іноземного досвіду управління інновацій�

ним розвитком у різних країнах світу досліджують такі
вчені�економісти: А.М. Волков, Е.М. Галімов, О.О. Гав�
рилов, Н. Гапоненко, І.Я. Гришин, Дж. Грейдсон,
О.О. Дагаєв, А.Р. Даніелов, Є.Ф. Денисов, В.С. Денисен�
ко, Л.І. Евенко, Н. Іванова, Т. Коно, Л.А. Конарева,
А.Г. Куліков, О.О. Лебедєва, Я. Монден, П.А. Недотко,
В. Назаревський, К. О'Делл, Т. Пітерс, М.С. Рудакова,
Л. Тоубі, Р. Уотермен, В.О. Фірсов, Н.В. Шелюбська,
Р. Шонбергер.
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НЕВИРІШЕНА ЧАСТИНА ПРОБЛЕМИ
Через сучасні інтенсивні зміни у розвитку іннова�

ційних процесів, питання світового досвіду управління
інноваціями залишається завжди актуальним. Кожно�
го року змінюється перелік країн�лідерів інноваційно�
го розвитку, що представляють світу нові, вдосконалені,
більш сучасні та досконалі підходи в управлінні іннова�
ційними процесами, що має стати питанням досліджен�
ня та аналізу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та дослідження іноземного

досвіду управління, активізації та розвитку інновацій�
них процесів у країнах�лідерах сфери інновацій.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Формування та розвиток інноваційних процесів у

країнах світу здійснювалося на засадах формування
основних принципів та моделей інноваційного розвит�
ку. Особливості здійснення інноваційних процесів кож�
ної країни зумовили виникнення особливостей та не�
доліків розвитку інновацій. Також виокремлюються
фактори успіху інноваційного розвитку, досвід форму�
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вання яких слід розглядати та врахо�
вувати при побудові національної си�
стеми активізації інноваційних про�
цесів (рис. 1).

У 2012 році в порівнянні із 2011
роком список 10 світових лідерів у
сфері інновацій майже не змінився —
перше місце залишилося за Швейца�
рією, у трійку лідерів входять Швеція
та Сінгапур. Далі країни розташува�
лися у наступному порядку: Фінлян�
дія, Великобританія, Нідерланди, Да�
нія, Гонконг, Ірландія, США. Канада
стала країною, що у 2012 році вийш�
ла із 10�ки світових лідерів інновацій
[1].

Регіональними лідерами в сфері
інновацій у 2012 році стали такі краї�
ни: США в Північній Америці, Швей�
царія в Європі, Ізраїль у Західній Азії
й Північній Африці, Сінгапур у Пів�
денно�Східній Азії й Океанії, Індія в
Південній і Центральній Азії, Чилі в
Карибському басейні й Латинській
Америці, Маврикій в Африці до пів�
дня від Сахари. Кенія стала лідером
серед країн, що мають низький рівень
доходу. Естонія займає лідируючу
позицію серед країн колишнього
СРСР.

Розглянемо більш детально
досвід здійснення інноваційних пере�
творень країнами�лідерами рейтингу
глобального індексу інновацій.

1. Країна�лідер — Швейцарія. Із
1950�х років уряд Швейцарії реалізує
програми, спрямовані на перехід дер�
жави до економіки, заснованої на знаннях (із 90�х років
даний процес знаходиться під контролем структури дер�
жавних відомств). Із 2000 року розпочалися зміни в об�
ласті наукових досліджень та технологічного сектору.
Видатки в цих секторах щороку у 2004—2007 рр. були
збільшені у середньому на 6%. У 2004 році почали діяти
Національні центри компетенції в області наукових дос�
ліджень (National Centres of Competence in Research,
NCCR), що згодом більше почали орієнтуватися на гу�
манітарні та соціальні науки.

Серед особливостей інноваційного розвитку Швей�
царії слід виділити такі:

— мережі компетенції у складі університетів при�
кладних наук, підвищення цінності знань, заохочення
діалогу між наукою й суспільством підкреслені як пріо�
ритетні напрями розвитку науки й економіки;

— прямі державні інвестиції не підлягають комер�
ціалізації інноваційних розробок;

— інструменти інноваційної політики орієнтовані на
прикладні наукові дослідження;

— інноваційні технології впроваджуються у промис�
ловість шляхом існуючих форм підтримки фірм (старт�
ап, переважно в умовах технопарків).

До проблем Швейцарської інноваційної системи
відноситься дефіцит кваліфікованого персоналу.

