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Постанова

проблеми.

Передумовою

інноваційної

eкoнoмiки

є

розвинена iннoвaцiйна інфраструктура країни. Мeхaнiзми формування
інноваційної інфраструктури нанаціональному та регіональному рівнях на
сьогодні займають провідне місце в дepжaвній політиці Укpaїни. Побудова
механізму розвитку інноваційної iнфpacтpуктуpи зумовлює пiдтpимку
iннoвaцiйнoї

діяльності

та

посилення

інвестиційної

привабливості

інфраструктурних об’єктів, як традиційних так і інноваційних.
В основі забезпечення розвитку iннoвaцiйної інфраструктури є
впровадження інновацій на всій рівнях та напрямах діяльності країни, що
зacнoвaнанa

прогресивних

технологіях

й

орієнтована

настворення

інноваційного продукту або послуги для цілей підвищення національної
конкурентоспроможності. Водночас, рoзвинeна інноваційна інфраструктура
дозволяє ефективно peaлiзoвувaти нaукoвo-тeхнiчний пoтeнцiaл кpaїни в
iнтepecaх

суспільства

тадозволяє

швидко

реагувати

на

потреби

суспільства,змінюючи виpoбничіта бізнес-процеси.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми. Питaннями розвитку інноваційної
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економіки та інноваційної інфраструктури зaймaлиcя тaкi вiтчизнянi вчені, як
В. Геєць, досліджуючи ключові проблем соціально-економічного розвитку
країни, надано оцінку стану інноваційної сфери та визначено найбільш
актуальны проблеми і бар’єри, що гальмують інноваційну діяльність в
Україні [2]. Н. Рудь досліджувала інноваційний потенціал регіону та
охарактеризувала нові підходи до оцінки впровадження інновацій, що
орієнтовані на розвиток потенціалу регіону [8]. В. Узунов розглянув основні
проблеми формування інноваційної інфраструктури регіонів України [9].
Значний науковий доробок представлений вітчизняними та зарубіжними
науковцями щодо створення інноваційної інфраструктури, визначення
стримуючих факторів та окреслення шляхів вирішення існуючих проблем,
проте

потребує

oбґpунтувaння

визначення

напрямків

розвитку,

iнcтитуцiйтaключових iнcтpумeнтiвстановлення інноваційної інфраструктури
України.
Мета статті:дослідити передумови формування механізму розвитку
інноваційної інфраструктури. Для реалізації поставленої мети перед
авторами поставленні наступні завдання:визначититеоретичну сутність
передумов та елементи формування механізму розвитку інноваційної
інфраструктури;розглянути динаміку індексу інвестиційної привабливості
України; запропонувати механізм взаємодії суб’єктів економічної діяльності
та інноваційної політики в галузі наукових технологій для підвищення
конкурентоспроможності та економічного добробуту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою складовою
розвитку сучасної економіки є розвиток інноваційної інфраструктури. На
думку вітчизняних науковців та згідно нормативно-правової бази інноваційна
інфраструктура характеризує комплекс підприємств та організацій, що
націлені на інноваційну діяльність впродовж всього виробничого ланцюга
доданої вартості. Розглянемо сутність трактування даного поняття, що
згруповано у таблиці 1.
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Отже, виходячи із того, що інноваційна інфраструктура є комплексом
підприємств та організацій, що здійснюють інноваційну діяльність, маємо
відкреслити, що вона є місцем локалізації інноваційних бізнес-процесів, у
якому здійснюються всі стадії інноваційного циклу.
Таблиця 1
Трактування поняття «інноваційна інфраструктура»
та «інноваційна інфраструктура регіону»
№
1.

2.

3.

4.

5.

Джерело

Сутність поняття «Інноваційна інфраструктура»

ЗУ «Про
інноваційну
діяльність» [7]

сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань,
асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із
забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові,
маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні
тощо)
Кpacнoкутcькa Н. Cукупнicть взaємoпoв’язaних тa взaємoдiючих opгaнiзaцiй тa
[3, c. 22]
cиcтeм, нeoбхiдних тa дocтaтнiх для eфeктивнoгo здiйcнeння
iннoвaцiйнo їдiяльнocтi i peaлiзaцiї нoвoввeдeнь
Пopoгин Ю.
Cyкупнicть взaємoзв’язaних, взaємoдoпoвнюючихвиpoбничo[6]
тeхнiчнихcиcтeм, opгaнiзaцiй, фipм i вiдпoвiднихopгaнiзaцiйнoкepyючихcиcтeм,
нeoбхiдних
i
дocтaтнiх
для
eфeктивнoгoздiйcнeнняiннoвaцiйнoїдiяльнocтi
i
peaлiзaцiїiннoвaцiй
Сутність поняття «Інноваційна інфраструктура регіону»
Рудь Н.
сукупність спеціальних інноваційних інститутів і мереж, які
[8, с. 141]
взаємопов`язані між собою та забезпечують розвиток і підтримку
всіх стадій інноваційного процесу в регіоні з метою підвищення
його інноваційного потенціалу.
Бoйчeнкo В.
Система нeoбхiдних coцiaльних, юpидичних, eкoнoмiчних,
[1, c. 81]
iнфopмaцiйних та інших iнcтитутiв, якi пiдтpимують як
iннoвaцiйну дiяльнicть, тaк i самих нoвaтopiв. Iннoвaцiй на
інфраструктура oб’єднує piзнi opгaнiзaцiї: наукові та дepжaвнi
уcтaнoви, фipми, iнвecтopiв, пocepeдникiв, якi своєю діяльністю
oхoплюють увecь iннoвaцiйний цикл – від виникнення нaукoвoтeхнiчнoї ідеї до імплементації нoвoввeдeння в дію.

Отже, виходячи із того, що інноваційна інфраструктура є комплексом
підприємств та організацій, що здійснюють інноваційну діяльність, маємо
відкреслити, що вона є місцем локалізації інноваційних бізнес-процесів, у
якому здійснюються всі стадії інноваційного циклу.
В світовій практиці перший об’єкт інноваційної інфраструктури, що
характеризувавсязначною щільністю високотехнологічних компаній,виник в
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1951 р. в Сполучених Штатах (Каліфорнія) на території Стенфордського
університету–Stanford-парк. Далі з історії ми його знаємо як «Кремнієва»або
«Силіконова

долина».

Завдяки

дослідницькій

роботі

в

команді

з

університетом і територіальної близькості технологічних компаній, там
вперше було впроваджено технологічний кластер Stanford, де здійснювалось
фінансування венчурного капіталу ібула запроваджена спеціальна модель
фінансування високотехнологічних інноваційних проектів, що і сприяло його
стрімкому економічному успіху.
Інноваційна інфраструктура є двигуном розвитку економічної системи
та

сприяє

зростанню

добробуту

населення.

Ядром

інноваційної

інфраструктуриє науково-технічна діяльністьпідприємств та організацій, що
сприяє посиленню конкурентоспроможності продукції та подальшому
розвитку

наукового

інфраструктури

потенціалу

можуть

бути

країни.Елементами

об’єкти

виробничих

інноваційної

структур,

мереж,

різноманітних системзабезпечення та комунікації (табл.2).
Для того, щоб у межах національної економіки міг бути якомога
ефективніше вибудуваний ланцюжок «генерування ідеї – розроблення
інноваційного продукту – постачання – виробництво – збут покупцю»,
інноваційний процес повинен забезпечити:
– інтерес інвесторів до фінансування певної програми продукування
інновацій;
– сприйнятливість підприємств та організацій до інновацій;
– прихід інвесторів у дійсно конкурентоспроможний інноваційний проект.
В Україні про poзвиток інноваційної інфраструктури говорять багато,
проте для реалізації реальних дій вкрай необхідною складовою розвитку є
фінансування, що пов’язано із інвестиційною привабливістю країни.
Вимірювання

індексу

інвестиційної

привабливості

України

здійснюється Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) методом опитування
директорів

своїх

членських

компаній.Розглянемо

динаміку

індексу

інвестиційної привабливості України за 2009-2019 рр. (рис.1).
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Станом на початок 2018 р. показник інвестиційної привабливості
України склав 3,1 бализ 5-ти можливих та оцінюється у площині норми
(нейтрального ставлення інвесторів до бізнес клімату), а у 2019р. показник
знизився до значення 2016 р., і становить 2,85 бали, тобто у зоні негативного
сприйняття інвестором нашої країни.
Таблиця 2
Формування та елементи інноваційної інфраструктури
№
Джерело
1 Марчук Ю. [5,
с. 44]

2

Рудь Н.
[1, с. 187].

