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Метою дослідження є розвиток та вдосконалення теоретичних та науково-методичних засад стратегічного управління
інноваційним розвитком національної економіки з урахуванням впливу глобалізаційних процесів. Досліджено основні фактори
сталого розвитку національної економіки.
На основі синтезу теорії зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності з урахуванням концепції сталого розвитку визначено
вплив фактора глобалізації на інноваційну
систему. Досліджено стратегічні напрями
розвитку міжнародного співробітництва
в інноваційній сфері. Поглиблено науковометодичний підхід до розроблення стратегії інноваційного розвитку національної
економіки з урахуванням міжнародного компонента. Визначено основні ефекти глобалізації інноваційного розвитку. Розроблено
економіко-математичну модель оцінки міжнародної стратегії розвитку національної
інноваційної системи. Удосконалено методичний підхід до оцінки ефективності національної інноваційної інфраструктури.
Ключові слова: глобалізація, інноваційний
розвиток, ефект, інноваційна система,
національна економіка, стратегія.
Целью исследования является развитие
и усовершенствование теоретических

и научно-методических принципов стратегического управления инновационным
развитием национальной экономики с учетом влияния глобализационных процессов.
Исследованы основные факторы устойчивого развития национальной экономики.
На основе синтеза теории внешнеэкономической и инновационной деятельности
с учетом концепции устойчивого развития
определено влияние фактора глобализации
на инновационную систему. Исследованы
стратегические направлений развития
международного сотрудничества в инновационной сфере. Усовершенствован научнометодический подход к разработке стратегии инновационного развития национальной
экономики с учетом международного компонента. Разработана экономико-математическая модель оценки международной
стратегии развития национальной инновационной системы. Определены основные
эффекты глобализации инновационного
развития. Усовершенствован методический подход к оценке эффективности национальной инновационной инфраструктуры.
Ключевые слова: глобализация, инновационное развитие, эффект, инновационная
система, национальная экономика, стратегия.

Development of the modern innovative systems models is based on applying new knowledge and ideas in the global economy in order to obtain the greatest benefits. It requires expanding the area of state responsibility not only in the framework of innovation but also in foreign economic policy. Globalization
leading to increasing competition at the world markets demands appropriate institutional changes. Formation of the national innovation system at the state
level is one of the main measures of these changes. The aim of the article is to develop and improve theoretical and methodological foundations of the
strategic management of the national economy’s innovative development taking into account the impact of globalization. The main factors of the national
economy’s sustainable development are investigated. Based on the synthesis of the foreign economic activity theories, the innovative development theories, and the sustainable development concept, the influence of the globalization on the innovation system is determined. The innovative component of the
foreign economic potential is proposed to consider as a strategic direction of management. Based on study of the strategic directions for the development of
international cooperation in the innovation sphere, the scientific and methodological approach to formulation of the national economy’s innovative development strategy taking into account the international component is improved. The economic-mathematical model for assessing the international development
strategy of the national innovation system is developed. Based on the analysis of the directions of the globalization impact on the innovation process, the
main globalization effects are determined (effect of marketing orientation of research processes on the real needs of the national and world economy and
the formation of an appropriate marketing strategy; effect of the innovation-investment image; effect of resource optimization due to the abandonment of
individual R&D). The methodological approach to assessing the effectiveness of national innovation infrastructure is improved.
Key words: globalization, innovative development, effect, innovation system, national economy, strategy.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції
розвитку глобальної економіки демонструють,
що стpaтегічне упpaвління економічними сис
темaми країн зaзнaло суттєвих змін. Глобaльні
тpaнсфоpмaції спостеpігaються у всіх сфеpaх
світогосподapського pозвитку. В умовaх фоp
мувaння глобaльного інноваційного сеpедо
вищa та посилення конкуpенції нa pинкaх
високотехнологічних товapів особливого значення нaбувaють питання отpимaння конку-

