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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

КРАЇН БРІКС 
 

У статті проведено детальний аналіз інноваційного розвитку БРІКС та визначено його характерні відмінності в кожній 

країні союзу. З метою позиціонування країн і виявлення інноваційних лідерів та аутсайдерів БРІКС було проаналізовано 

субіндекси інноваційного виходу та входу Глобального інноваційного індексу (ГІІ) за період 2016-2017 рр.  Для зіставлення 

витрат на НДДКР у країнах БРІКС та виділення лідерів з інвестування в наукові дослідження був проведений порівняльний 

аналіз цього показника за період 2012- 2017 рр. Також були визначені спільні фактори, що здійснюють стримуючий та 

негативний  вплив на інноваційний розвиток країн БРІКС. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап роз-

витку світової економічної системи характеризу-

ється стрімким зростанням інноваційного потен-

ціалу держав, формуванням інноваційної еконо-

міки, заснованої на знаннях. Варто відзначити, 

що міжнародна інтеграція робить позитивний 

вплив на економіки країн-учасниць, у тому числі 

на їх інноваційний розвиток. Ключовою перева-

гою інтеграційних процесів є прискорення еконо-

мічного розвитку системи в цілому та окремих її 

складових зокрема за рахунок реалізації інтегра-

ційного потенціалу. Тому наразі поступово з’яв-

ляються нові регіональні та глобальні лідери сві-

тової економіки, та у зв'язку з цим позиціону-

вання союзу країн БРІКС у світовій економіці, 

індустрії інновацій і високих технологій є доволі 

актуальним та заслуговує на значну увагу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Увагу економічній взаємодії країн БРІКС прис-

вятили свої праці чимало українських та зару-

біжних учених, серед яких слід відзначити ро-

боти аналітика Дж. О'Ніла, експертів Дж. Кір-

тона та К. Брахта, вітчизняних учених Садовни-

чого В.А., Б.А. Хейфеця, С.П. Глінкіної, Г.А. 

Власкіна, О.В. Климовця, Г.Д. Толорая, І.С. 

Троєкурової, М. Є. Тригубенко та ін. Але інно-

ваційний аспект країн БРІКС досліджувався 

науковцями у меншій мірі, тому він потребує 

подальшого ретельного аналізу.  

Метою статті є аналіз характерних 

особливостей інноваційного розвитку країн 

БРІКС та визначення відмінностей, характер-

них для кожної крани блоку. 

Основні результати дослідження. Зазначи-

мо, що БРІКС – це інтеграційне об'єднання п'яти 

країн, що швидко розвиваються – Бразилії, Росії, 

Індії, Китаю і ПАР (Південно-Африканської 

Республіки). Серед ключових елементів, які 

об’єднують країни БРІКС, головними є значні 

темпи економічного зростання, розміри еконо-

міки, дуже велика чисельність населення, безу-

мовне лідерство в своїх регіонах, і можливість 

впливати на світову економіку і політику. Су-

марні основні параметри розвитку економіки 

країн БРІКС тільки підтверджують значимість 

даного об'єднання. Також країни БРІКС входять 

в групу держав «Великої двадцятки» (G20), і в 

найближчі роки, як очікується, будуть здійсню-

вати значний вплив на розвиток глобальної еко-

номіки, в тому числі на ринку інновацій та 

високотехнологічної продукції. 

Для аналізу динаміки інноваційного потенці-

алу і трендів інноваційного розвитку країн 

БРІКС було використано глобальний інновацій-

ний індекс (ГІІ), що дозволяє проводити оцінку 

витрат на інновації та інноваційних результатів 

у країні [3]. Він включає в себе 82 індикатори,  

згрупованих у два субіндекси. Субіндекс входу 

(оцінює наявні інноваційні ресурси) складається 

з 55 показників, що характеризують інновацій-

ний потенціал країни, і включає наступні групи 

показників: інститути; людський капітал і дос-

лідження; інфраструктура; стійкість ринку; стій-

кість бізнесу. Субіндекс виходу (результати ін-

новаційної діяльності) складається з 27 показни-

ків, що описують ефективність використання 

потенціалу, і включає наступні групи: наукові та 

творчі результати. Показники вказуються у 

балах від 0 до 100. В табл. 1 наведено значення 

ГІІ та груп показників для країн БРІКС [3]. 
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Позиція у 

рейтингу 

2017 р. (у 

дужках – 

2016 р.) 

