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ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ
СИСТЕМ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

Глобальна інноваційна мережа за своєю суттю є системою, в якій
відсутнє домінування одних структурних елементів щодо інших, її
формування відбувається з ініціативи кількох стейкхолдерів, що су-
проводжується певною інституціоналізацією (створення окремих
структур, укладенням угод, впровадження нових управлінських мо-
делей учасниками і т. д.). Еволюційна концепція глобальної іннова-
ційної мережі передбачає відмінності інтеграції національних інно-
ваційних систем (НІС) залежно від рівня розвитку країн. Відповідно
до розбіжностей у структурі та особливостях формування НІС у
промислово розвинених країнах, у країнах з аграрною, аграрно-
індустріальною та постіндустріальною економікою.

З методологічних позицій інтеграція НІС до глобальної іннова-
ційної мережі пов’язана з необхідністю цілісного підходу до аналізу
поняття НІС. Поняття НІС увійшло до наукового вжитку з 80-х ро-
ків ХХ ст. завдяки появі низки робіт на цю тему К. Фрімана [1], Б.
Лундвала [2] і Р. Нельсона [3]. Актуальність досліджень підтвер-
джує факт відзначений на конференції з питань створення іннова-
ційної економіки в ЄС де, відзначалося, що існує понад тисяча ви-
значень термінів «національна інноваційна система» і «національна
інноваційна модель».

Сьогодні поняття НІС має усталене тлумачення відповідно до його
класичного трактування, запропонованого авторами цього терміну.
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Загальні риси всіх визначень НІС полягають у системності складної
структури взаємопов’язаних елементів; впливі формальних і нефор-
мальних інститутів на темпи і масштаби інноваційного розвитку та у
визначені головної функцій НІС у створенні і поширенні нових знань
і технологій. Зазначимо використання методологічного підходу НІС у
державних регулятивних документах, зокрема, в Україні є чинною
прийнята у 2009 році «Концепція розвитку національної інноваційної
системи» [4]. У табл. 1 на основі аналізу публікацій наведено найу-
живаніші визначення цього терміну на сьогоднішній день.

Таблиця 1
НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ

«НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА»

Авторство, рік Визначення

К. Фрімен, 1995 Сукупність інститутів державного і приватного секторів, які
разом і кожен окремо вносять свій вклад у створення і поши-
рення нових технологій, створюючи основу для формування і
реалізації державою політики, що впливає на інноваційний
процес

Б. А. Лундвалл,
1992

Система сукупності елементів і відношень, які взаємодіють
при розробці, поширенні і використанні нових економічно
корисних знань, а також система, що складається з елементів
і відношень, розташованих на території чи закріплених у ме-
жах певної країни

M. F. da Cunha
Resende,
D. A. Raposo
Torres, 2016

Національна інноваційна система є інституційною базою
країни, що об′єднує агентів інноваційній діяльності та техні-
чних змін. Фірми, університети, науково-дослідні інститути,
забезпеченість факторами виробництва, фінансова система,
урядова політика, культурні традиції і т.д., є частиною країни

М. Шарко, 2005 Національна інноваційна система – це економічний механізм,
що ґрунтується на розробці та експлуатації нових знань, під-
приємницькому підході, інтеграції в зовнішні ринки й при-
скореному розвитку конкурентоспроможності країни та її ре-
гіонів

Л. Федулова,
М. Пашута, 2005

Національна інноваційна система − це сукупність взаємо-
зв’язаних організацій (структур), зайнятих виробництвом і
комерціалізацією наукових знань і технологій у межах націо-
нальних кордонів, малих і великих компаній, університетів,
лабораторій, технопарків та інкубаторів як комплексу інсти-
тутів правового, фінансового й соціального характеру, що
забезпечують інноваційні процеси і мають потужне націона-
льне коріння, традиції, політичні та культурні особливості
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Закінчення табл. 1

Авторство, рік Визначення

Концепція розвит-
ку НІС, схвалена
КМУ, 2009

Національна інноваційна система − це сукупність законодав-
чих, структурних і функціональних компонентів (інституцій),
які задіяні у процесі створення та застосування наукових
знань і технологій і визначають правові, економічні, органі-
заційні та соціальні умови для забезпечення інноваційного
процесу

Офіційні докумен-
ти ОЕСР (OECD),
1997

Національна інноваційна система − сукупність інститутів, що
відносяться до приватного і державного сектору, які індиві-
дуально та у взаємодії один з одним забезпечують розвиток і
поширення нових технологій у межах певної держави

Доповідь RAND
Corp. Президенту
США, 1999

Національна інноваційна система – складна мережа взаємо-
пов’язаних (причому не лінійно) компонентів, основними з
яких є: приватний сектор, урядові агенції і лабораторії, уні-
верситети, некомерційний дослідницький сектор

Джерело: [1−7].

Взаємозв’язок між НІС і глобальною інноваційною мережею
ілюструє участь країни у глобальних ланцюгах доданої вартості. Зо-
крема, виробництво високотехнологічної продукції передбачає сьо-
годні взаємодію між світовими центрами науки, інноваційними
компаніями, диверсифікацію інноваційної діяльності, участь у між-
народній кооперації. Таким чином, інтеграція НІС до глобальної ін-
новаційної мережі сприятиме виконанню головної функції НІС.
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