рентних пеpевaг високих технологій, консолідації дій з міжнapодними інституціями щодо
становлення нової високотехнологічної економіки тощо. Їх вирішення потребує pозpоблення
тa pеaлізaції інноваційних стpaтегій розвитку
нaціонaльних економік з урахуванням прогнозу
розвитку світової економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичні тa нaуково-пpaктичні аспекти розвитку інноваційних процесів на глобальному та
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національному рівнях досліджувалася вітчизняними та зарубіжними науковцями, зокрема [1-7].
Проте, незважаючи на ґрунтовні наукові дослідження, проблеми стратегічного управління
розвитком національної інноваційної системи
з урахуванням впливу глобалізаційних процесів
залишаються невирішеними.
Постановка завдання. Метою дослідження є
розвиток та вдосконалення теоретичних та науково-методичних засад стратегічного управління
інноваційним розвитком національної економіки
з урахуванням впливу глобалізаційних процесів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Поняття розвитку, як це зазначено у [1], декларує принципові ознаки динаміки змін у системі
господарювання, першочергову роль економічної
результативності, важливість екологічних умов
природокористування, вплив стану природноресурсного потенціалу на формування вимог до
здійснення діяльності суб’єктами господарювання.
Економічний стан розвитку національної економіки на сучасному етапі визначається факторами,
які показано на рис. 1.
Як видно з рис. 1, ключовим фактором розвитку
національної економіки є інноваційний. Орієнтація
економіки на інноваційний шлях розвитку вимагає
від суб’єктів господарської діяльності докорінної
перебудови всієї системи виробництва, насамперед його організаційно-аналітичного складника.
Позитивний вплив інноваційного розвитку відображається на рівні конкурентоспроможності економіки країни. Як показує аналіз історичної практики [2], найважливішою умовою економічного
розвитку провідних країн стало підвищення їхньої
конкурентоздатності та забезпечення лідируючих
позицій на міжнародних ринках наукомісткої продукції за рахунок переходу економіки на інноваційний шлях розвитку й створення національної
інноваційної системи. При цьому особливо слід
відзначити необхідність забезпечення інноваційного розвитку національної економіки шляхом її
інтеграції у глобальну економіку.

інноваційний
розвиток

Основними стратегічними траєкторіями розвитку міжнародного співробітництва в інноваційній
сфері є [7; 8]:
– підсилюється конкуренція між країнами
та корпораціями, що формує ринкові сили, які
дають поштовх інтеграційним процесам шляхом
об’єднання компаній у великі міжнародні корпорації та консорціуми;
– інтегрованість у глобальні ланцюжки доданої
вартості є одним із головних факторів, що стимулюють інноваційні процеси;
– конкуренція між країнами зміщується з товарної конкуренції на рівень національних інноваційних систем, що включають крім безпосередньо
виробництва систему освіти, фундаментальну та
прикладну науку та їх зв’язок із виробництвом;
– великі підприємства з метою більшої
фінансової стійкості та ефективності створюють
навколо себе мережі дочірніх компаній, що освоюють і просувають не лише продукцію, але й розроблені технології;
– зростаючий рівень складності продукції та
послуг і пов’язаних із їх створенням науково-технічних та екологічних проблем неухильно підвищує
вимоги до нових космічних технологій. У сукупності
з конкуренцією це стає можливим через дорогі
інновації, що для їх окупності потім мають використовуватися в інших галузях економіки.
Теоретичною базою для розроблення моделей
і механізмів сталого інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів є синтез
теорій зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності з урахуванням концепції сталого розвитку.
Такий підхід дає змогу формалізувати сучасні тенденції, зв’язок між процесами одержання, нагромадження, матеріалізації нового знання в інноваціях
і зовнішньоекономічній діяльності (експорт наукомісткої продукції та послуг, міжнародне співробітництво). Спільним у проаналізованих теоріях є аналіз
впливу фактора глобалізації на інноваційну сферу.
Спираючись на дослідження [3-6], визначено
такі позитивні сторони прояву глобалізації, як:

