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ции его использования. Концепция эффективного использования
экономического потенциала региона должна быть направлена в
первую очередь на обеспечение последовательного развития эко-
номического потенциала регионов, стимулирования инвестици-
онной и предпринимательской активности в них.
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інноваційної інфраструктури на регіональному рівні. Визначено
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены актуальные проблемы фор-
мирования инновационной инфраструктуры на региональном уров-
не. Определены состояние и основные недостатки существующей
региональной инфраструктуры в области инноваций на примере г.
Киева. Обоснованны меры государственной политики, реализа-
ция которых будет способствовать совершенствованию системы
инфраструктурного обеспечения инновационного процесса в ре-
гионах страны.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: регион, инновационная деятельность, реги-
ональная инновационная инфраструктура.

ANNOTATION. The paper considers the actual problems of formation
of the innovation infrastructure at regional level. Defined state and the
main shortcomings of the existing regional infrastructure in the area of
innovation on the example of Kiev. Justified public policies whose
implementation will contribute to improvement of the infrastructural
support of the innovation process in the country.
KEY WORDS: region, innovation, regional innovation infrastructure.

Постановка проблеми. Головною метою державної іннова-
ційної політики є забезпечення позитивних структурних зрушень
і підвищення продуктивності економіки на основі пріоритетного
розвитку високотехнологічних галузей та виробництв. Як свід-
чить досвід розвинутих країн, зазначена мета може бути досягну-
та за умови реалізації комплексу заходів зі стимулювання науко-
во-технічної та інноваційної діяльності, передусім у тих сферах і
галузях, які визначають поточну та перспективну конкурентоспро-
можність країни на світовому ринку. Однак, навіть за найбільш
детальної і збалансованої нормативно-правової розробки, реалі-
зація інноваційної політики не стане у повній мірі ефективною
без необхідних інституційних умов. До них, зокрема, належить і
наявність цілісної національної інноваційної системи, яка при-
значена забезпечувати взаємодію між етапами та учасниками ін-
новаційного процесу.

На даний час інноваційна інфраструктура в Україні характе-
ризується недостатнім рівнем розвитку, який не дозволяє їх стати
тою ланкою процесу здійснення інновацій, яка поєднає її учасни-
ків у гармонізований комплекс. Незважаючи на наявність чис-
ленних установ, організацій і компаній, які номінально викону-
ють функції, притаманні суб’єктам інноваційної інфраструктури
(технологічні парки, наукові парки, інноваційні центри, бізнес-
інкубатори, бізнес-центри, центи науки, інновацій та інформати-
зації тощо), фактичний їх вплив саме на розвиток інноваційної
діяльності, а тим більше, розробку і впровадження високих тех-
нологій, є незначним. До того ж, це стосується усіх регіонів краї-
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ни незалежно від їх інноваційного потенціалу, включно з найбіль-
шими центрами науки та інновацій. Тому актуальною зали-
шається проблематика удосконалення механізмів розвитку інно-
ваційної інфраструктури на регіональному рівні, зокрема у
м. Києві.

Аналіз досліджень і публікацій. Слід зазначити, що у загаль-
ній кількості наукових праць, присвячених становленню і розвит-
ку інноваційної сфери як частини національної та регіональної
економіки, питання інноваційної інфраструктури не є поширени-
ми. Однак, певна увага вітчизняних та зарубіжних дослідників
все ж приділяється як теоретичним аспектам формування іннова-
ційної інфраструктури на регіональному рівні [1; 2; 4; 6], так і
аналізу особливостей її розвитку в окремих регіонах [5; 9; 10], а
також дослідженню місця і ролі інфраструктури у комплексі
чинників, що впливають на реалізацію інноваційного потенціалу
регіонів України [7; 11].

Постановка завдання. У сучасних економічних умовах за-
безпечення стабільного розвитку регіонального господарського
комплексу неможливо без активної інноваційної діяльності під-
приємств різних галузей, а також побудови відповідної системи
правових норм, фінансово-економічних й організаційно-адмініст-
ративних інструментів та широкого кола інституцій, спрямова-
них на стимулювання його інноваційного розвитку. Обґрунту-
вання пропозицій щодо подолання основних недоліків інфра-
структурного забезпечення інноваційного процесу на регіональ-
ному рівні є метою цього дослідження.

