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Анотація. У статті розглядається зарубіжний досвід інноваційного розвитку зовнішньоекономічного 

потенціалу регіонів країн світу. Визначено пріоритети інноваційного розвитку регіону і запропоновано осно-

вні шляхи їх реалізації.
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Постановка проблеми. Досвід зарубіжних кра-

їн свідчить, що наявність високого інноваційного 

потенціалу, його динаміка є необхідним чинни-

ком стійкого економічного зростання промисло-

вих регіонів. Інноваційний потенціал регіонів є 

накопиченим суспільством сукупним інновацій-

ним ресурсом, що володіє здатністю брати участь 

в економічних процесах і приносити дохід еконо-

мічним суб’єктам. У зв’язку з цим виникає необ-

хідність вивчення проблем оцінки, порівняння 

інноваційного потенціалу промислового регіону 

України із зарубіжними державами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Резуль-

тати досліджень інноваційного потенціалу регіонів 

зарубіжних країн загалом представлені у працях 

таких науковців, як О. І. Волков, М. П. Денисен-

ко, А. П. Гречан, Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовський, 

Е. Б. Стародубцев, Н. А. Бакланов, Н. І. Діденко, 

М. В. Мясникович, Р. Мюллер, В. Соловйов та ін., 

де висвітлені теоретичні основи інноваційного по-

тенціалу промислових регіонів. Проте ряд питань 

вимагають додаткових досліджень.

Метою дослідження є вивчення й аналіз зару-

біжного досвіду інноваційного розвитку зовнішньо-

економічного потенціалу промислових регіонів.

Виклад основного матеріалу. Інноваційний 

розвиток зовнішньоекономічного потенціалу про-

мислового регіону є основою соціально-еконо-

мічного прогресу у сучасному світі. Інновації 

прийняли стратегічно важливий характер і бага-

то в чому визначають конкурентоспроможність, 

ефективність і безпеку економічної діяльності як 

на мікро-, так і на макрорівні. Вивчення питань 

інноваційного розвитку зовнішньоекономічного 

потенціалу регіону обумовлене необхідністю фор-

мування конкурентоздатної економіки території, 

що ґрунтується на просуванні до більш високих 

технологічних устроїв, забезпечує збільшення її 

вкладу в рішення проблем соціально-економіч-

ного розвитку. Саме інноваційний шлях є для 

регіонів України реальним засобом швидкої мо-

дернізації країни, підвищення конкурентоспро-

можності економіки як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках і якості життя людей.

Інноваційний розвиток підприємств і регіонів 

є найважливішою складовою національного багат-

ства. При оцінці інноваційного потенціалу дуже 

важливою є не лише наявність, але і збалансова-

ність структури потенціалу, а також достатність 

рівня його розвитку. Під інноваційним потенці-

алом національної економіки розуміється сукуп-

ність наукових, кадрових, фінансових, техніко-

технологічних та інших ресурсів, необхідних для 

здійснення інноваційних процесів в економіці.

Під інноваційною активністю економіки ро-

зумітимемо міру інтенсивності здійснюваних дій з 

трансформації і впровадження новацій та їх своє-

часність. В основі інноваційної активності лежить 

здатність національної економіки мобілізовувати 

інноваційний потенціал необхідної кількості й 

якості, а також забезпечувати обґрунтованість і 

прогресивність вживаних методів.

Вважається, що вперше термін «інновація» 

було використано австрійським економістом Йо-

зефом Алоїзом Шумпетером, який у своїй книзі 

«Теорія економічного розвитку» (1911 р.) запро-

понував концепцію інновацій, в основі якої лежа-

ла ідея про «нові комбінації». Згодом термін «нові 

комбінації» було замінено терміном «інновація», 

що став науковою категорією. Серед комбінацій, 

які формують структуру інноваційного процесу, 

автор виділив наступні:

— випуск нового продукту або ж відомого 

продукту нової якості;

— впровадження нового, досі невідомого в 

конкретній галузі методу виробництва;
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— проникнення на новий ринок збуту;

— отримання нових джерел сировини чи на-

півфабрикатів;

— організаційна перебудова, зокрема ство-

рення монополії чи її ліквідація [1].

Рівень технологічних досягнень країни оці-

нюється інтегральним (композитним) індексом 

Technology Achievement Index (TAI), який показує, 

наскільки успішно будь-яка країна створює і по-

ширює нові технології і формує людські здібності. 

Індекс відображає здатність країни створювати і по-

ширювати технологічні інновації, дозволяє порів-

нювати міру технологічного розвитку країн, але не 

відображає поточний стан інноваційного розвитку.

