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Мета статті полягає у дослідженні передумов, специфіки й інструментів формування глобального інноваційного простору в сучасних умовах розви-
тку. На основі узагальнення світових наукових наробок у статті розглянуто процеси формування глобального інноваційного простору, активізації 
інноваційної політики різних країн, оптимізації державної інноваційної діяльності як чинника конкурентоспроможності національної економіки. Об-
ґрунтовано, що в сучасному світі дедалі більшу роль відіграє глобальне технологічне співробітництво та партнерство, що виникає тоді, коли кілька 
різних компаній вирішують здійснити спільний проект, основною метою якого стає розвиток знань і створення інноваційних продуктів або обмін 
науково-технічною інформацією. Цей процес є одним із шляхів формування глобального інноваційного простору, що визначає стратегії розвитку як 
інноваційних процесів, так і глобалізованої економіки в цілому. Зроблено висновок, що в кінцевому підсумку процеси у сфері інноваційного розвитку 
мають свою логіку, що відповідає сучасним тенденціям розвитку світової економіки. Інновації, з одного боку, зближують економіки різних країн,  
а з іншого – призводять до загострення міжнародної конкуренції у світі.
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Цель статьи заключается в исследовании предпосылок, специфики 
и инструментов формирования глобального инновационного про-
странства в современных условиях развития. На основе обобщения 
мировых научных наработок в статье рассмотрены процессы форми-
рования глобального инновационного пространства, активизации ин-
новационной политики разных стран, оптимизации государственной 
инновационной деятельности как фактора конкурентоспособности 
национальной экономики. Обосновано, что в современном мире все 
большую роль играет глобальное технологическое сотрудничество и 
партнерство, возникающее тогда, когда несколько различных компа-
ний решают осуществить совместный проект, основной целью ко-
торого становится развитие знаний и создание инновационных про-
дуктов или обмен научно-технической информацией. Этот процесс 
является одним из путей формирования глобального инновационного 
пространства, определяет стратегии развития как инновационных 
процессов, так и глобализации экономики в целом. Сделан вывод, что 
в конечном счете процессы в области инновационного развития име-
ют свою логику, соответствующую современным тенденциям раз-
вития мировой экономики. Инновации, с одной стороны, сближают 
экономики различных стран, а с другой – приводят к обострению 
международной конкуренции в мире.
Ключевые слова: инновации, глобальное инновационное простран-
ство, инновационное развитие, глобальное технологическое сотруд-
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The aim of the article is to study the prerequisites, specifics and tools 
of formation of the global innovation space under current conditions of 
development. On the basis of the generalization of the world’s scientific 
developments, the article considers processes of formation of the global 
innovative space, activation of innovation policies of different countries, 
optimization of state innovation activity as a factor of competitiveness of 
the national economy. It is substantiated that in the modern world an in-
creasing role is played by global technological cooperation and partner-
ship arising when several different companies decide to implement a joint 
project, which main goal is development of knowledge and creation of in-
novative products or exchange of scientific and technical information. This 
process is one of the ways to form the global innovation space, determines 
strategies for development of both innovation processes and globaliza-
tion of the economy as a whole. It is concluded that in the final reckoning 
the processes in the field of innovative development have their own logic, 
which corresponds to the current trends in the development of the world 
economy. Innovation, on the one hand, brings together economies of dif-
ferent countries and, on the other, leads to aggravation of international 
competition in the world.
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Процеси економічної глобалізації, формування еко-
номіки знань, підвищення значущості інновацій як конку-
рентної переваги країн визначає зростаючу увагу до інно-
ваційних процесів, інтегрованих у глобальну інноваційну 
сферу. Технологічне співробітництво й обмін знаннями все 
більше глобалізуються завдяки розробці та впровадженню 
нових бізнес-моделей, нових стратегій управління, підви-
щенню рівня освіти, збільшенню масштабів мобільності 
висококваліфікованих фахівців, розвитку глобальних інно-
ваційних мереж. Паралельно з цим нові технології зробили 
можливим і незворотнім сам процес глобалізації, а інно-
вації стали грати двояку роль ‒ одночасно чинника конку-
ренції і глобальної та регіональної інтеграції. Інноваційні 
процеси набули небачених раніше масштабів та інтен-
сивності. При цьому посилилася міжнародна економічна 
конкуренція, яка супроводжується диференціацією темпів 
зростання країн світу та наростанням нерівності в їхньому 
технологічному розвитку.