Країна ГІІ 

Субіндекси входу 
Субіндекси 

виходу 

Інститу

ти 

Людсь

кий 

капітал 

Інфрас

трукту

ра 

Стійкість 

ринку 

Стійкість 

бізнесу 

Наукові 

результа

ти 

Творчі 

результ

ати 

22 (25) Китай 
52,54 

(50,57) 

55,2 

(54,8) 

48,1 

(49,2) 

52,0 

(57,9) 

56,6 

(54,7) 

53,8 

(54,5) 

53,3 

(56,4) 

42,7 

(45,3) 

45 (43) Росія 
38,76 

(38,50) 

56,1 

(57,9) 

50,0 

(50,4) 

47,5 

(44,5) 

47,1 

(43,1) 

40,3 

(37,5) 

27,6 

(31,9) 

31,0 

(28,7) 

54 (57) ПАР 
35,85 

(35,80) 

66,3 

(69,1) 

32,0 

(33,1) 

43,4 

(37,4) 

57,4 

(58,7) 

34,4 

(32,2) 

21,5 

(24,7) 

28,0 

(26,5) 

60 (66) Індія 
35,47 

(33,61) 

51,4 

(50,7) 

32,3 

(32,2) 

44,1 

(37,0) 

51,9 

(50,3) 

34,6 

(32,2) 

30,3 

(31,0) 

25,9 

(22,5) 

69 (69) Бразилія 
33,10 

(33,19) 

51,8 

(55,3) 

35,9 

(32,5) 

48,3 

(44,9) 

44,2 

(43,9) 

37,2 

(37,0) 

18,9 

(23,7) 

26,6 

(23,6) 

Таблиця 1 Рейтинг глобального інноваційного індексу країн БРІКС (2016-2017 рр.) 

Табл.1 рейтингу Глобального інноваційного 

індексу дозволяє виявити стійкого інновацій-

ного лідера – Китай, який наразі займає 22 

місце, піднявшись на 3 позиції порівняно з 2016 

р. Серед країн БРІКС Китай займає 1 місце за 

субіндексами входу: інфраструктура, стійкість 

бізнесу та є абсолютним лідером у інновацій-

них показниках виходу, який оцінює результа-

ти інноваційної діяльності. Щодо субіндексу 

виходу, то за ефективністю наукових результа-

тів Китай випередив Великобританію та США 

і зайняв 4-е місце.  

Інші країни БРІКС поліпшили свої позиції у 

рейтингу ГІІ: ПАР – на  три позиції, Індія – на 

шість позицій, Бразилія так і залишилася на 69 

місці. Єдина країна, яка впала у рейтингу 

інноваційного розвитку – Російська Федерація 

( на дві позиції). Причини цього полягають у 

неефективності реалізованих державних про-

грам, низькій мобільності кваліфікованих кад-

рів, корупції, застарілій транспортній інфрас-

труктурі, незахищеності інвесторів, неефектив-

ності товарного та фінансового ринків. Крім 

того, внаслідок несприятливих демографічних 

змін відбувається «старіння» персоналу в сфері 

досліджень і розробок [7]. Проте, зазначимо, 

що Росія лідирує за наступними субіндексами: 

людський капітал і дослідження (50,0; навіть 

попереду Китаю), стійкість бізнесу і творчі 

результати (поступаючись тут лише інновацій-

ному лідеру БРІКС). Потенційними точками 

інноваційного зростання країни є високий сту-

пінь охоплення молоді середньою спеціальною 

освітою та забезпеченість кваліфікованими 

трудовими ресурсами і енергоресурсами. 

За субіндексами ГІІ «стійкість ринку» та 

«інститути» лідирує ПАР, хоча порівняно з 

2016 р. ці показники погіршилися. Рівень 

розвитку інфраструктури в країнах БРІКС 

коливається в проміжку від 52,54 (Китай) до 

44,10 (Індія); при цьому показники Росії і ПАР 

не дотягують до середнього значення групи 

країн, до яких вони відносяться. 

Бразилія та Індія загалом характеризуються 

низьким ступенем інноваційного розвитку, про 

що свідчать низькі субіндекси виходу (26,6 та 

25,9 відповідно) та субіндекси входу (людський 

капітал та дослідження, стійкість бізнесу). 

Причиною тому слугують нестабільна макро-

економічна ситуація; низький рівень розвитку 

бізнес-товариства; слабке охоплення населення 

початковою і середньою освітою; брак 

висококваліфікованих фахівців [7]. 

Однак ці країни володіють значним потен-

ціалом для подальшого зростання і поліпшення 

становища на інноваційній карті світу. Крім того, 

щодо Індії, то будучи наймолодшою країною в 

світі (49% індійців молодше 19 років), вона во-

лодіє величезним кадровим потенціалом.  Най-

більш динамічно в Індії розвиваються такі ви-

сокотехнологічні галузі, як інформаційні тех-

нології, розробка і виробництво ліків. Найниж-

ча науково-дослідна активність характерна для 

сталеливарної та нафтової промисловості. 

Також зазначимо, що до числа важливих па-

раметрів, що характеризують інноваційний 

розвиток країни, наявні наукові ресурси нале-

жать інвестиції в науку та фінансування іннова-

ційних процесів. При цьому актуальним є роз-

гляд показника питомої ваги витрат на НДДКР 

у ВВП. За цим показником можна судити про 

увагу до вирішення проблем інноваційного 

розвитку країни.  