Існують різні методики виміру інноваційного 

потенціалу, найбільш відомими з яких є: субіндекс 

інноваційного потенціалу індексу глобальної кон-

курентоспроможності (GCI), що розраховується у 

рамках звіту із глобальної конкурентоспроможнос-

ті Всесвітнього економічного форуму (Швейцарія, 

www.weforum.org); глобальний інноваційний індекс 

(GII), що розраховується Інститутом ділового ад-

міністрування INSEAD (Франція, www.insead.edu); 

Європейське національне і регіональне інноваційне 

табло (EIS і RIS), що розраховується дослідницьки-

ми центрами JRC і CWTS для Європейської Комісії 

(www.proinno-europe.eu); Рейтинг інноваційної ак-

тивності регіонів, що розраховується Національною 

асоціацією інновацій і розвитку інформаційних тех-

нологій (Росія, www.nair-it.ru) [2].

Технологічні досягнення не охопити одним 

показником, оскільки неможливо відобразити весь 

спектр технологій, використовуваних у сільському 

господарстві, медицині, виробництві, послузі та ін. 

Багато аспектів створення і поширення техноло-

гій, людських здібностей важко оцінити кількісно. 

При розрахунку індексу TAI використовуються ін-

дикатори, а не прямі виміри досягнень країни.

Тому необхідно розглядати новий показ-

ник — інноваційну здатність економіки.

Під інноваційною здатністю національної 

економіки у загальному вигляді будемо розуміти 

здатність економіки країни використовувати но-

вації, визнання новацій ринком, перетворення 

новацій в інновації.

Уявлення про інноваційну здатність еконо-

міки регіону, країни можна отримати з наступ-

них визначень.

Новація (лат. novatio — зміна, оновлення) но-

вина в області виробництва, технології, організації 

[3, с. 253].

Новація — це новина, якої не було раніше: 

нове теоретичне знання, новий метод, принцип 

тощо. Новація у світогляді й ідеології, у форму-

ванні нових галузей і нових напрямів, у ради-

кальній зміні системи управління відносять до 

революційних змін, коли самі новації вимага-

ють ламки стереотипів мислення, зміни кадро-

вого складу, підготовки нових фахівців, зміни 

норм і регламенту, програм і проектів, законів 

і навіть конституційних норм цивільного сус-

пільства. Тому новації часто носять революцій-

ний характер і є підґрунтям науково-технічних і 

будь-якій революції.

Інновація — нововведення в галузі техніки, 

технології, організації праці або управління, за-

сноване на використанні досягнень науки і пере-

дового досвіду [4, с. 157].

Інновація — 1) вкладення коштів в економіку, 

що забезпечує зміну техніки та технології; 2) нова 

техніка, технологія, що є результатом досягнень 

науково-технічного прогресу. Істотним чинником 

інновації є розвиток винахідництва, раціоналіза-

ції, поява великих відкриттів [5].

Інновація — кінцевий результат впровадження 

новини (наукових ідей, відкриттів, винаходів, па-

тентів, товарних знаків, раціоналізаторських про-

позицій тощо) у вигляді деякого принципово ново-

го об’єкту чи процесу (системи машин, технологій, 

устаткування, товарів і послуг, програмного забезпе-

чення, систем управління й організації виробництва 

тощо) або у вигляді деякого об’єкту, якісно відмін-

ного від попереднього аналога, що знаходить реалі-

зацію у тій або іншій сфері життєдіяльності людини, 

що сприяє задоволенню потреб ринку і замовника, 

соціально-економічній, що приносить екологічний 

та інші позитивні ефекти [6].

Зважаючи на різноманітність економічних, 

організаційних та інших умов у інноваційній ді-

яльності, кожне впровадження інновацій є осо-

бливим та унікальним. У той же час існує величез-

на кількість класифікацій інновацій за різними 

ознаками. Розглянемо деякі з них.

За характером застосування розрізняють на-

ступні типи інновацій:

— товарна інновація — розробка нового про-

дукту;

— технологічна інновація — введення нового 

методу виробництва;

— маркетингова інновація — освоєння нового 

джерела постачання сировини або напівфабрикатів;

— ринкова інновація — створення нового 

ринку товарів або послуг;

— управлінська інновація — реорганізація 

структури управління;

— екологічна інновація — впровадження за-

ходів щодо охорони навколишнього середовища:

— соціальна інновація — здійснення заходів 

щодо покращення життя населення [7, с. 160].