Світовий досвід свідчить, що інновації відіграють 
найважливішу роль у забезпеченні економічного розвитку 
держав. Наприкінці XX ст. на частку техніко-технологічних, 
інформаційних нововведень доводилося до 85 % приросту 
ВВП. За наявними оцінками, світовий ринок наукомісткої 
продукції, щорічний оборот якого складає сьогодні близь-
ко 2,5 трлн дол., через 10 років досягне 3,5–4 трлн дол. [1]. 
У зв’язку з цим стає очевидним, що саме глобальні зміни, 
зумовлені розвитком науки, новітніх інформаційних тех-
нологій та міжнародною конкуренцією, надають перетво-
рюючий вплив на всі сфери життя сучасного суспільства, 
багато в чому визначаючи напрямки та способи повноцін-
ного включення різних країн у глобальний інноваційний 
простір, що формується.

Проблемам розвитку інноваційного процесу в умо-
вах глобалізації присвячені численні роботи зарубіжних 
і вітчизняних дослідників. Однак, незважаючи на велику 
увагу до вивчення цієї проблеми, особливої актуальності 
сьогодні набувають процеси формування глобального ін-
новаційного простору, активізації інноваційної політики 
різних країн, оптимізації державної інноваційної діяль-
ності як чинника конкурентоспроможності національної 
економіки. Враховуючи вищевикладене, автори зробили 
спробу охарактеризувати передумови, специфіку й інстру-
менти формування глобального інноваційного простору 
в сучасних умовах розвитку. 

Формування глобального інноваційного простору є 
результатом революції у галузі інформаційних технологій, 
яка створила матеріальну основу глобалізації економіки, 
тобто появи нової, відмінної від існуючої раніше еконо-
мічної системи. Нові інформаційні технології – не просто 

інструмент для застосування, але й одночасно процес роз-
витку, внаслідок чого якоюсь мірою зникає різниця між ко-
ристувачами та творцями. Вперше в історії людська думка 
є безпосередньою продуктивною силою, а не просто пев-
ним елементом виробничої системи [2, с. 294].

Починаючи з кінця ХХ ст., відбиваючи серйозні зру-
шення в міжнародному економічному розвитку, світове 
наукове співтовариство приступило до осмислення нової 
ролі інновацій як одночасно фактора конкуренції і глобаль-
ної та регіональної інтеграції [3]. Інноваційні процеси, з од-
ного боку, набули найширшого розповсюдження по всьому 
світі, а з іншого – посилилася міжнародна конкуренція, яка 
супроводжується диференціацією темпів зростання різних 
країн і наростанням нерівності в їхньому технологічному 
розвитку. На початку ХХІ ст. провідна п’ятірка країн ‒ 
США, Японія, Німеччина, Франція і Велика Британія ‒ ви-
трачали на НДДКР більше коштів, ніж усі інші держави 
світу, разом узяті, причому частка США у зазначеній групі 
перевищувала 50 % [1]. При цьому, незважаючи на очевид-
не домінування розвинених держав, у цей же період почала 
проявляти себе зростаюча роль нових індустріальних країн 
і ринків, що розвиваються, в інноваційному розвитку. Од-
ночасно йшов процес суттєвої лібералізації міжнародної 
торгівлі та науково-технічного обміну під керівництвом 
Світової організації торгівлі, яка сьогодні визначає стра-
тегію глобального економічного розвитку. Все це разом 
перетворило інноваційні процеси в світовій економіці на 
чинник поглиблення економічної інтеграції та на двигун 
загострення міжнародної конкуренції, на необхідну умо-
ву повноцінного виходу підприємств і країн на глобальні 
ринки.