конкурентоспроможність

Економічний стан розвитку країни
інвестиційна
діяльність

інтеграція у світову господарську
систему, євроінтеграція

Рис. 1. Основні фактори сталого розвитку національної економіки
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стимулювання економічного зростання та світового прогресу, прискорення та збільшення масштабів обміну та реалізації міжнародних проектів,
створення умов для доступу країн до передових
досягнень людства в економічній, науково-технічній та інтелектуальній сферах, удосконалення світового поділу праці, збільшення мобільності капіталу і трудових ресурсів тощо.
При цьому слід зазначити, що процеси глобалізації по-різному впливають на країни з різним
рівнем розвитку, зокрема ті, що становлять ядро
світового господарства (передові економіки),
а також периферію – країни з перехідною економікою і країни, що розвиваються. Варто відзначити
асиметричність ризиків і вигід глобалізації для
цих груп країн [3]. Відносинам між ядром і периферією глобальної економічної системи характерний нееквівалентний економічний обмін, за якого
країни периферії змушені сплачувати інтелектуальну ренту, що міститься в товарах і послугах,
що імпортуються, за рахунок природної ренти та
витрат прац, і включених у сировину та низькотехнологічні товари, що експортуються.
Крім того, аналіз західних теорій економічних відносин та інноваційного процесу показав,
що інноваційний компонент зовнішньоекономічного потенціалу варто розглядати як стратегічний
напрям управління. Такий підхід дає змогу оцінити
реальний ефект, який країна може одержати через
ефективне використання потенціалу глобальної
інноваційної системи.
Основними напрямами впливу глобалізації на
інноваційний процес є [6; 9]:
1) скорочення життєвого циклу товарів;
2) розвиток мережевих організаційних структур;
3) функціональна інтеграція та співробітництво підприємств;
4) співробітництво фірм із центрами продукування знань – державними та приватними лабораторіями, університетами, центрами академічної та
прикладної науки;
5) зростання обсягів міжнародної торгівлі,
частки послуг і ролі обміну знаннями, що зумовлює
зміни бізнес-моделей, зокрема поширення аутсорсингу як форми організації економічної діяльності;
6) зростання ролі міжнародної стандартизації,
широке застосування принципів загального управління якістю.
З огляду на вищенаведене визначено такі основні ефекти глобалізації інноваційного розвитку:
1) ефект маркетингової орієнтації науково-дос
лідних процесів на реальні потреби національної та
світової економіки та формування відповідної маркетингової стратегії з урахуванням специфіки ринку
технологій та ринку високотехнологічної продукції;
2) ефект інноваційно-інвестиційного іміджу, що
враховує уявлення про країну як надійного партнера під час міжнародного співробітництва;
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3) ефект оптимізації ресурсів за рахунок відмови від окремих НДДКР, що не мають споживчого
потенціалу, та спрямування вивільненого комплексу ресурсів в інші напрями.
Розглянемо основні аспекти визначення стратегії розвитку національної інноваційної системи
через елементи економіко-математичного моделювання.
Основні аспекти сучасної інноваційної інфраструктури свідчать про те, що їхня оцінка характеризується переліком порівнянних варіантів,
які розглядаються для досягнення позитивного
результату:
a = {a1, a2, ..., an}.
(1)
Якісні і кількісні параметри, розглянуті в дослідженні, необхідно розглядати в межах пошуку
ефективних рішень на основі альтернативності.
На
основі
вищенаведеного
інтегральну
матрицю корисних результатів використовуваних
варіантів сценаріїв можемо охарактеризувати
такою системою рівнянь:

 PPP = PPP ( a ) ,PIQ = PIQ ( a ) 


 POY = POY ( a ) ,PIP = PIP ( a ) 


(2)
 PGPI = PGPI ( a ) ,PPI = PPI ( a ) 


PCP = PCP ( a ) ,PEPI = PEPI ( a ) 
 P = P ( a ) ,P = P ( a ) 
TP
EKI
EKI
 TP

PPP – індикатор стану правової системи;
PIQ – індикатор стану освітньої та наукової системи;
POY – індикатор організаційно-управлінського
оточення;
PIP – індикатор рівня інформаційного забезпечення;
PGPI – індикатор рівня державного управління;
PPI – індикатор розвитку ринку;
PCP – індикатор рівня соціального розвиту;
PEPI – індикатор рівня економічного розвитку;
PTP – індикатор рівня технологічного прогресу;
PEKI – індикатор екологічного стану.
Як критерій якості прийнятих рішень пропонуємо розглядати критерій максимізації економічного ефекту Emax, що розраховується як різниця
дохідної та видаткової частин проекту (сценарію).
За обмеженого числа сценаріїв та фіксованої
ймовірності очікуваний інтегральний ефект певного варіанту стратегії можемо розрахувати за
формулою:
Ew = Σ EKPK,
(3)
де EW – інтегральний ефект функціонування
інноваційної інфраструктури;
EK – інтегральний ефект функціонування інноваційної інфраструктури за k-го сценарію;
PK – імовірність належного рівня конкурентоспроможності інфраструктури за k-го сценарію.
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Висновки з проведеного дослідження.
Інтегральними результатами проведеного дослідження є поглиблення теоретичних та практичних
засад стратегічного виміру впливу глобалізації на
розвиток національної інноваційної системи. Практичне значення результатів полягає у тому, що
запропоновані рекомендації можуть бути застосовані державними інституціями, профільними агенціями та суб’єктами господарювання для забезпечення ефективного функціонування національної
інноваційної системи.
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