За ступенем радикальності виділяють ради-

кальні й ординарні нововведення. Радикальні 

(піонерні, базові, наукові) інновації виступають 

базою для наступних вдосконалень, які після 

втілення в життя радикальної інновації спри-

яють подальшому її розвитку і посилюють її 

ефект [8, с. 114–115].
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Детальну й оригінальну класифікацію інно-

вацій було сформовано А. Пригожиним, який по-

діляє інновації за наступними чинниками:

за типом нововведення — на матеріально-

технічні, соціальні, економічні, організаційно-

управлінські, правові та педагогічні;

за інноваційним потенціалом — на радикаль-

ні, комбіновані та такі, що модифікують;

за особливостями інноваційного процесу — 

на внутрішньоорганізаційні та міжорганізаційні;

за механізмом здійснення — на одиничні, ди-

фузійні, завершені та незавершені, успішні та не-

успішні;

за ефективністю — орієнтовані на зростан-

ня ефективності виробництва чи управління 

суб’єктом господарювання, на покращення умов 

праці [9, с. 27].

Значні науково-технічні успіхи деяких за-

рубіжних країн пояснюються цілеспрямованим 

державним впливом на сферу інноваційного під-

приємництва, правового регулювання відповід-

них процесів. На Заході це найважливіший ін-

струмент розвитку економіки, ключовий чинник 

забезпечення добробуту населення.

У США у прийнятому законі Стівенсона-

Уайдлера про технічні інновації декларується курс 

на підняття економічного, екологічного і соціаль-

ного впорядкування шляхом створення, зокрема 

й некомерційних організацій, які діють виключно 

в наукових і освітніх цілях, передбачається розви-

ток різних центрів промислової технології, сти-

мулювання використання технічних розробок на 

базі фінансової підтримки з федеральних фондів.

Подібні закони є також в інших промислово 

розвинутих країнах. Так, у Швейцарії діє феде-

ральний закон про розвиток наукових досліджень.

У Франції чинне законодавство визнає науко-

ві дослідження і технологічний розвиток загально-

національними пріоритетними завданнями.

Як свідчить досвід промислово розвинутих 

країн, серед різноманітних організаційних форм, 

що сприяють використанню досягнень НТП і при-

скоренню процесів дифузії нововведень, найбільш 

ефективними є інкубатори інноваційного бізнесу, 

технологічні парки, технополіси і подібні їм точко-

ві та територіальні інноваційні структури, кількість 

яких у цих країнах постійно збільшується [10].

Основна роль таких формувань полягає у 

створенні особливої інноваційної інфраструкту-

ри на регіональному рівні, яка забезпечує зв’язок 

науки і бізнесу, продовжує і підтримує на старто-

вому етапі високотехнологічні підприємства [11], 

сприяє прискореному просуванню інновацій на 

внутрішні та зовнішні ринки.

Порівняльний аналіз рівня інноваційної 

здатності економіки країн світу за 2009 рік по-

казав наступне: десятку лідерів за рівнем іннова-

ційної здатності серед досліджуваної групи країн 

(вибірка склала 79 країн) увійшли Швеція (0,668), 

Сінгапур (0,667), Фінляндія (0,650), Швейца-

рія (0,639), Данія (0,628), США (0,612), Японія 

(0,605), Південна Корея (0,605), Ісландія (0,594), 

Ірландія (0,591). Як бачимо, найбільш високий 

рівень інноваційної здатності спостерігається у 

промислово розвинених країнах, а також у Сінга-

пурі та Південній Кореї.

Трохи відстають від них такі розвинені краї-

ни, як Нідерланди (0,588), Ізраїль (0,581), Велико-

британія (0,574), Канада (0,561), Норвегія (0,550), 

Німеччина (0,548), Австралія (0,545), Австрія 

(0,533), Бельгія (0,532), Нова Зеландія (0,520).

Нижчий рівень інноваційної здатності по-

рівняно з промислово розвиненими країнами, що 

входять в 20-ку лідерів, мають такі розвинені краї-

ни, як Франція (0,512), Люксембург (0,470), Іспа-

нія (0,436) і Португалія (0,432), а також держави 

НІС — Гонконг (0,486), Малайзія (0,475) і країни 

Центральної та Східної Європи: Естонія (0,513), 

Словенія (0,441), Чехія (0,439), Угорщина (0,421), 

Латвія (0,416) і Литва (0,382).

За рівнем інноваційної здатності деякі краї-

ни поступаються лідерам (Швеції, Сінгапуру, 

Фінляндії) практично удвічі. Про це свідчать від-

повідні значення звідного індексу інноваційної 

здатності для цих держав: Індія (0,357), Бразилія 

(0,341), Китай (0,323), Росія (0,311).