У зв’язку з цим все більш очевидними стають кроки 
щодо формування глобального інноваційного простору, 
основу якого складає технологічне партнерство цивіліза-
цій, спрямоване на досягнення таких цілей:

об’єднання зусиль країн і цивілізацій для здійснен- 
ня в глобальних масштабах стратегії інноваційно-
го прориву, що має забезпечити великомасштабне 
освоєння і поширення шостого технологічного 
укладу;
подолання сформованої технологічної поля- 
ризації у розвитку країн і цивілізацій на основі 
об’єднання зусиль і розробки механізму транс-
феру високих технологій з авангардних країн до 
країн, що розвиваються;
вироблення механізму глобального регулювання  
технологічного розвитку, реалізації стратегії ін-
новаційного прориву, обмеження наслідків пану-
вання ТНК у цій галузі;
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формування системи технологічного   партнер-
ства цивілізацій, що потребує чіткого науково 
обґрунтованого понаддовгострокового прогно-
зу інноваційно-технологічного розвитку в гло-
бальних масштабах, вибору системи пріоритетів, 
спільних програм із реалізації цих проектів і  фор-
мування механізму ресурсного забезпечення їх-
ньої реалізації [4, с. 228–229].

Основні контури системи технологічного партнер-
ства, а також його інститути та механізми реалізації роз-
криті Ю. В. Яковцом [4, с. 229–234].

Певні передумови до цього поки склалися тільки 
в Європейському Союзі, де генерується близько третини 
глобального наукового знання і створюється єдиний євро-
пейський науково-дослідницький простір, орієнтований на 
формування загальноєвропейського ринку ідей, знань, до-
сліджень, інновацій.

Найважливішими заходами у цій сфері є рішення 
щодо формування так званої «п’ятої свободи» ‒ Європей-
ського наукового простору. У зв’язку з цим рамкові про-
грами ЄС були переглянуті з урахуванням необхідності 
формування загального наукового простору. Крім цього, 
були створені такі інститути, як Європейська дослідницька 
рада і Європейський технологічний інститут, на базі яких 
планується сформувати європейське наукове й інноваційне 
співтовариство світового класу. Ще один крок у цьому на-
прямку ‒ підвищення координованості науково-дослідних 
ініціатив і програм всередині ЄС. З цією метою були запу-
щені Європейські технологічні платформи, тобто спільні 
технологічні ініціативи в ключових, стратегічно важливих 
сферах, які поєднують зацікавлених приватних і держав-
них гравців із реалізації довгострокових планів на прак-
тиці. Серед останніх ініціатив, які покладені в основу по-
рядку денного Європейського дослідницького простору 
до 2020 року («2020 Vision for the European �esearch Area»), 
можна зазначити заходи зі скасування бар’єрів для цир-
куляції наукових кадрів і кар’єрного зростання, розвиток 
унікальних пан’європейських дослідних установ та інфра-
структур, трансфер технологій, заохочення взаємовигід-
ного міжнародного співробітництва в науково-технічній 
сфері [5]. 

Найважливішу роль у цих процесах відіграє міжна-
родне поширення технологій, які з’являються в окремих 
країнах, що стимулюється бажанням компаній вийти на 
світові ринки, закріпитися на них й отримати при цьому 
конкурентні переваги. Більш того, інноваційний розвиток є 
способом компаній «гри на випередження», тобто їх заяв-
кою на статус вже не локального, а глобального інноватора. 
Формами реалізації цього процесу є експорт інноваційної 
продукції, продаж ліцензій і патентів, організація виробни-
цтва інноваційної продукції за межами країни, в якій були 
розроблені відповідні технології [3]. Слід зазначити, що для 
досягнення цього компаніям-інноваторам із інших країн 
доводиться долати опір національних виробників. Однак 
міжнародний досвід свідчить, що більш тісна співпраця екс-
портерів і імпортерів інновацій на міждержавному рівні та 
інтеграція їхніх ринків у цілому полегшують іноземним ін-
новаційним компаніям діяльність у відповідній країні доти, 
поки приймаюча економіка не зможе самостійно виробляти 

продукцію, аналогічну інноваційній, внаслідок чого конку-
ренція між країнами неминуче загострюється.

