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ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 
Розглянуто теоретичні аспекти формування та функціонування інноваційної інфраструктури. 

Проаналізовано сучасний стан розвитку інноваційної діяльності. Досліджено особливості становлен-
ня і функціонування інноваційної інфраструктури в Європейському Союзі.  
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пейський досвід. 

Постановка проблеми. На сучасному ета-пі все більшого значення набувають необме-жені за своєю сутністю інтелектуально-інформаційні ресурси, при цьому значення матеріального капіталу дещо знижується. Ві-дповідно основним напрямом розвитку націо-нальної економіки повинно стати створення організаційних та економічних механізмів для підвищення ефективності інновацій і про-сування продукції. Саме активізація інтелек-туального потенціалу та формування відпові-дної інноваційної інфраструктури можуть за-безпечити передумови для стратегічного роз-витку національної економіки. 
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Науково-теоретичні основи діяльності інноваційної інфраструктури сформовані та-кими вченими, як: О. І. Амоша, В. М. Геєць, Є. С. Годунова, В. П. Ільчук, І. О. Іртищева, А. І. Сидорова, В. П. Семиноженко, В. П. Солов-йов, М. Г. Чумаченко та інші. Незважаючи на глибину проведених теоретичних дослі-джень, не сформованість сучасної інновацій-ної інфраструктури в Україні залишає ще ба-гато недосліджених проблем. 
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування основних напрямів розвитку інноваційної інфраструктури України з ураху-ванням європейського досвіду. 
Виклад основного матеріалу. Інновацій-на інфраструктура національної економіки перебуває у стадії формування, тому вимагає розроблення термінових заходів щодо інтег-рації її суб'єктів до світової економічної сис-теми. Процес формування і становлення ін-ституцій інфраструктури пройшов кілька ета-пів, пов'язаних із суспільним розподілом пра-

ці. В той же час основою стабільного економі-чного зростання національної економіки є формування збалансованої ефективної систе-ми інфраструктурного забезпечення. Остан-нім часом увага значної кількості економістів прикута до вивчення проблем трансформації різних видів інфраструктури та її впливу на рівень економічного зростання виробництва. Зважаючи на це, можемо стверджувати, що найважливішим напрямом стимулювання інноваційного розвитку інфраструктури є си-стемна державна політика стимулювання ін-новаційно-інвестиційних проектів. Ми підт-римуємо думку І. Іртищевої щодо необхіднос-ті переосмислення функції держави в іннова-ційній діяльності. Державне регулювання ін-новаційної діяльності не обмежується ство-ренням системи законодавчих норм і правил, на базі яких вона організується і функціону-ють уповноважені органи. Це насамперед кон-троль з метою безпеки функціонування інно-ваційних суб’єктів. Установлення різних норм, обмежень і правил більшою мірою від-носиться до виконавців інноваційної діяльно-сті [1].  Академік В. Геєць підкреслює, що вкрай важливу роль у побудові нової економічної системи відіграють суспільні інституції. Саме система інститутів, головними з яких є держа-ва, права власності, законодавство, фінанси, забезпечують, за умови правильної побудови та організації роботи, стабільне та інтенсивне економічне зростання, є не менш важливим, ніж природні чи капітальні ресурси [2]. Однак сьогодні Україна має морально застарілу ін-ституційну систему, що вимагає докорінного реформування. Оскільки воно передбачає 
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МІЖНАРОДНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА тривалий, складний процес, тому держава в економічному та суспільному житті має про-тягом певного часу виконувати особливо ак-тивну роль. Наприклад, забезпечувати прис-корений розвиток пізньоіндустріальних галу-зей та відповідної інфраструктури на основі держзамовлення і контрактів шляхом розроб-лення та виконання масштабних довгостро-кових проектів і програм для великих науко-во-дослідних центрів та корпорацій [2]. У контексті цього твердження наводимо думку А. Сидорової, яка зазначає, що важливо підкреслити ключову роль держави в процесі інтеграції інноваційних знань. Сучасна ситуа-ція в Україні є такою, що держава, підприємс-тва і суспільство у певному сенсі – конкурен-ти, і така конкуренція (особливо між держа-вою і підприємствами) найчастіше має нездо-ровий характер. Подолання неузгодженості цілей розвитку та його стимулювання – най-важливіше державне завдання [3, с. 19–26]. Провідні науковці доводять, що пріорите-тними напрямами інституційної побудови інноваційної економічної моделі є: реформу-вання відповідним чином законодавчої бази щодо науково-технічної діяльності, чітке ви-значення функцій, повноважень і зобов’язань державних органів, безпосереднє створення і всебічне підтримання елементів дієвої інно-ваційної системи (технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори, «бізнес-янголи»), розроб-лення і впровадження відповідних механізмів фінансового, кредитного й інформаційного забезпечення, науково-технічних розробок у виробництво [2].  Світовий ринок наукомісткої продукції сьогодні оцінюється у 2,3–3 трлн дол. США. Процес наукомісткого виробництва забезпе-чується приблизно 50 макротехнологіями. Сім провідних країн, які володіють 46-ма мак-ротехнологіями, контролюють понад 80% ринку наукомісткої продукції: США отриму-ють від експорту цієї продукції 700 млрд дол. США щорічно, Німеччина – 530 млрд дол. США, Японія – 400 млрд дол. США. Водночас частка Російської Федерації – найбільшої кра-їни СНД, що володіє 17 макротехнологіями (ядерні; космічні; авіаційні; видобуток та пе-реробка нафти і газу; виробництво зброї; хімі-чне, енергетичне, транспортне машинобуду-вання, верстатобудування), дорівнює лише 