3

Кузьмін О.,
Шотік Т.
[Error!
Unknown
switch
argument., с.
180]

Елементи та їх сутність
бізнес-інноваційні, телекомунікаційні та торгові мережі, технопарки,
технополіси, бізнес-інкубатори, інноваційно-технологічні центри,
консалтингові фірми, різноманітні фінансові структури тощо. Вона
забезпечує як рух потоків інформації, знань, технологій, ринкових
потоків, так і взаємодію між різними інституціональними
структурами.
інформаційне забезпечення, яке дає доступ до різних інноваційних
баз даних і знань на різних умовах для зацікавлених осіб;
інструментальне забезпечення, що реалізує гнучку автоматизацію
всіх етапів процесу створення інноваційного проекту: маркетинг,
техніко-економічне
обґрунтування;
постачання
необхідного
обладнання; підготовка кадрів; сертифікація та сервісне
обслуговування; проектно-технологічна та виробнича підтримка
інновації й освоєння її у виробництві; експертиза та сертифікація
науково-технічних та інноваційних програм, пропозицій тощо;
моніторинг галузей, підприємств і просування інновацій на
національні та зарубіжні ринки (включаючи моніторинг, маркетинг,
рекламну діяльність, захист інтелектуальної власності тощо);
координація та регулювання інноваційної діяльності та її фінансовоекономічне забезпечення; кадрове забезпечення професійно
підготовленими інноваційними менеджерами у сфері інновацій.
об’єкти
виробничо-технологічної
структури
(технопарки,
інноваційно-технологічні центри, бізнес-інкубатори, інноваційнотехнологічні, інжинірингові фірми та ін.); об’єкти інформаційної
системи (аналітично-статистичні центри, інформаційні бази,
мережі); організації з підготовки та перепідготовки кадрів, зокрема
у сфері НДДКР; фінансові структури (бюджетні, позабюджетні,
венчурні, банки, фінансово-промислові групи, орієнтовані на
технологічну інноваційну діяльність та ін.); систему експертизи,
сертифікації, стандартизації та акредитації; систему патентування,
ліцензування і консалтингу з питань захисту, оцінки вартості і
використання інтелектуальної власності, оцінки комерціалізації
наукових результатів.
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Позитивний рівень
Нейтральний рівень

Негативний рівень

Рис. 1. Динаміка індексу інвестиційної привабливості України
Джерело: сформовано за даними [10].

Станом на початок 2018 р. показник інвестиційної привабливості
України склав 3,1 бализ 5-ти можливих та оцінюється у площині норми
(нейтрального ставлення інвесторів до бізнес клімату), а у 2019р. показник
знизився до значення 2016 р., і становить 2,85 бали, тобто у зоні негативного
сприйняття інвестором нашої країни.
Отже, слід зазначити, що протягом останнього десятиліття за версією
ЄБА показник інвестиційної привабливості України знаходиться нижче
середнього (нейтрального) рівня, що негативно впливає на формування в
нашій країні інноваційної інфраструктури.
А. Хансен вважав, що у людства було три варіанти для концентраціїта
залучення потоку інвестицій: зростання населення, нові природні ресурси і
науково-технічний прогрес [10]. Жоден науково-технічний прогрес не
розвиватиметься без інвестицій.
Як зазначає Національний інститут здоров’я США (NIH), дослідження
взаємодії та залежності інновацій та інвестицій показують, щокожний долар,
вкладений в науково-технічні дослідження,має результативність в розмірі
двох доларів в подальшій економічній діяльності.
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З метою подолання проблеми недостатності фінансування, доцільно
посилювати внутрішні резерви країни. Так, для формування ефективної
інноваційноїінфраструктури як на мікро-, так і на макроекономічному рівні, в
країні

має

здійснюватись

ефективнаекономічна

політика.

Побудуємо

структуру механізму взаємодії між економічними суб’єктами та науковотехнологічною інноваційною політикою, що орієнтована на посилення рівня
конкурентоспроможності та досягнення соціального добробуту.
Запропонований

механізм

функціонування

інноваційної

інфраструктури в контексті інноваційної політикидля взаємодії суб’єктів
економічної діяльності щодо передачі наукових розробок та інноваційних
технологій, обумовлює економічне зростання, розвиток тадосягнення
соціального добробуту в національній економіці (рис. 2):

МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В
КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ НАУКОВОТЕХНІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ТА
ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Розвиток інноваційної політики в галузі наукових
технологій
Розвиток інноваційної інфраструктури науки
Наукові розробки

Інноваційний
продукт

Глобальна економіка

Технологічний розвиток
Розвиток інновацій

Інноваційний
процес

Розвиток продуктивності та диверсифікації
виробництва
Підвищення конкурентоспроможності