Слід зазначити, що міжнародна конкуренція на гло-
бальних ринках високотехнологічної продукції сьогодні має 
незрівнянно більш жорсткий характер, ніж на традиційних, 
що, безумовно, враховується при укладанні й реалізації 
міжнародних інтеграційних проектів в інноваційній сфері. 
Однак, незважаючи на природні протиріччя національних 
інтересів, в сучасному світі процес глобальної інноваційної 
інтеграції є незворотнім. Основними інструментами тран-
скордонного поширення інновацій є прямі іноземні інвес-
тиції, головними умовами успішності залучення яких є по-
літична й економічна стабільність, інституційне середовище 
в країні, що приймає прямі інвестиції з високим інновацій-
ним змістом, а також процес глобального генерування інно-
вацій ТНК, які створюють і розвивають дослідницькі під-
розділи в різних країнах, фінансують дослідницькі програми 
по всьому світі. Так, якщо наприкінці ХХ ст. частка коштів, 
витрачених на НДДКР 400 найбільшими ТНК світу, стано-
вила близько 23 % у світових відрахуваннях на дослідження 
і розробки, то до 2010 р. вона досягла 30–33 % [6, с. 368]. 

Крім цього, істотно збільшилися потоки іноземних 
інвестицій у НДДКР. Значне зростання їх обсягів характер-
не для більшості розвинених держав і зростаючого числа 
нових індустріальних країн. В останні роки на зарубіжні 
джерела фінансування доводиться все більша частка вну-
трішніх витрат на дослідження і розробки. При цьому най-
більш ємним ринком іноземних вкладень у НДДКР, порів-
няно з іншими країнами, є США. На їхню частку припадає 
близько 41 % їх сукупного обсягу, на частку Німеччини ‒ 
17 %, Великої Британії ‒ 12 %, Японії ‒ 5 %. За рахунок іно-
земних джерел фінансується 15 % загального обсягу про-
мислових досліджень і розробок США [7, р. 257].

Слідом за США можна навести приклад Німеччини: 
витрати німецьких фірм у зарубіжні НДДКР у 2011 р. пере-
вищили 15 млрд євро. Всього протягом 1995 – 2011 рр. вони 
виросли на 150 %. Інвестиції у зарубіжні дослідження зрос-
тають швидше, ніж інвестиції в національні НДДКР. Великі 
міжнародні компанії також активно проводять досліджен-
ня і розробки на території Німеччини. У 2011 р. сумарні ви-
трати ТНК на НДДКР в цій країні склали 21,5  млрд  євро 
[7, р. 257].

В цілому ТНК мають великий досвід створення і по-
ширення інноваційних продуктів на ринках високих тех-
нологій, машинобудування та телекомунікацій, наведених 
на регіональному, національному та глобальному рівнях. 
Власне, для ТНК вміння створювати та поширювати інно-
вації ‒ найважливіша конкурентна перевага, що визначає 
положення компанії у галузі та перспективи її подальшого 
розвитку. Тому в кожній ТНК склалися власні традиції ге-
нерування, зберігання та поширення нового знання, велика 
частина з яких пов’язана із запуском інтеграційних меха-
нізмів і залученням в інноваційний процес усіх структур-
них одиниць компанії.

