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СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА КРАЇНИ 
 

Барбанова І.С., аспірант 

Науковий керівник — д.е.н., проф. Захарова О.В., 

Черкаський державний  технологічний університет 

 

Інноваційний тип економічного розвитку дедалі більше стає тим 

фундаментом, який визначає економічну міць країни та її перспективи на 

світовому ринку. Основною ознакою сучасного розкладу сил в світі є істотний 

відрив країн-лідерів, що утворюють світовий ―інноваційний анклав‖, від менш 

потужних країн, які змушені повністю залежати від позиції ―активних гравців‖. 

У країнах, що належать до інноваційних лідерів, спостерігається висока 

концентрація найрентабельніших видів бізнесу (тобто тих, що мають 

найбільший вміст доданої вартості в ціні продукту), переважно 

високотехнологічна структура національного виробництва, винесення за межі 

власної країни промислово-технологічного циклу виробництв, які є 

екологомісткими, ресурсомісткими тощо, зосередження й контроль найбільших 

фінансових потоків [3]. Дійсно на сьогоднішній день країни, які мають 

першість за інноваційним розвитком, мають стабільну економіку, високий 

рівень та якість життя громадян, екологічно чисте й прибуткове виробництво.  

Розглянемо десятку лідерів в сфері інновацій за версією Глобального 

інноваційного індексу за рейтингом 2018 р., табл. 1. 

Швейцарія посідає перше місце у рейтингу та територіально складається з 

20 кантонів і 6 напівкантонів, у кожному з яких діють свої закони, стягуються 

різні податки, спілкуються різними мовами. Перевагою швейцарських кантонів 

є те, що вони мають право встановлювати власні порядки оподаткування за 

винятком тих податків, збір яких є прерогативою федерального уряду. При 

цьому кожний кантон має свою спеціалізацію. Загалом уряди кантонів 

зацікавлені в наданні податкових пільг чи іншої фінансової і адміністративної 

підтримки компаніям-виробникам інноваційної продукції, яка затребувана на 

європейському ринку. Зокрема, компаніям можуть надаватися субсидії на 

оплату праці співробітників. Значна увага владою кантонів відводиться 

залученню прямих іноземних інвестицій, що також є умовою стратегічного 

розвитку території [5]. 
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Таблиця 1 - Глобальний інноваційний індекс країн світу за 2018 р. 

 

Країна 

Економіка 

Оцінка  

(0–100) 

Ранг Рівень Регіон 

Ефек-

тив-

ність 

Ефек-

тив-

ність 

Коефі-

цієнт 

Швейцарія 68,40 1 1 Європа 1 0,96 1 

Нідерланди 63,32 2 2 Європа 2 0,91 4 

Швеція 63,08 3 3 Європа 3 0,82 10 

Великобританія 60,13 4 4 Європа 4 0,77 21 

Сінгапур 59,83 5 5 Азія 1 0,61 63 

США 59,81 6 6 
Північна 

Америка 
1 0,76 22 

Фінляндія 59,63 7 7 Європа 5 0,76 24 

Данія 58,39 8 8 Європа 6 0,73 29 

Німеччина 58,03 9 9 Європа 7 0,83 9 

Ірландія 57,19 10 10 Європа 8 0,81 13 

Джерело: сформовано на основі [1] 

 

Нідерланди займають друге місце рейтингу, а основою успіху країни є 

формула «бізнес + наука + освіта + влада = ефективна економіка». Влада всіма 

способами сприяє стимулюванню інновацій, проте ключовим фактором у цьому 

процесі виступають знання. Основними складовими інноваційного розвитку у 

країні є бізнес-парки та бізнес-інкубатори, результатом діяльності яких є 

реалізація близько 200 інноваційних проектів щороку. 

Розвиток інновацій у Швеції відбувається за рахунок того, що більшість 

виконання науково-дослідних робіт відбувається у вищих навчальних закладах 

які досить плодотворно співпрацюють із підприємствами різних сфер 

діяльності. 

У Великобританії основними інструментами інноваційного розвитку 

виступають кредитні гарантії, методи пільгового оподаткування, списання 

витрат з наукових досліджень на собівартість продукції та надання субсидій. 

Основними учасниками інноваційного процесу є венчурні фірми, Британська 

технологічна група, науково-дослідні консорціуми, науково-технологічні 

парки, технополіси та малі інноваційні підприємства. 

Серед особливостей інноваційного розвитку Сінгапуру слід виділити такі: 

залучення зарубіжних вчених, як пріоритетний напрям розвитку та активізації 

інноваційних процесів в економіці; інновація, насамперед, пов’язана із людьми, 

що її генерують; фінансування програм, спрямованих на розвиток та реалізацію 

інновацій; значний розвиток прикладних досліджень у сферах біології, 

медицини, генетики, інформатики та ін.; стимулювання процесу створення 

малих та середніх фірм, що сприяє адаптації та розвитку інновацій в країні [4]. 