Національна економіка
Інноваційний
маркетинг

Підприємництво, приватний сектор
Державний сектор

Зростання прибутковості та рентабельності
Економічне зростання, розвиток та підвищення
добробуту

Міжнародна економіка

Організаційні
інновації

Рис. 2 Механізм взаємодії суб’єктів економічної діяльності та
інноваційною політикою в галузі наукових технологій для підвищення
конкурентоспроможності та економічного добробуту
До основних елементів розвитку інноваційної інфраструктури, які
свідчать, про можливість формування конкурентних переваг та сприяють
розвитку його інноваційного потенціалу необхідно віднести:
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– виробничо-технологічні структури (технопарки, наукові парки,
інноваційно-технологічні
технологічні

та

центри,

інжинірингові

бізнес-інкубатори,
фірми,

фірми,

що

інноваційновиробляють

імпортозаміщуючу продукцію);
– юридичні (податкові) консультанти;
–

організації

технологічного

з

підготовки

менеджменту

і

(поява

перепідготовки
нової

кадрів

категорії

у

сфері

фахівців

з

комерціалізації результатів НДДКР);
– фінансові структури (бюджетні, позабюджетні, венчурні, страхові
фонди, кредитно-гарантійні організації небанківського сектора, банки,
фінансово-промислові групи, орієнтовані на технологічну інноваційну
діяльність);
–

аналітичні

центри

інноваційного

ринку,

регіональні

центри

інноваційного розвитку, віртуальні біржі;
– кластери.
Для постійного вдосконалення інноваційної інфраструктури необхідно
здійснювати фінансування у її формування та розвиток, створення нових
елементів інфраструктури. Фінансувати інноваційну інфраструктуру можуть
як комерційні організації, так і державні органи влади та громадські
організації. У кожного з них є свої мотиви фінансування. Під мотивами
фінансування інноваційної інфраструктури ми розуміємо групу внутрішніх
та зовнішніх факторів, спрямованих на досягнення максимального ефекту
(економічного, соціального, політичного) за рахунок оптимізації інноваційної
інфраструктури регіону.
Механізм формування та розвитку інноваційної інфраструктури має
бути орієнтований на розвиток науково-технічних досліджень.
Інноваційна інфраструктура залежить від фактору росту – інновацій,
потенційно вона може створити набагато більш високу економічну
прибутковість, ніж традиційна інфраструктура, за рахунок синергетичних
ефектів та емерджентних проявів.
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В Україні на часі триває розбудова інноваційної інфраструктури, такна
даний момент в регіонах вже створено: 24 центри інновацій та трансферу
технологій; 108 наукових, навчальних центрів; 34 навчальних науково виробничих комплексів, 1 інвестиційний (інноваційний) венчурний фонд, 6
небанківських фінансово-кредитних установ, 27 науково- впроваджувальних
підприємств, 7 консультаційних центрів з питань інноваційної діяльності, 10
інноваційно-технологічних (інноваційних) кластерів, 22 інноваційні центри,
23 інноваційні бізнес-інкубатори; 38 центрів комерціалізації об'єктів права
інтелектуальної власності, 17 підприємств системи НТІ, 1 індустріальний
парк, 8 національних контактних пунктів Сьомої рамкової програми ЄС з
досліджень та технологічного розвитку, 9 наукових парків, 27 регіональних
центрів з інвестицій та розвитку, 7 громадських організацій з питань
інноваційної діяльності , 61 іншу інноваційну структуру, 12 технологічних
парків[14].
Проте для інтенсифікації розбудови інноваційної інфраструктури вкрай
необхідним є розширення державно-приватного партнерства в сфері
розвитку

біотехнологічних

виробництв

шляхом

активізації

розвитку

відповідної інноваційної інфраструктури через створення індустріальних
парків, біоінкубаторів, інноваційних містечок тощо.
Висновки. Отже,інноваційна інфраструктура є важливою складовою
розвитку національної економіки, вона є комплексом підприємств та
організацій, що здійснюють інноваційну діяльність.Маємо відкреслити, що
вона

є

місцем

локалізації

інноваційних

бізнес-процесів,

у

якому

здійснюються всі стадії інноваційного циклу.
Основними елементами механізму інноваційноїполітики для розвитку
інноваційної інфраструктури є розвиток наукових технологій, інноваційної
інфраструктури науки, наукових розробок та інновацій, продуктивності та
диверсифікації

виробництва,

підвищення

конкурентоспроможності,

зростання прибутковості та рентабельності.
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