Аналіз діяльності ТНК зі створення і розповсюджен-
ня нового знання та інноваційних продуктів дозволяє виді-
лити такі типи інтеграції їхніх структурних одиниць:

«центр-світу»: активна взаємодія головного офісу  
з усіма структурними одиницями в інших країнах, 
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коли центр дає імпульс структурним одиницям 
щодо створення інноваційного продукту, коорди-
нує їх дії, а інноваційний продукт стає надбанням 
всіх учасників інноваційного процесу;
«регіон-регіону»: створення інноваційного про- 
дукту структурною одиницею ТНК в окремому 
регіоні, коли процес інтеграції запускається на 
етапі поширення інноваційного продукту і до 
нього підключаються інші структурні одиниці 
компанії;
«регіон-світу»: генерування інноваційної ідеї на  
рівні головного офісу, коли реалізація здійсню-
ється структурною одиницею ТНК у найбільш 
сприятливому регіоні [8].

При цьому вибір конкретного типу інтеграції струк-
турних одиниць ТНК для вирішення інноваційних завдань 
багато в чому залежить від особливостей поширення ін-
формації всередині компанії. На основі цього критерію ви-
діляють такі типи транснаціональних компаній:

«глобальний інноватор» із інтенсивним потоком  
інформації зі структурних одиниць у головний 
офіс і низьким рівнем поширення інформації 
у зворотному напрямку;
«місцевий інноватор» з низьким рівнем поширен- 
ня інформації між структурними одиницями та 
головним офісом;
«гравець-інтегратор» з інтенсивним потоком ін- 
формації як з головного офісу до структурних оди-
ниць компанії, так і в зворотному напрямку;
«реалізатор» з інтенсивним потоком інформації  
з головного офісу до структурних одиниць компа-
нії і низький рівень поширення інформації у  зво-
ротному напрямку [8].

Логічно припустити, що тип інтеграції «центр-світу», 
перш за все, характерний для ТНК «гра-вець-інтегратор»; 
тип інтеграції «регіон-світу», навпаки, може бути власти-
вий компанії «глобальний інноватор».

Крім того, в сучасному світі дедалі більшу роль віді-
грає глобальне технологічне співробітництво та партнер-
ство, що виникає тоді, коли кілька різних компаній вирішу-
ють здійснити спільний проект, основною метою якого стає 
розвиток знань і створення інноваційних продуктів або об-
мін науково-технічною інформацією. При цьому для успіш-
ної інтеграції інноваційних потенціалів міжнародних учас-
ників повинні дотримуватися три умови: спільний проект 
повинен ґрунтуватися на глибокій кооперації, а не на випад-
ковій взаємодії; права власності на інноваційні продукти, 
що створюються, зберігаються за компаніями-учасницями; 
співпраця повинна супроводжуватися взаємним обміном 
ноу-хау, новими технологіями та процесами.

На практиці численні міжнародні комерційні проекти 
демонструють широке розмаїття економічних механізмів 
та інструментів, спрямованих на зниження витрат і макси-
мізацію ефекту від співпраці. Одним із популярних типів 
глобальної інтеграції інноваційних процесів є глобальне 
науково-технічне співробітництво, що полягає у співпраці 
ТНК, університетських дослідницьких центрів і лаборато-
рій. ТНК мають значний вплив на географію НДДКР у світі 
за рахунок контролю за переміщенням основних компо-

нентів, необхідних для здійснення інноваційних проектів: 
венчурного капіталу, висококваліфікованих кадрів, нових 
ідей і розробок. Так, опорними пунктами глобальної діяль-
ності американських ТНК за кордоном служать створюва-
ні ними науково-дослідні центри, лабораторії, чисельність 
яких до 2010 р. досягла 206, які діють у 23 країнах і належать 
85 американським компаніям [7, р. 256]. Світовим лідером 
за іншим показником також є США, де на одну лаборато-
рію у фармацевтичній промисловості в материнській країні 
доводиться 3,62 за кордоном [7, с. 259]. Інші розвинені еко-
номіки також беруть участь у створенні глобально розподі-
лених науково-дослідних центрів.