0,3% світового ринку наукомісткої продукції. Україна входить до п’ятірки країн, які володі-ють найпередовішими аерокосмічними тех-нологіями: з 22 базових технологій ракетно-космічної галузі вона володіє 17. Частка ж віт-чизняної наукомісткої продукції на світовому ринку високотехнологічної продукції стано-вить 0,05–0,1% [4].  Отже, одним із чинників прискорення те-мпів розвитку економіки країни є побудова ефективної інноваційної інфраструктури. Іс-торія формування та розвитку інноваційної інфраструктури Європи розпочалася у сере-дині минулого сторіччя. Наприкінці 50-х рр. XX ст. в Європі були вперше створені бізнес-інкубатори, переважно у депресивних регіо-нах, де спостерігалися промислові кризи, що призводило до масового безробіття. З метою створення нових робочих місць, а також стру-ктурної перебудови економіки території та виведення її з колапсу, регіональні органи влади створювали штучні поселення, де підп-риємцям надавалася можливість пільгового ведення бізнесу у формі безкоштовних площ, доступу до ресурсів, а також всі необхідні пос-луги з управління бізнесом . Поступово, у міру усвідомлення владою необхідності переорієнтації економіки в бік інноваційного розвитку, з кінця 70-х рр. XX ст. бізнес-інкубатори стали розглядатися як ін-струмент для поліпшення регіональної і наці-ональної конкурентоспроможності, в стінах яких стали з'являтися інноваційні та техноло-гічно-орієнтовані фірми. У середині 80-х рр. XX ст. стався зсув до зближення бізнес-інкубаторів з системою ви-щої освіти та державними науковими органі-заціями з метою використання потужного потенціалу, накопиченого в стінах подібних установ, і комерціалізації наукових розробок. З середини 90-х років XX ст. подібна мо-дель бізнес-інкубаторів трансформувалася в схему технологічних інкубаторів. Їх стали ство-рювати на територіях технопарків поблизу уні-верситетів та наукових організаціях і «вирощувати» високотехнологічні компанії, в рамках певних індустріальних і технологічних кластерів. Таких як біотехнології, інформаційні технології, електротехнічні технології і т. п. [5]  Узагальнюючі різноманітні підходи мож-на стверджувати, що методи формування ін-
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 новаційної інфраструктури в розвинених кра-їнах є наступними: 
– забезпечення конкуренції і регулюючі ре-форми, компенсуючи неефективне функці-онування ринку; 
– розвиток технологічного прогнозування та технологічного аудиту (Нідерланди, Швеція, Великобританія), що використову-ються у зв'язку з браком інформації; 
– формування баз стратегічної ринкової ін-формації та навчання у формі «case – studi-es» ( «cluster – studies") (Канада, Данія, Фін-ляндія, Нідерланди, США); 
– підтримка посередницьких мереж і струк-тур (Австралія, Данія, Нідерланди, Велико-британія) у випадку обмеженого взаємодії між суб'єктами інноваційної системи; 
– забезпечення платформ для конструктив-ного діалогу (Австрія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Великоб-ританія, США); 
– розвиток мережевої кооперації (схеми роз-робки кластерів) (Бельгія, Фінляндія, Ні-дерланди, Великобританія, США); 
– формування дослідницьких промислових центрів (Бельгія, Данія, Фінляндія, Нідер-ланди, Іспанія, Швеція, Швейцарія) для ре-гулювання інституціональних невідповід-ностей між інфраструктурою суспільного знання і ринковими вимогами; 
– кооперація дослідних промислових центрів (Фінляндія, Іспанія, Швеція); 
– формування людського капіталу (Данія, Швеція); 
– програми трансферу технологій (Іспанія, Швейцарія); 
– політика громадського навчання (Австрія, Нідерланди, Швеція, Данія) у країнах з не-достатньо розвиненим попитом при наяв-ності недостатньо вимогливих покупців; 
– приватизація за наявності виявлених поми-лок регіонального (національного) уряду; 