Серед факторів успіху інноваційного розвитку
Швейцарії варто виділити: послідовність здійснюваної
інноваційної політики та міжнародну орієнтацію
підприємств (значна підтримка національних інновац�
ійних підприємств у міжнародних дослідницьких про�
грамах).

2. Швеція. Для підвищення комерціалізації резуль�
татів НДКР у Швеції було створено систему організацій,
головною метою яких став розвиток бізнесу: Іннова�
ційний Міст (The Innovation Bridge), підтримує комер�
ціалізацію результатів наукових досліджень і забезпе�
чує обмежене фінансування на передпосівній стадії (pre�

seed); Бізнес�Партнерство (ALMI Business Partner)
підтримує створення бізнесу (не провідного НДКР);
Промисловий Фонд (the Industrial Fund) є державним
венчурним інвестором; і Агентство з інвестицій у Шве�
цію (the Invest in Sweden Agency, ISA) сприяє припливу
інвестицій. Більшість видатків на НДКР у Швеції
здійснюється за рахунок підприємницького сектору,
уряд проводить та фінансує тільки дослідження у сфері
оборони (13% усього державного фінансування НДКР).
Фундаментальні дослідження фінансуються переважно
державою.

Серед особливостей інноваційного розвитку Швеції
слід виділити такі:

— стабільна політична система, що сприяє станов�
ленню інноваційної системи;

— добре організована та ефективна робота держав�
них інститутів при впровадженні інноваційних процесів;

— високий рівень кваліфікованості та оновлення
персоналу в сфері інноваційних технологій та процесів;

— велика кількість університетів та студентів, що
пропонують та впроваджують інновації, при цьому інно�
ваційна ідея, відповідно до законодавства, належить
дослідникові;

— університети орієнтовані не на чисті досліджен�
ня, а на впровадження досліджень на ринок, тобто ма�
ють підприємницьких характер [2].

До проблем Шведської інноваційної системи відно�
сяться: порівняно слабка й розпорошена національна
система підтримки та стимулювання комерціалізації
результатів НДКР (через створення нових підприємств);
низький рівень наукомістких досліджень.

Ключовим фактором успіху інноваційного розвит�
ку Швеції є тривалі масштабні вкладення в розвиток
науки.

3. Сінгапур. Становлення інноваційної системи в
Сінгапурі датується 1990�ми роками XX століття. У 1991
році національною радою з економічного розвитку була

Рис. 1. Процес формування та розвитку інноваційної системи в країнах світу
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створена національна рада з науки та технологій, що
разом здійснюють інвестування в розробку продукції та
послуг на базі генерованих ідей.

Серед особливостей інноваційного розвитку Сінга�
пуру слід виділити такі:

— імпорт зарубіжних вчених, як пріоритетний на�
прям розвитку та активізації інноваційних процесів в
економіці;

— інновація, насамперед, пов'язана із людьми, що її
генерують;

— програми, що спрямовані на розвиток та реаліза�
цію інновацій фінансуються державою;

— значний розвиток прикладних досліджень у сфе�
рах біології, медицини, генетики, інформатики та ін.;

— стимулювання процесу створення малих та се�
редніх фірм, що сприяє адаптації та розвитку інновацій.

До проблем інноваційної системи Сінгапуру відносять�
ся: відсутність можливості здійснення фундаментальних
досліджень через нестачу кваліфікованого персоналу; не�
стача національних інтелектуальних кадрів, що зумовле�
но недостатньо високим рівнем освіти Сінгапуру, через що
виникає необхідність залучення іноземних фахівців.

Головним фактором успіху інноваційного розвитку
Сінгапуру — є інвестування в людський розумовий по�
тенціал та імпорт людського капіталу [3].

4. Фінляндія. Перехід Фінляндії на інноваційний
шлях розвитку здійснювався з середини 60�х до 80�х рр.
завдяки інтенсивній взаємодії держави із приватним
сектором. У 1980�х рр. був створений державний фонд
Sitra з початку 2000 року він став головним інвестором
у біотехнологіях.

Головною особливістю інноваційного розвитку
Фінляндії є розвиток інноваційної інфраструктури, од�
ним із найважливіших елементів якої є технопарки (на
базі 20 університетів Фінляндії муніципальними органа�
ми влади створено 22 технопарки).

До проблем інноваційної системи Фінляндії відно�
ситься незначна участь малих підприємств в інновацій�
ному процесі.

До основних факторів успіху Фінляндії можна відне�
сти: володіння державою частками в ключових фірмах;
регулювання процентної ставки; державна підтримка
приватного сектору; чергування державної кооперації
й державної конкуренції з галуззю.