Все більш активний процес розміщення НДДКР за 
кордоном пов’язаний зі зростаючою конкуренцією на сві-
тових ринках, необхідністю підвищення ефективності до-
сліджень і розробок, що знижується тривалістю життєвого 
циклу товарів і переходом до менш витратних фінансових 
схем. У зв’язку з цим витрати на проведення досліджень 
і розробок, що об’єктивно зростають щороку, у світлі при-
родного прагнення керівництва будь-якої компанії приско-
рити виведення нового продукту на ринок змушують ТНК 
вживати заходів із розміщення замовлень за кордоном, 
форсування НДДКР, через аутсорсинг швидко вирішу-
вати найпростіші завдання з максимальним використан-
ням місцевого персоналу. Останнє набуває все більшого 
значення, коли компанії не можуть знайти навіть у своїй 
країні достатню кількість кваліфікованого персоналу для 
виконання наукових досліджень. За деякими оцінками, Єв-
росоюз відчуває нестачу в 700 тис. учених та інженерів, які 
могли б виробити продукцію обсягом до 3 % європейського 
ВВП [9].

Тому в найближчій перспективі НДДКР, особливо 
в стратегічних галузях, будуть концентруватися у всесвіт-
ньо відомих наукових центрах і наукомістких регіонах. 
Свідчення цього ‒ компанії Силіконової долини, які за-
ймаються розробками із залученням передових зарубіж-
них компаній. Так, «Мацусіта» ‒ один зі світових лідерів 
з виробництва побутової електроніки ‒ має на території 
США близько 20 науково-дослідних підрозділів, багато 
з яких націлені на стратегічне партнерство зі спільнотою 
фірм Силіконової долини в цілях стимулювання інновацій 
у японських дослідницьких центрах. Один із найсучасні-
ших ‒ PanasonicDigitalCenter, який почав створюватися ще 
наприкінці 1998 р. [10].

Поряд із оптимізацією географічної структури гло-
бальних досліджень всесвітні інноваційні проекти все час-
тіше реалізуються в рамках таких спеціальних структур, як 
інноваційні консорціуми, стратегічні альянси, спільні під-
приємства й ін. На наш погляд, стратегічні альянси є пер-
спективним інструментом реалізації всесвітніх інновацій-
них процесів і на перспективу в силу низки причин:

проведення спільних науково-дослідних робіт  
знижує фінансові витрати з постійно зростаючою 
вартістю розробок;
партнери за проектом отримують можливість об- 
міну вже накопиченими знаннями й інформацією, 
що одержується в ході досліджень;
велика вірогідність виходу на міжнародний ри- 
нок і кращі перспективи ефективного спільного 
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освоєння нового сегмента ринку при виході на 
нього з принципово новим товаром або послу-
гою;
синергетичний ефект для всіх учасників проекту  
за різними напрямками наукових досліджень.

Найбільш яскравий приклад глобалізації в цьому від-
ношенні знову-таки демонструють Японія, США та Західна 
Європа. Тільки з 1980 р. до 1998 р. американські, японські 
та європейські компанії спільно сформували майже 9 тис. 
стратегічних технологічних альянсів. Найбільшу кількість 
таких міжнародних структур було створено у 1980-ті рр. 
в комп’ютерній, телекомунікаційній галузях, а також у мі-
кроелектроніці [10]. 

На сьогодні створення стратегічних альянсів у сфері 
міжнародних НДДКР є вже досить поширеним явищем. На 
це вказується в матеріалах Маастрихтського економічного 
дослідного інституту з інновацій та технологій (МЕІІІТ), 
де зосереджені дані за 10 тис. стратегічних технологічних 

