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ГЛОБАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК - ШЛЯХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІК  

На сучасному етапі розвитку світової економіки інновації починають займати все 

більш провідну роль. Сьогодні наукові та технологічні інновації потребують більш 

складних та інтерактивних процесів, що змушує інноваторів вступати в партнерські 

відносини для розподілення витрат, організації додаткових експертиз, отримання швидкого 

доступу до різних технологій та знань, розвитку як частини інноваційної мережі. Це в свою 

чергу збільшує потребу у людях та установах, що допомагає відкрити ширшу перспективу 

для інновацій. 
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Особливістю сучасного глобального інноваційного розвитку є переміщення способу 

створення наукових знань від однієї людини до групи інноваторів, від однієї установи до 

великої кількості установ та від замкненого вітчизняного рівня до міжнародного 

(дослідники все більше починають співробітничати виходячи за межі організаційних та 

національних кордонів). Міжнародне співавторство росте однаковими темпами з 

вітчизняним. Співпраця з іноземними партнерами відіграє все більшу роль, дозволяючи 

компаніям отримувати доступ до більшої кількості ресурсів та знань за нижчою вартістю, 

розподіляючи ризики з партнерами. Зросла роль міжнародної міграції, як фактору 

створення та дифузії знань, у розвитку глобального інноваційного ринку, що призвело до 

зростання конкуренції між компаніями за талановитих мігрантів. Важливу роль у розвитку 

інновацій відіграють середні і малі компанії, як постійний ресурс технологічних змін та 

конкурентного тиску на великі компанії, що зумовлює їх розробляти інновації для 

збереження технологічних переваг. 

В цих умовах для визначення ефективного курсу інноваційної трансформації 

транзитивних економік важливо чітко визначити сучасні тенденції глобального 

інноваційного розвитку, які за даними ОЄСР [1], на базі використаннякласифікації інновацій- 

    них показників [2] проявляються у наступному (див. Таблиці 1-5). 
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