5. Великобританія. Стимулювання розвитку іннова�
ційних процесів у Великобританії розпочалось із 2000
року. У 2003 році Міністерство торгівлі й промисловості
Великобританії опублікувало стратегію уряду в сфері
технологічного розвитку, в 2004 році була створена Рада
з технологічних стратегій, яка здійснює інвестиції в
створення нових технологій, підтримує їх розвиток і
комерціалізацію. В 2008 році була сформульована
цілісна інноваційна стратегія довгострокового розвит�
ку Великобританії.

Серед особливостей інноваційного розвитку Вели�
кобританії слід виділити такі:

— існування великої кількості інноваційних центрів,
що класифікуються на два типи: орієнтовані на розробку
специфічної технології й просування її використання, що
створюються у відповідь на потреби або можливості бізне�
су (Printable Electronics Technology Centre, PETEC) та
спрямовані на певні сектори економіки або ринку, що ство�
рюються задля збирання разом взаємодоповнюючих дис�
циплін науки, частини технологічного ланцюжка й т.п.;

— пропаганда регіонального розвитку інвестицій�
них процесів.

До проблем інноваційної системи Великобританії
відносяться: не інтегрованість інноваційних центрів у
національну інноваційну систему та відсутність їх зв'яз�
ку із національними програмами розвитку; високий
рівень інвестування в регіони призвів до розпорошення
інноваційної діяльності та дублюванню інновацій.

Одним з основних факторів успіху інноваційної
діяльності Великобританії стала орієнтація на приват�

ну ініціативу. Провідна роль інноваційного розвитку
націлена на підвищення попиту на інновації.

6. Нідерланди. У 2003 році були задані напрями регіо�
нальної інноваційної політики Нідерландів. Міністерством
економічних відносин було реалізовано програму "Шлях
до інновацій: боротьба з Лісабонськими амбіціями", покли�
кану поліпшити інноваційний клімат, стимулювати ком�
панії до ведення інноваційної діяльності та зосередити
більшу кількість ресурсів у стратегічно важливі сфери.

Серед особливостей інноваційного розвитку Нідер�
ландів слід виділити такі:

— переважне місце у розвитку інноваційних про�
цесів займає регіональний рівень;

— активна участь у міжнародних програмах з інно�
ваційного співробітництва, що координується міністер�
ствами й агентствами;

— залучення підприємств малого та середнього
бізнесу до участі в міжнародних інноваційних проектах.

До проблем інноваційної системи Нідерландів відно�
ситься недостатня щільність науково�дослідної діяль�
ності в компаніях та нестача, що збільшується, докторів
наук з науково�технічних спеціальностей.

Основними факторами успіху в Нідерландах стала
вибіркова підтримка провідних інноваційних регіонів, а
також розвинутий науково�освітній комплекс, який
містить у собі систему підтримки студентів, систему транс�
феру технологій у науковому секторі, розвинену мережу
наукових університетів з державним фінансуванням.

7. Данія. Данія стала на шлях інноваційного розвит�
ку на початку 1980�х років із запровадженням урядом
програми технологічного розвитку, спрямованої на роз�
виток інформаційних технологій, що вважалися однієї
із пріоритетних областей. До початку XXI століття тра�
диційна короткострокова стабілізаційна політика була
замінена довгостроковою структурною політикою.

Серед особливостей інноваційного розвитку Данії
слід виділити такі:

— фінансування університетів із державного бюд�
жету;

— галузеві науково�дослідницькі інститути відігра�
ють важливу роль в інноваційній системі;

— зв'язком між державними та приватними су�
б'єктами виступають GTS�Інститути ("Godkendt Tekno�
logisk Service" — "затверджений технологічний поста�
чальник послуг"), що реалізують свою діяльність за
трьома основними напрямами: самостійний розвиток
ноу�хау, участь у спільних проектах разом з державни�
ми науково�дослідними установами й приватними ком�
паніями, а також комерційна діяльність;

— наявність наукових парків, співзасновників інно�
ваційних інкубаторів.

До проблем інноваційної системи Данії відносить�
ся: взаємодія між університетами й промисловістю в
Данії розвинене слабкіше, чим у багатьох інших краї�
нах; більша частина інноваційної активності зводиться
до дрібних інновацій, спрямованих на поліпшення ви�
робничого процесу на місцях.

Фактор успіху інноваційної системи Данії полягає
у створенні умов для нових технологій за рахунок дер�
жавного сектору.

