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У сучасному світі перед країнами стоїть завдання із забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки та її підприємств. Найбільш успішними в цій ситуації стають країни з розвине-
ною науковою, технологічною та фінансовою інфраструктурою, здатні виробляти наукоємну продук-
цію. Вказане підтверджують значні бюджетні кошти, що виділяються країнами-лідерами як на розви-
ток власнихінноваційних систем.

Завдяки значним вливанням коштів та впровадженнюпільгових політик наразі сформувалось 
декілька т.зв. «Пікових зон інновацій»: Кремнієва долина в США, біокластер на Сході США, Спільний 
європейський інноваційний простір з Центром у Німеччині, Арабський інноваційний кластер, Індійський 
інноваційний кластер та Східний інноваційний кластер (Японія, Тайвань, Південна Корея та КНР). 

Китай як одна із держав-світових лідерів, вбачає себе глобальним гравцем та актив-
ним учасником Світової інноваційної системи через присутність у світових трансферних мере-
жах і зонах інновацій. Відтак у своїй інноваційній політиці уряд країнивикористовуєтри ключові 
принципи:глобалізаційність, мережевість та багополюсність.

Курс на інноваційний розвиток Китаю розпочався з публікації у 2006 році «Основних поло-
жень державної середньоі довгострокової програми розвитку науки і техніки на 2006-2020 рр.» [2].  
У рамках Програми позначені пріоритети інноваційного розвитку країни як частини національної 
стратегії, а також поставлено завдання по входженню до переліку інноваційних держав до 2020 року. 
Для досягнення цілей Програми планувалось збільшення витрат на дослідження і розробки до 2,5% 
від ВВП, а також зниження залежності від технологій з-за кордону.

Ключові рішення з формування в Китаї національної інноваційної системи були прийняті на 
XVII з’їзді Комуністичної партії Китаю в 2007 році. На з’їзді були визначені інституційні умови побудо-
ви інноваційної системи:

- підвищення рівня конкурентоспроможності підприємницького сектора як основного генера-
тора нововведень;

- інтеграція підприємств в глобальну інноваційну сферу як найважливіша умова розвитку на-
ціональних галузей високих технологій;

- пріоритет державної політики в розвитку освіти, науки та технологій, у створенні сприятли-
вих інституційних умов для інноваційного зростання [3].

У серпні 2016 року Уряд КНР оприлюднив  «Програму науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт на 13 п’ятирічку», згідно якої до 2020 року КНР має піднятися з нинішнього 
18-го на 15-е місце в світовому рейтингу інноваційних економік. За планом, науково-технічні досяг-
нення забезпечуватимуть до 2020 року до 60% зростання національної економіки. Для порівняння,  
у минулому році цей показник становив 55,3%. У Програмі підкреслюється, що в майбутньому китай-
ський уряд збільшить фінансування НДДКР. 

На думку китайських фахівців, 17% технологій в 13 базових сферах національної економіки 
знаходяться на передовому світовому рівні, 31% - на середньосвітовому, 52% прагнуть до цього по-
казника. У 2015 році інвестиції в науково-технічні дослідження в КНР склали 1 трильйон 400 мільяр-
дів юанів (близько 200 мільярдів доларів), а в США цей показник перевищив 400 мільярдів доларів.

Згідно з Програмою розвитку НДДКРу Китаї також почнеться реалізація більше 10 важливих 
спеціальних науково-технічних проектів, розрахованих до 2030 року, в таких областях, як квантові об-
числювальні машини, космічний зв’язок, кіберпростір, робототехніка, штучний інтелект і т.п.

Для реалізації завдань «Китайського 13-го п’ятирічного плану з наукових і технологічних ін-
новацій», просування сталого, всеохоплюючого та глибокого міжнародного співробітництва з науко-
вих і технологічних інновацій та покращення інтернаціоналізації наукового та технологічного прогре-
су, подальша співпраця інаукові розробки будуть проводитись в рамках інноваційного проекту «Один 
пояс – один шлях». 

Загалом 13-тий п’ятирічний план КНР посилив вплив інновацій на економіку держави, визна-
чивши наступні пріоритети:

1. Глобальна інноваційна ініціатива через оптимізацію розподілу ресурсів у глобальному масштабі 
для технологічних інновацій, що надало можливість залучити найкращі іноземні досягнення, які 
сприятимуть створенню інноваційної спільноти в КНР та виведуть її на лідерські позиції в світі.

2. Сприяння інноваціям через двонаправлений потік – експорт та імпорт інноваційних рішень при 
активній підтримці банківського та інвестиційного секторів.

3. Підвищення рівня відкритості та співробітництва з територіями КНР – Макао, Гонконгом та Тайванем.
Важливим кроком видозміни світової системи інноваційної діяльності для КНР стане участь у 

створенні спільних інноваційних структур (технопарків, спільних центрів, індустріальних парків) із 
США, Великобританією, ЕС, Сінгапуром та країнами пострадянського простору. Вказане можливе 
за умови активної урядової політики, тому КНР ініціюватиме нові перемовини про співпрацю 
в інноваційній сфері на урядовому рівні, а також через діалог господарюючих суб’єктів на основі 
принципів відкритості до співпраці.