На підставі порівняння країн за індексом ін-

новаційної здатності можна дійти висновків, що 

найбільш інноваційними нині є економіки про-

мислово розвинених країн (перш за все сканди-

навських країн, США, Японії та ін.), за ними йдуть 

нові індустріальні країни, низка країн Центральної 

та Східної Європи. Слабкий рівень інноваційної 

здатності властивий країнам, що розвиваються, з 

низьким рівнем доходів на душу населення.

При цьому слід зазначити, що причини лі-

дерства скандинавських країн не випадкові. Саме 

представники скандинавської школи починаючи 

з кінця 80-х рр. ХХ ст., активно просувають ідею 

щодо значущості інновацій у підвищенні рівня до-

бробуту націй (Б. Верспаген, Б. Йонсон, Б.-О. Лун-

дваль, Э. Райнерт, Я. Фагерберг та інші) [12].

Відомий економіст Н. Кондратьев ще в 30-

ті роки ХХ століття відмітив: «Великі економічні 

кризи завжди стимулювали появу нових техно-

логічних устроїв». Про це ж говорить і Біл Гейтс: 

«Під час нинішньої кризи станеться інновацій-

ний стрибок. У кризисні моменти завжди здій-

снюються великі відкриття».

Слід зазначити, що в економічно розвинених 

країнах Європи, Китаї, Японії не наголошується 

згортання програм науково-інноваційного розви-

тку. США заявили про створення нової національ-

ної програми конкурентоспроможності і планують 

у найближчі десять років збільшити інвестиції у 

фундаментальну науку у декілька разів [13].
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Найбільша чисельність учених сьогодні скон-

центрована у США, ЄС і Китаї, темпи щорічного 

приросту дослідників в останньому досягають 20 %. 

З 758 142 опублікованих наукових статей у 2007 році 

(що на 16,5 % вище за рівень минулого року) майже 

чверть належить вченим США (209 695) і Китаю (50 

606). У той же час помітно менші країни Європи уві-

йшли до цього списку: Ізраїль (6 622 статті у 2007 р.), 

Швеція (9 914), Хорватія (1 102), Чехія (3 689) [14].

Сектор нових інноваційних компаній у регіонах 

Україні є основним джерелом нововведень, проте 

державна система підтримки недостатньо орієнтова-

на на потреби інноваційного сегменту підприємни-

цтва. Нерозвинена і коопераційна мережа «наука й 

освіта — інноваційний малий і середній бізнес —ве-

ликий бізнес», що перешкоджає поширенню знань 

із сектору досліджень і розробок та їх капіталізації в 

економіці промислового регіону. Слабо розвинені 

інститути, що стимулюють зв’язки між науковими, 

учбовими організаціями й інноваційними фірмами, 

між крупними компаніями і малим бізнесом.

У зв’язку з цим необхідно:

— розвивати освіту і фінансові інститути, що 

забезпечуть безперервність фінансування бізнес-

проектів на всіх стадіях інноваційного циклу (ін-

новаційні фонди, венчурні компанії);

— розвиток виробничо-технологічної інфра-

структури інноваційної діяльності (технопарки, 

ІТЦ, бізнес-інкубатори, центри трансферу техно-

логій тощо);

— сприяння розвитку коопераційних зв’язків 

між суб’єктами інноваційної системи (розвиток 

центрів субконтрактації й аутсорсинга);

— розвиток інформаційної, експертно-кон-

салтингової й освітньої інфраструктури іннова-

ційної діяльності.

Висновки. Світовий досвід засвідчує, що залу-

чення місцевих органів влади, державного управ-

ління інноваціями дозволить досягти стабільності 

й ефективності виробництва в регіонах. Ефективне 

управління впровадження новацій сприяє оптимі-

зації інноваційного процесу й одержуванню опти-

мального прибутку. Вибір та оцінка інноваційної 

стратегії має займати центральне місце у визначен-

ні напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяль-

ності регіональної економіки. Необхідно розгля-

дати як зовнішні, так і внутрішні умови розвитку 

економіки регіонів. Наука — це головний фактор 

подолання кризи в економіці та виробництві.

Наявність багатьох особливостей не означає, 

що не варто вивчати досвід розвинутих країн, ко-

ристуватися якимось елементами та механізмами 

розвитку високотехнологічного експорту. За по-

рівняно нетривалий проміжок часу європейські 

країни стали частиною глобальної виробничої 

структури ТНК і продовжують розвивати політи-

ку, яка робить їх усе більш привабливими для зна-

чних зарубіжних інвесторів.
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