8. Гонконг. Наприкінці 1960�х рр., Промисловою
радою Гонконгу була розроблена концепція технологі�
чного розвитку, в основі якої була покладена ідея про
необхідність запозичення, удосконалювання й дифузії
закордонних технологій, а не власних винаходів. У 1998
р. створюється Комісія з Інновацій та Технологій, го�
ловним завданням якої була розробка державної по�
літики в області науково�технічного та інноваційного
розвитку. У 1999 р. за рішенням уряду Гонконгу був
організований Фонд інновацій і технологій Гонконгу,
який був створений для фінансування конкретних про�
ектів. Цього ж року у систему наукових і інноваційних
фондів Гонконгу входять Фонд прикладних досліджень
та Рада з професійного навчання. Особлива увага стала
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приділятися програмам доведення досліджень до стадії
комерціалізації. У 2006 році була прийнята Стратегія
інноваційного розвитку задля реалізації якої у квітні
2006 р. у Гонконзі було створено 5 R&D центрів, основ�
не завдання яких полягало у виконанні прикладних дос�
ліджень за наступними ключовими напрямами: авто�
мобільні запчастини й системи додаткового устаткуван�
ня, інформаційні й телекомунікаційні системи, логісти�
ка й технології керування процесом поставок, нанотех�
нології й нові матеріали, текстильні технології.

Серед особливостей інноваційного розвитку Гон�
конгу слід виділити такі:

— при реалізації масштабних інноваційних програм
уряд Гонконгу значну роль відводить малому бізнесу;

— за рахунок злиття Гонконгської корпорації про�
мислового комплексу, Гонконгської корпорації промис�
лових технологічних центрів і Гонконгської компанії
наукових парків була створена Гонконгська корпора�
ція науково�технологічних парків, яка повинна надати
необхідну інфраструктуру й повний спектр послуг ви�
робникам інновацій для розвитку технологічного бізне�
су на різних стадіях від start�up до створення й забезпе�
чення місця для нього в одній із промислових зон.

До проблем інноваційної системи Гонконгу можна
віднести однобічність розвитку (пріоритети розставлені
на технічні та технологічні інновації).

Фактором успіху інноваційної системи Гонконгу
стало запозичення закордонних технологій і грамотна
патентна політика.

9. Ірландія. Центр підприємництва Ірландії (засно�
ваний у 1998 році) є відповідальним за інновації. У 2007
році Уряд Ірландії виділив 8,2 млрд євро на здійснення
Стратегії науки, технології й інновацій, яка передбачає
поліпшення людського капіталу, фізичної інфраструк�
тури, розвиток науки, технології та інновацій за допо�
могою різних проектів.

Серед особливостей інноваційного розвитку Ір�
ландії слід виділити такі:

— головним генератором інновацій є приватний сектор;
— основні умови інноваційного розвитку формують�

ся державою.
Факторами успіху інноваційного розвитку Ірландії

є: включення Ірландії у світову фінансову систему (знач�
не зростання іноземних інвестицій в економіку країни);
створення інноваційних "вогнищ" розвитку на основі
участі країни в міжнародному русі технологій і різних
формах міжнародної інформаційно�технологічної ко�
операції; підвищення якості людського капіталу за ра�
хунок імміграції в країну кваліфікованих фахівців (в
основному колишніх емігрантів).

10. США. З метою розвитку інноваційної діяльності
в США в 1980 р. був прийнятий закон Стивенсона�Вай�
длера "Про технологічні нововведення", що передбачає
заходи щодо стимулювання промислових інновацій, а
саме: створення й стимулювання спеціальних органі�
зацій у рамках апарата виконавчої влади; надання спри�
яння в обміні науковим і технічним персоналом між ун�
іверситетами, промисловістю й федеральними лабора�
торіями; заохочення приватних осіб і корпорацій, що
вносять великий внесок у розвиток науки й техніки. У
1984 р. був прийнятий "Закон про кооперацію в сфері
НДКР". Здійснення науково�технічної політики США
базується на добре розвинутій інституціональній струк�
турі. Основними важелями федерального уряду в сти�
мулюванні НДКР є два великі міжвідомчі органи: Аме�
риканський науковий фонд, що координує напрями
фундаментальних досліджень та Американська науко�
ва рада, що представляє інтереси промисловості й уні�
верситетів у науково�технічній політиці. Найважливішу
роль у здійсненні державних дослідницьких програм
відіграють: Міністерство оборони та Національне ке�
рування по аеронавтиці й дослідженню космічного про�
стору (НАСА). Інші міністерства й державні організації
(Міністерство енергетики, Національний інститут охо�

рони здоров'я, Національне бюро стандартів і ін.) та�
кож сприяють у стимулюванні НДКР, але тільки в ме�
жах галузевих програм.