У США для ефективного впровадження механізму інноваційної діяльності 

затверджено і введено в дію ряд важливих законів і спеціальних програм (Закон 
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про організацію і пріоритети науково-технічної політики, Закон про розвиток 

інновацій в малому бізнесі, Стратегія сталого, збалансованого екологічного та 

економічного розвитку до 2050 р., Програма стимулювання технологічної 

конкурентоспроможності країни та інші).  

Фінляндія стала першою країною, яка прийняла концепцію національної 

інноваційної системи як основного елемента політики у сфері активізації науки 

й технології [2]. Фінляндія – це країна, яка обрала шлях знаннєвого розвитку та 

побудови суспільства знань. За розміром фінансування науки та інновацій вона 

займає одне з перших місць у світі. Так як і в інших країнах-лідерах тут існує 

тісний зв’язок між освітою, наукою, виробничим сектором та державою. 

Механізм інноваційного розвитку Данії почав формуватися ще на початку 

1980 років, коли уряд запровадив програму технологічного розвитку. На 

сьогодні Данія займає восьме місце за рейтингом Глобального індексу 

інновацій 2018 р. Особливостями інноваційного розвитку тут можна назвати: 

наявність інноваційних інкубаторів та наукових парків; фінансування 

діяльності галузевих науково-дослідних інститутів; тісні зв’язки між 

державними та приватними суб’єктами. 

На сьогодні до ключових факторів інноваційного розвитку Німеччини 

можна віднести гармонізовану урядову політику у сфері інноваційної 

діяльності, комфортні умови для науково-дослідної діяльності, що 

забезпечуються та підтримуються завдяки наявній розгалуженій інфраструктурі 

інноваційної діяльності та потужному технічному забезпеченню, високий 

рівень витрат на науково-дослідні роботи, безкоштовну освіту тощо. 

Сприятливий інноваційний клімат в Німеччині пов’язаний також із досконалою 

законодавчою базою, яка детально регламентує діяльність усіх ланок 

інноваційної сфери від навчальних закладів до інноваційних підприємств, та 

наявності спрощеної системи реєстрації винаходів, що підтримує патентну 

активність в країні на високому рівні. Основні напрями інноваційного розвитку 

країни втілені у змісті Стратегії високих технологій («High-TechStrategy»), що 

була затверджена Федеральним Урядом у серпні 2006 р. [6]. 

Успіх Ірландії в інноваційній сфері базується на такому ключовому 

принципі: основою розвитку інновацій в країні є приватний сектор, проте 

умови формуються виключно державою. 

Отже, як бачимо, вісім із десяти країн, які займають першість в рейтингу 

«Глобальний індекс інновацій-2018», це Європейські країни, керівництво яких 

змогло не лише знайти дієві інструменти інноваційного розвитку, а й 

впровадити їх у життя, що і робить їх успішними. Для того, щоб Україна змогла 

вийти з кризового стану та отримала можливість стати інноваційною державою 

необхідно знайти свій шлях, спираючись на світовий досвід успішних країн. 
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Підприємницький сектор в Україні представлено суб’єктами 

господарювання малого та середнього бізнесу. На даний час їх розвиток 

характеризується низкою проблем, які потребують негайного вирішення. Як 

правило країни, що обрали шлях ринкової економіки спираються саме на 

результативність діяльності підприємств малого та середнього бізнесу. Україна 

не є виключенням. Проте справедливим буде відзначити, що умови, які 

створено для сучасних представників підприємницького сектору не можуть 

вважатися достатньо комфортними. Така теза витікає з того, що проблематичні 

аспекти розвитку, котрі супроводжують функціонування підприємств малого та 

середнього бізнесу викликані як зовнішніми, так внутрішніми чинниками 

впливу. Тема вважається доволі актуальною так як підприємницький сектор в 

Україні має стати потужною платформою накопичення доходів бюджету, а як 

наслідок з’явиться можливість покращити в певній мірі  вирішення соціально – 

економічних питань в Україні. 

Звернення до наукових доробок провідних вчених - економістів показало, 

що обраний напрямок дослідження не є новим та має дискусійний характер. 

Серед науковців, які переймалися даною проблемою доцільно відзначити: І.М. 

Сотника та Л.М. Таранюка [1], Б.М. Андрушківа, Ю.Я. Вовк, В.В. Гецько та ін. 

[2], В.М. Колота, І.М. Рєпіна та О.В. Щербину [3], В.В. Полянко та А. В. 

Круглянко [4], В.Р. Кучеренко, Н.В. Доброва, Я.П.Квач та М.М. Осипова [5] та 

інших. У своїх дослідженнях науковці обґрунтовують рольовий аспект 

підприємницького сектору України, звертають увагу на існуючі негативні 

моменти його розвитку та надають рекомендаційні поради щодо їх усунення.  

На думку науковців до складу ключових проблем розвитку 

підприємницького сектора країни варто віднести: 

1. Недосконала податкова сфера, а саме практично відсутня законодавча 

платформа встановлення механізму звільнення від сплати податків та 


