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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування
методів: кореляційно-регресійного та рангово-кореляційного аналізу – при
виявленні параметрів порядку відкритої національної інноваційної системи
(НІС); причинно-наслідкового та функціонального аналізу – при розкритті їх
зв’язку із ефективністю НІС та рівнем інноваційного розвитку національних
економік.
Результати.

Охарактеризовано

підходи

до

дослідження

проблем

ефективності НІС. Обґрунтовано, що кооперативний характер інноваційних
процесів обумовлює доцільність виявлення параметрів порядку НІС –
ендогенних колективних величин, що визначають довгострокові довгострокові
тренд-тенденції розвитку та коеволюції системи як цілісності, підкорюють
поведінку сильно взаємопов’язаних із нею елементів зовнішнього середовища і
через їх посередництво функціонування надсистеми вищого рівня агрегації.
За результатами обробки масиву первісних показників методики «Global
innovation index INSEAD» у межах генеральної вибірки країн визначено, що
істотними додатними корелятами рівня інноваційності національної економіки
є: політична стабільність, ефективність уряду, інтенсивність внутрішньої
конкуренції, простота сплати податків й процедури ліквідації бізнесу,
доступність кредитних ресурсів, кількість дослідницького персоналу, валові
видатки на розробки і дослідження. Виявлено, що для країн групи з середнім
рівнем подушного доходу значимими факторами інноваційної макродинаміки є:
рівень нагромадження, податкове навантаження на бізнес, «висота» бар’єрів для
зовнішньої конкуренції, інтенсивність внутрішньої конкуренції, прямі іноземні
інвестиції. Емпірично доведено значимий зв'язок між змінами рангової позиції
країни в світовому інноваційному рейтингу та змінами в рівні технологічності
національної економіки, в якості освіти та економіки знань, поширеності ICT та
практики кластеризації, обсягах фінансування розробок і досліджень.

Новизна. Виявлено істотні детермінанти ефективності НІС універсальної
(загальної)

та обмеженої сфери дії. Конкретизовано проривні конкурентні

переваги НІС,

що забезпечують підвищення рангової

позиції

країни в

світовому інноваційному рейтингу.
Практична значущість. На підставі виявлених та обґрунтованих
емпіричних

правильностей

запропоновано

орієнтири

для

регуляторної

діяльності держави, спрямованої на підвищення ефективності НІС та рівня
інноваційного розвитку національної економіки.
Ключові слова: глобальна конкуренція, національна інноваційна система,
параметри порядку, рейтингування, кореляційно - регресійний аналіз, проривні
конкурентні переваги
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