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Специфіка формування інноваційних систем у різних країнах
обумовлена необхідністю інтеграції до глобальної системи іннова-
цій, участю у технологічній гонці з ТНК і країнами, істотним роз-
ширенням сфери відповідальності держави. Здатність до швидкого
техногенезу (швидкої зміни поколінь техніки) визначають техно-
логічне лідерство тієї або іншої країни. Сьогодні, на підтверджен-
ня ідей Вернадского, техносфера набуває глобального характеру.
Технології і нові інноваційні продукти рівною мірою використо-
вуються у всіх країнах сучасного світу, але техногенез появи інно-
ваційних продуктів проявляється надзвичайно не рівномірно.

У 2011 р. понад 20 млн проектам було відмовлено у фінансу-
ванні. Щорічний світовий попит на гроші для інноваційних прое-
ктів на ранніх фазах становить 500 млрд дол., а попит на фінан-
сові ресурси на ранніх фазах за прогнозами до 2030 р. станови-
тиме від 5 до 10 трлн дол. [1].

У рейтингу 50 самих інноваційних компаній The Boston
Consultіng Group (BCG) компанії, що працюють в області висо-
ких технологій і комунікацій, одержали 4 місця в першій п’ятірці
та 5 місць у першій 10 рейтингу BCG, утримавши лідерство в об-
ласті інновацій [2]. При цьому одночасно ми спостерігаємо зрос-
тання здатності традиційних корпорацій впроваджувати іннова-
ції. У звіті згадуються п’ять факторів, що впливають на підви-
щення ефективності в області інновацій: залучення керівництва,
здатність користуватися об’єктами інтелектуальної власності,
орієнтованість на клієнтів і споживачів, управління портфелем
інновацій, наявність керованих процесів. Досвід показує, що бі-
льшість цих факторів сьогодні вже носять глобальний характер.
У пошуках мінімальних витрат по кожному з ланок, рухаючись у
логіку аутсорсингу та локалізації переділів, корпорації з повним
інноваційним циклом стали інтернаціональними.
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Країни, що відстають, можуть підвищити свій інноваційний
потенціал за допомогою створення інноваційних центрів, у дія-
льності яких активну роль будуть грати великі компанії, чиї діло-
ві цілі збігаються із завданнями таких центрів. Провідні підпри-
ємства, у тому числі державні підприємства і багатонаціональні
корпорації, можуть виступати в якості основної рушійної сили в
діяльності інноваційних центрів. Такі підприємства можуть
сприяти нарощуванню потенціалу центрів і залученню кваліфі-
кованих кадрів за допомогою стимулювання інноваційної діяль-
ності та надання допомоги в скороченні розриву між наукою та
виробництвом.

Для цього відповідно до концепції «тропічного лісу» нові фо-
рми взаємодії мають знизити операційні витрати, ліквідувати
диспропорції доступу до можливостей і ризик технологічної за-
лежності за допомогою принципово нового типу поведінки і вза-
ємодії для максимальної свободи припливу ідей, талантів та капі-
талу в інноваційні мережі. Одними з таких форм є віртуальні
інноваційні структури та хмарні платформи.

Спільна екосистема, що складається з партнерів, клієнтів і ви-
робників платформ, зможе створити більше інновацій, ніж кож-
ний з них окремо. Інновації виростають не з базових складових
економічної діяльності, а з’являються по мірі того, як люди взає-
модіють між собою, щоб скомбінувати та поділитися ідеями, та-
лантом і капіталом. Розвиток технологій, особливо високих, від-
бувається оптимально в «хмарі» побічних інформаційних потоків
і ноу-хау. Складні інноваційні системи рухаються по складних
траєкторіях та орієнтуються на розмиті альтернативні шляхи роз-
витку (ефект мережі) [3].

Інноваційна мережа є продуктивнішою ніж спільна робота
окремо з партнерами, постачальниками, а іноді і конкурентами
через розширення та відкритість механізмів співробітництва
(collaboratіve development).

Провідними технологіями структур нового типу є краудсор-
синг, що дозволяє проводити якісний відбір ідей, людей і проек-
тів у необмеженому обсязі, тим самим знижувати ризики та під-
вищувати успішність проектів; засоби спільної роботи, що
дозволяють спільно розвивати інновації, віддалено управляти ро-
ботою команд, експертів та інвесторів; фінансовий процесинг з
метою обліку внесків і часток, обслуговувати велику кількість
угод, управляти портфелями проектів та інвестиціями.

Наступним напрямом є віртуалізація кластерів, що забезпе-
чить включення вітчизняних кластерів у глобальні ланцюжки
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створення доданої вартості, істотно підняти рівень національної
технологічної бази, підвищити швидкість та якість економічного
росту через підвищення міжнародної конкурентоздатності під-
приємств кластера шляхом:

— отримання та впровадження критичних технологій та уста-
ткування;

— одержання доступу до нових методів управління і спеціа-
льних знань;

— одержання ефективних можливостей виходу на міжнародні
ринки.
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У листопаді цього року на саміті «Східне партнерство» у Віль-
нюсі очікується підписання Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС. У разі, якщо це відбудеться, нашу країну спіткають суттєві і в
деяких аспектах поки що важкопрогнозовані зрушення. Але вже за-
раз можна висловити впевненість, що легітимізоване Угодою вхо-