– раціоналізація ділових відносин (Канада); 
– забезпечення горизонтальних зв'язків (Канада, Данія, Фінляндія); 
– громадські консультації (Канада, Нідерла-нди); 
– скорочення урядового втручання (Канада, Великобританія, США). Близько 77% від всіх установ інновацій-ної інфраструктури у Європі не є самоокупни-ми, тобто залежать від державного фінансу-вання. Причому держава покриває як почат-кові (так звані незворотні) інвестиції, так і поточні витрати на функціонування. Що сто-сується міждержавного аналізу, то, напри-клад, в Італії відсоток прибуткових бізнес-інкубаторів досить високий (38%), у Франції кількість підприємств, що знаходяться на са-мофінансуванні, лише 18%. Виняток складає Великобританія, де практично всі організації інфраструктури підтримуються приватним сектором і зосереджені на прямому трансфер технологій.  Розглянувши структуру основних джерел фінансування об’єктів інфраструктури в краї-нах ЄС (табл. 1) можемо зробити висновок, що основна частина фінансових ресурсів надхо-дить від федеральних та регіональних орга-нів влади. Еволюційний розвиток європейської інно-ваційної інфраструктури базувався на необхід-ності створення нових робочих місць та стиму-лювання економічного зростання регіонів. Створення інноваційних структур перева-жно базується на трьох основних моделях: 1. Американська модель. В основі – об’єд-нання інноваційних підприємств різних за розміром та видами діяльності на обмеженій території. На цій території може існувати ве-