Для зіставлення витрат на НДДКР у країнах 

БРІКС був проведений порівняльний аналіз цього 

показника за період 2012- 2017 рр. (табл. 2.). 
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Рік 
Бразилія 

Російська 

Федерація 
Індія Китай ПАР 

млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ % млн. $ % 

2012 27610,6 1,12 22287,4 1,03 15631,4 0,84 163693,6 1,91 2909,1 0,73 

2013 29426,6 1,19 22863,9 1,03 15528,1 0,81 191737,0 1,99 2658 0,73 

2014 28490,1 1,16 21442,0 1,07 16109,7 0,79 212797,4 2,02 2705,1 0,77 

2015 19840,2 1,10 14576,3 1,10 13436,4 0,63 232382,0 2,07 2532,9 0,80 

2016 21551,1 1,20 13668,8 1,10 18303,1 0,81 236705,7 2,11 2156,7 0,73 

2017 24711,7 1,20 18256,1 1,19 20957,4 0,82 254733,3 2,12 2575,9 0,74 

Середнє 

значення 
25271,72 1,16 18849,07 1,09 16661,02 0,78 215341,52 2,04 2589,6 0,75 

Рейтинг 

серед країн 

БРІКС 

2 3 4 1 5 

Таблиця 2  Витрати країн БРІКС на НДДКР у вартісному виразі та у % від ВВП 

Складено та розраховано автором на основі [2-3;5;8] 

Згідно з табл. 2., витрати на НДДКР у 

вартісному виразі у країнах БРІКС значно 

відрізняються. Варто порівняти показник Китаю 

та інших країн даного союзу: так, середні 

витрати Китаю на НДДКР перевищують 

витрати Бразилії, Росії, Індії та ПАР у 9, 11, 13 та 

аж 83 рази відповідно. Рейтинги, складені за 

обсягами витрат на НДДКР у млн. дол. США 

теж демонструють, що лідерами є, звісно, Китай, 

а також Бразилія та Росія. 

Якщо ж усереднити по представленим 

рокам питому вагу витрат на НДДКР у ВВП 

(%) по кожній країні і потім упорядкувати їх по 

мірі убування показника, то можна зробити 

висновок, що лідерами інноваційного розвитку 

серед країн БРІКС теж є Китай (1 місце – 2,04% 

в середньому), Бразилія (2 місце – 1,16% у 

ВВП) та Російська Федерація (3 місце – 1,09% 

у ВВП). Ці країни витрачали на НДДКР більше 

ніж 1% від ВВП; натомість витрати Індії та 

Південно-Африканської Республіки (ПАР) за 

аналізований період в середньому сягали навіть 

менше 1%; 0,78 та 0,75% у ВВП відповідно (з 

абсолютним мінімумом в Індії – 0,63% у 2015 

р. та ПАР – 0,73% у 2012, 2013 та 2016 рр.). 

Щодо Індії, то треба зазначити, що витрати 

на НДДКР то зменшувалися, то зростали від 

року в рік, найменше значення спостерігалося у 

2015 р., за яким відбулося зростання питомої 

ваги до 0,82% у ВВП, тобто Індія поки що не 

має можливості досягти навіть 1% витрат на 

НДДКР у ВВП, що свідчить про подальше 

невиконання цілей стратегії інноваційного 

розвитку (до 2020 р.) [4]. 

Цікавою є тенденція інноваційного розвитку 

Російської Федерації. На тлі  

падіння обсягів витрат на НДДКР (млн. дол. 

США) спостерігається зростання питомої ваги 

витрат у % від ВВП. Це, по-перше, пов’язано зі 

зменшенням номінального ВВП за аналізова-

ний період (через падіння цін на нафту і 

введення західних санкцій). Але незважаючи на 

це, країна дотримується величини витрат на 

НДДКР більш ніж 1% від ВВП, поступово 

збільшуючи це значення з кожним роком.  

Бразилія та ПАР характеризуються доволі 

нестабільною динамікою інноваційного роз-

витку, на відміну від Китаю та Росії. Але на від-

міну від Бразилії, яка, незважаючи на рекордне 

зменшення питомої ваги витрат на НДДКР у 

2015 р. (1,1%), змогла у 2017 р. досягти показ-

ників 2013 р. (навіть перевищити їх), ПАР ха-

рактеризується наразі падінням цього показни-

ка. Тобто наразі вона значно відстає від усіх 

країн БРІКС і від більшості країн світу за витра-

тами на наукові дослідження, тому що в країні 

проводиться мало фундаментальних і приклад-

них досліджень для створення нових продуктів і 

технологій, в основному інвестиції вкладаються 

в експериментальні дослідження [1].  