Серед особливостей інноваційного розвитку США
слід виділити такі:

— тісна взаємодія держави й приватного бізнесу;
— з кінця 80�х і початку 90�х років особлива увага

приділяється передачі федеральних технологій — тех�
нологічному трансферту;

— за допомогою великомасштабних цільових про�
ектів здійснюється державне регулювання інноваційних
процесів у напрямі стимулювання створення венчурних
фірм і дослідних центрів дрібних і середніх інноваційних
підприємств, у тому числі так званих фірм "спин�офф",
що відділяються від університетів, державних дослідних
центрів і спеціальних лабораторій великих промислових
корпорацій, за допомогою цільового безкоштовного суб�
сидування цих суб'єктів інноваційної діяльності Націо�
нальним науковим фондом США: пільгове оподаткову�
вання інноваційної діяльності; пільгове кредитування й
видача грантів дрібним фірмам — інноваторам і окремим
винахідникам Національним науковим фондом, Інвести�
ційним фондом Міністерства енергетики США; безкош�
товна видача ліцензій на комерційне використання вина�
ходів, запатентованих у ході бюджетних досліджень;
формування державної інноваційної інфраструктури й
сприяння функціонуванню ринку інновацій; моніторинг
і прогнозування інноваційних процесів у країні й за її ме�
жами, державна експертиза інноваційних проектів; на�
дання суб'єктам інноваційної діяльності пільг по оплаті
державних послуг; здійснення морального заохочення
видатних учених та інноваторів (вручення державних на�
город, присвоєння почесних звань, пропаганда досягнень
та ін.); антимонопольне законодавство, що забезпечує
розвиток внутрішньої й міжнародної конкурентоспро�
можності національних товаровиробників;

— наявність державної експертизи інноваційних
проектів, оскільки окремим організаціям, що здійсню�
ють нововведення, важко оцінити всі їх можливі ефек�
ти в загальноекономічному масштабі [4, 5, 6].

Серед проблем виділяється недостатність фінансу�
вання малого інноваційного бізнесу.

Одним з факторів успішного розвитку американсь�
кої інноваційної системи вважається послідовне ство�
рення умов і цілеспрямовані заходи щодо підтримки
підприємництва.

Отже, проаналізувавши особливості становлення та
розвитку інноваційних систем країн�лідерів інновацій,
можна підсумувати, що всі інноваційні системи країн
розвивалися під впливом факторів�перешкод та фак�
торів�стимуляторів інноваційного розвитку, що були
сформовані історично та були набуті в процесі здійснен�
ня інноваційних процесів. Заходи державної інновацій�
ної політики регулюють вплив двох груп факторів інно�
ваційного розвитку одна на одну. В свою чергу здійсню�
ючи вплив на набуті фактори�перешкоди та фактори
стимулятори інноваційного розвитку (рис. 2).

ВИСНОВКИ
Формування та розвиток інноваційних процесів у

країнах світу здійснювався на засадах формування ос�
новних принципів та моделей інноваційного розвитку.
Особливості здійснення інноваційних процесів кожної
країни зумовили виникнення особливостей та недоліків
розвитку інновацій. Також виокремлюються фактори
успіху інноваційного розвитку, досвід формування яких
слід розглядати та враховувати при побудові національ�
ної системи активізації інноваційних процесів.

У 2012 році в порівнянні із 2011 роком список 10
світових лідерів у сфері інновацій майже не змінився —
перше місце залишилося за Швейцарією, у трійку лідерів
входять Швеція та Сінгапур. Далі країни розташували�
ся у наступному порядку: Фінляндія, Великобританія,
Нідерланди, Данія, Гонконг, Ірландія, США.
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Аналіз особливостей становлення та розвитку інно�
ваційних систем країн�лідерів інновацій, свідчить про те,
що всі інноваційні системи країн розвивалися під впли�
вом факторів�перешкод та факторів�стимуляторів інно�
ваційного розвитку, що були сформовані історично та
були набуті в процесі здійснення інноваційних процесів.
Заходи державної інноваційної політики регулюють
вплив двох груп факторів інноваційного розвитку одна
на одну. В свою чергу здійснюючи вплив на набуті фак�
тори�перешкоди та фактори стимулятори інноваційно�
го розвитку.
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Рис. 2. Розвиток інноваційних процесів у розрізі взаємовпливу "фактори — інноваційна політика"
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