Таблиця  1 
Структура джерел фінансування організацій об’єктів в країнах ЄС 

Джерела фінансування Питома вага, % 

ЄС та інші міжнародні агенції 22 

Федеральні та регіональні органи влади 46 

Банки та інші бізнес-структурі 14 

Кошти університетів та наукових організацій 5 

Інші джерела 13 

Всього 100 Джерело: [6] 
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МІЖНАРОДНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА лика кількість сервісних компаній, що обслу-говують інноваційні підприємства. На перших етапах були відсутні бізнес-інкубатори. 2. Японська модель. В основі – будування технополісів, наукоємних міст, які сконцентро-вані на однієї території. Об’єднують вищі на-вчальні заклади, дослідні інститути, промисло-ві бази, житлові комплекси, інфраструктуру. 3. Європейська модель. Базується на аме-риканській моделі, але передбачає створення бізнес-інкубаторів для відділення малих інно-ваційних фірм з метою їх розвитку. При цьому створюються умови для підтримки малих ін-новаційних фірм. Але країни Європейського союзу не до-тримуються однієї моделі розвитку іннова-ційної інфраструктури. Так, Великобританія культивує американську модель, що ґрунту-ється на венчурному бізнесі та технологічних парках, – 5 із них знаходяться поблизу Окс-фордського університету і на них припадає майже третина усіх витрат на наукові дослі-дження, що проводяться у Великобританії.  Значна увага приділяється організації ін-новаційних кластерів, зокрема у фармацевти-чній галузі, де вже успішно функціонують такі структури. Специфіка полягає у тому, що дос-лідження проводяться переважно на базі уні-верситетів, приватні компанії або беруть у них участь, або повністю замовляють та від-повідно фінансують.  Франція вибудовує власну, унікальну сис-тему інноваційної інфраструктури, що ґрун-тується на принципах розвитку так званих «полюсів конкурентоспроможності», тобто інноваційних кластерів, також особлива увага приділяється організації трансферту техноло-гій, що кардинально відрізняється від англо-американської моделі, оскільки в останній трансфер технологій організовується в про-тилежному порядку – за основу береться нау-кова розробка, яку необхідно комерціалізува-ти, тоді як французи акцентують увагу саме на потребі у певній технології [7]. В сучасній Україні представлені лише де-кілька основних видів суб’єктів інноваційної інфраструктури (табл. 2). По суті діючі в Укра-їні суб’єкти інноваційної інфраструктури ви-конують функції інформаційного та громад-ського консультування.  

Відповідно основним напрямом стимулю-вання розвитку інноваційної інфраструктури повинно стати комплексне та системне фор-мування законодавчої бази з метою забезпе-чення економіко-правового середовища для безперервного протікання інноваційного про-цесу. Зокрема, необхідно розробити механіз-ми, що дадуть змогу максимально модернізу-вати матеріально-технічну базу підприємств та підрозділів інфраструктури. Це, у свою чер-гу, уможливить створення потужної інфра-структури, здатної обслуговувати освоєння високих технологій в національній економіці. 
Висновки і перспективи досліджень. Стратегічними напрямами розвитку іннова-ційної інфраструктури повинні стати: систем-ний підхід до її функціонування та розвитку на всіх рівнях, активізація інноваційних фак-торів, формування цілісних та конкурентосп-роможних інфраструктурних підрозділів. Стратегія формування інноваційно-орієнтованої інфраструктури повинна відпо-відати принципам системності, комплекснос-ті та безперервності. До того ж в цілому кон-цепція інноваційного розвитку національної економіки має відрізнятися значною активі-зацією інноваційних чинників. Системна дія цих факторів забезпечить підвищення конку-рентоспроможності національної економіки за рахунок зростання технологічного та орга-нізаційного рівня виробництва і переробки продукції, відповідного ступеня розвитку ін-фраструктури. Стратегія розвитку інноваційної  інфраструктури повинна включати наступні напрями:  

– формування інституціональної інфрастру-ктури, здатної підтримувати і забезпечува-ти інноваційний розвиток основного виро-бництва;  

Джерело: [8] 

Таблиця  2 
Основні суб’єкти інноваційної інфраструктури 

в Україні станом на 01.01.2014 

Вид Кількість 

Бізнес-центри 480 

Бізнес-інкубатори 79 

Технопарки 50 

Інформаційно-консультативні установи 4238 
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– розроблення стратегії інноваційного роз-витку ринкової інфраструктури з ураху-ванням можливих змін кон'юнктури рин-ку;  
– відродження соціальної інфраструктури, яка покликана забезпечити відтворення трудових ресурсів та кадрову підтримку інноваційної діяльності;  
– активізація діяльності інформаційно-консультаційних структур, що забезпечу-ють підвищення ступеня інформованості громадськості та товаровиробників. 
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