альянсів, які були організовані 3500 ТНК в період з 1968 р. 
по 1998 р. З 1991 р. по 2001 р. зазначалося значне зростання 
кількості нових міжнародних технологічних альянсів між 
провідними світовими компаніями та більш потужними, 
порівняно з тими десятьма тисячами, що виникли в пері-
од до 1998 р. Кількість таких найпотужніших альянсів за 
десять років зросла з 339 до 602, говориться в докумен-
тах МЕІІІТ. За даними інституту, зазначається прискорене 
зростання кількості альянсів на контрактній основі ‒ з 265 
до 545, тоді як кількість альянсів, створених шляхом погли-
нань і злиттів, скоротилася з 74 до 57. Домінуюче станови-
ще в таких альянсах займають американські ТНК, хоча їхня 
частка і знизилася з 80 % в 1991 р. до 73 % у 2001 р., у той же 
час поступово зростає частка ТНК країн, що не входять до 
«тріади» (США, ЄС, Японія) [11].

Сучасну ситуацію, що стосується стратегічних альян-
сів у міжнародному бізнесі в ряді новітніх галузей, відобра-
жено в табл. 1 [12, с. 281].

Таблиця 1

Частка міжфірмових угод ТНК у сфері НДДКР на міжнародному та національному рівнях, 2011 р., %

Види угод Інформаційні технології Біотехнології Виробництво нових матеріалів

міжнародні:

СШа – Західна Європа  12 12 11

Західна Європа – японія  4 3 4

японія – СШа  9 7 8

СШа 20 18 21

Західна Європа 17 14 15

японія 12 10 12

національні:

СШа 14 21 13

Західна Європа 11 11 9

японія 1 4 7

всього: 100 100 100

Як видно з даних таблиці, компанії Західної Євро-
пи, США та Японії активно співпрацюють із зарубіжни-
ми партнерами, причому близько половини міжнародних 
науково-технічних альянсів ‒ американські.

Постійна взаємодія ТНК із партнерами, конкурен-
тами, консалтинговими компаніями, університетами, 
науково-дослідними інститутами закладає основу для 
формування інноваційних мереж (innovation networks) ‒ 
співдружності учасників інноваційної діяльності, що нада-
ють інформаційну, консультаційну, освітню та організацій-
ну підтримку один одному з метою отримання і поширен-
ня нових знань та інноваційних продуктів [13]. На думку 
експертів, до основних переваг інноваційних мереж можна 
віднести регулярний обмін інформацією між суб’єктами ін-
новаційного процесу, консультаційну допомогу та технічні 
ресурси, що надаються один одному в тимчасове користу-
вання [13].

Виникненню цього явища сприяли процеси глобалі-
зації, інтенсивність яких із розвитком сучасних інформа-
ційних технологій різко зросла наприкінці ХХ ст. Розвиток 

подібних технологій також підстьобнуло зростання ринків 
високотехнологічної продукції, які пережили справжній 
бум на рубежі ХХ‒ХХІ ст., що стало іншим чинником, при-
скорившим появу інноваційних мереж. Стрімкий розви-
ток інформаційних технологій дозволив організаціям із 
різних країн легше налагоджувати контакти один із одним,  
а зростаючі ринки забезпечили стимул для розвитку бізне-
су у сфері високих технологій, обмін знаннями та інформа-
цією у світі значно прискорився.

Отже, виходячи на нові ринки, налагоджуючи нові 
зв’язки, ініціюючи та реалізовуючи спільні проекти, беру-
чи участь у створенні інноваційних мереж, ТНК стирають 
державні кордони, їх діяльність виходить на новий гло-
бальний рівень і сприяє успішній міждержавній інтеграції 
в інноваційній сфері в напрямку формування глобального 
інноваційного простору.

Таким чином, процеси у галузі інноваційного розви-
тку мають свою логіку, що відповідає сучасним тенденціям 
розвитку світової економіки. Інновації, з одного боку, збли-
жують економіки різних країн, а з іншого – призводять до 
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загострення міжнародної конкуренції. У світі формується 
глобальний інноваційний простір, що визначає стратегії 
розвитку як інноваційних процесів, так і глобалізованої 
економіки в цілому. 
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