Отже, беззаперечним лідером з інвестування 

на дослідження і розробки серед країн БРІКС є 

Китай, який займає наразі другу позицію після 

США по загальному ВВП. Питома вага витрат 

на НДДКР Китаю у ВВП характеризуються 

стабільною динамікою зростання, що відрізняє 

його від країн-партнерів (хоча Росія теж показує 

поступове зростання показника з 1,03% у 2012 р. 

до 1,19% у 2017 р.). Підвищення витрат майже 

до рівня 2% від ВВП підтверджує можливості 

уряду Китаю забезпечити показник у 2,5% до 

2020 року, що вказано керівництвом КНР в 

якості головної мети здобуття лідерства в 



№ 12/1 (21) (грудень) 2018 р. 
 

 

7 

інноваційно-технологічному розвитку (згідно з 

«Національним середньо- та довгостроковим 

Планом науково-технологічного розвитку» [6]). 

Цікавим є наступний порівняльний аналіз: 

якщо величину витрат Китаю на НДДКР у ВВП 

(2017 р.) взяти за 100%, то відповідні величини 

для Бразилії, Росії, Індії і ПАР становитимуть 

приблизно 57%, 56%, 39% та 35% відповідно. З 

цього знову ж таки зробимо висновок, що 

найближче до інноваційного лідера 

знаходяться Бразилія та Росія. 

Тобто, країни-члени БРІКС прагнуть 

модифікувати економіку шляхом створення 

власних інновацій та зменшення залежності від 

іноземних технологій. При цьому підвищується 

частка витрат на НДДКР у ВВП (наприклад, у 

Китаї до 2020 р. передбачається збільшити 

витрати до 2,5%, в ПАР до 2018 р. – до 2%, в 

Росії – до 3%, в Індії – до 2%). 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

проведений аналіз інноваційного розвитку 

країн БРІКС дозволяє стверджувати, що в рам-

ках союзу спостерігається нерівномірність роз-

витку та інноваційний розрив національних 

економік країн-членів. Переваги Китаю не 

можна охарактеризувати як безроздільно домі-

нуючі, за рядом показників найкращі результа-

ти демонструють його партнери. Але за сумою 

щорічних витрат на НДДКР Китай в кілька 

разів випереджає інші країни БРІКС. З великим 

розривом на другому та третьому місці за 

даним показником знаходиться Бразилія та 

Російська Федерація.   

Тобто, загалом, проведений аналіз показав, 

що в останні роки країни БРІКС стрімко просу-

ваються на шляху до економіки знань. Але є 

ряд спільних факторів, які перешкоджають 

швидкому переходу на інноваційну модель 

економічного розвитку країн БРІКС: високий 

рівень бюрократії та корупції, неефективна 

система оподаткування, фрагментарність на-

ціональної інноваційної політики, низька від-

дача від безперервно зростаючих витрат на 

НДДКР, переважно імітаційний характер інно-

ваційної діяльності з орієнтацією на задоволен-

ня внутрішнього попиту тощо. Тому необхід-

ним є подальше стимулювання інноваційного 

розвитку країн об'єднання з подальшою побу-

довою єдиного інноваційного простору БРІКС 

з метою зменшення чи ліквідації дії вищезазна-

чених дестимуляторів інноваційного розвитку 

країн. 
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Гнидина В.С. 

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН БРИКС 

В статье проведен детальный анализ инновационного развития БРИКС и определены его характерные отличия в каждой стране союза. 

С целью позиционирования стран и выявление инновационных лидеров и аутсайдеров БРИКС были проанализированы субиндексы 

инновационного выхода и входа Глобального инновационного индекса (ГІІ) за период 2016-2017 гг. Для сопоставления расходов на НИОКР 

в странах БРИКС и выделения лидеров по инвестированию в научные достижения был проведен сравнительный анализ этого показателя 

за период 2012 - 2017 гг. Также были определены общие факторы, которые осуществляют сдерживающее и негативное влияние на 

инновационное развитие стран БРИКС. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная деятельность, страны БРИКС, Глобальный инновационный индекс, расходы на НИОКР. 
 

Gnidina V. 

FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF BRICS COUNTRIES 

The article provides a detailed analysis of the BRICS innovative development and identifies its characteristic differences in each country of the Union. 

With the aim of positioning and the identification of innovative leaders and outsiders of the BRICS, the sub-indices of innovation output and input of 

the Global Innovation Index (GII) for the period 2016-2017 were analysed. To match R&D expenditures in BRICS countries, and highlight the leaders 

in investing in research a comparative analysis of this indicator for the period 2012 - 2017 was done. Also, the general factors that have a deterrent 

and negative impact on the innovative development of the BRICS countries were identified. 

Key words: innovative development, innovative activity, BRICS countries, Global Innovation Index, R&D expenditures. 
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