Виклад основного матеріалу. Законом України «Про іннова-
ційну діяльність» та Концепцією розвитку національної іннова-
ційної системи, затвердженою розпорядженням Кабінету Мініст-
рів України від 17.06.2009 р. № 680-р, визначені зміст та склад
інноваційної інфраструктури, а саме: виробничо-технологічні,
фінансові, інформаційно-аналітичні та експертно-консалтингові
установи, а також технополіси, технологічні та наукові парки, ін-
новаційні центри та центри трансферу технологій, бізнес-
інкубаторі та інноваційні структури інших типів. Отже, передба-
чено достатньо елементів, необхідних для результативного су-
проводження інноваційного процесу від генерування нових ідей і
формування на їх основі наукових досліджень до реалізації інно-
ваційної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Однак, статистичні дані свідчать про фактичну відсутність
динаміки у розвитку інноваційної інфраструктури. Так, за даними
Міністерства освіти і науки України за 2008—2009 рр. та Держав-
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ного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації в
Україні за 2010 р. кількість наявних елементів інноваційної ін-
фраструктури практично не змінилася: в усіх регіонах діяло лише
24 інноваційних центри, 28 науково-навчальних центрів, 11 інно-
ваційних бізнес-інкубаторів, 5 центрів інновацій та трансферу
технологій, 23 центри комерціалізації інтелектуальної власності,
21 науково-впроваджувальне підприємство, 10 регіональних цент-
рів науки, інновацій та інформатизації, 10 інноваційно-техно-
логічних кластерів, 12 технологічних парків, нечисленні консал-
тингові фірми та небанківські фінансово-кредитні установи [3; 8].
Створені венчурні фонди у більшості випадків не беруть участі у
фінансуванні інноваційних проектів, а створення центрів транс-
феру технологій знаходиться на початковій стадії.

Значним недоліком у діяльності підприємств та організацій,
які виконують функції інфраструктурного забезпечення (бізнес-
центри, бізнес-інкубатори тощо) є те, що переважна їх більшість
орієнтована на надання найпростіших послуг суб’єктам господа-
рювання у низько- та середньо-технологічних галузях зі швидким
і прибутковим поверненням інвестованих коштів (оптовій та роз-
дрібній торгівлі, фінансовій діяльності, харчовій промисловості).
Частка суб’єктів інфраструктури, діяльність яких спрямована са-
ме на забезпечення розвитку індустрії високих технологій, є не-
значною і представлені вони практично лише у формах технопар-
ків та наукових парків.

Також надзвичайно пасивною є роль вищих навчальних за-
кладів у створенні суб’єктів інфраструктурного забезпечення
розвитку індустрії високих технологій. Причинами цього є відсут-
ність відповідного сприяння та стимулювання з боку державних
центральних і місцевих органів влади та низький науковий рівень
дослідницької діяльності переважної більшості вищих навчаль-
них закладів.

З метою активізації створення інноваційної інфраструкту-
ри, здатної забезпечити ефективне використання вітчизняного
науково-технічного потенціалу, Кабінетом Міністрів України
14.05.2008 р. прийнято постанову № 447 «Про затвердження
Державної цільової економічної програми «Створення в
Україні інноваційної інфраструктури на 2009—2013 роки», а
постановою від 31.08.2011 № 952 уточнені завдання і заходи
цієї програми, строки виконання та обсяги і джерела їхнього
фінансування. Зокрема, програму доповнено заходами, що ви-
значені Національним планом дій на 2011 рік щодо створення
в областях центрів трансферу технологій, центрів науки, інно-



458

вацій та інформатизації, бізнес-інкубаторів розвитку малого
інноваційного бізнесу. Також передбачено орієнтовний обсяг
необхідних фінансових ресурсів, який становить близько
257 млн грн, у тому числі за рахунок коштів державного бю-
джету — 103,92 млн грн. У цілому це дещо менше, ніж перед-
бачалось попередньою редакцією програми, однак, у зв’язку з
фактичною відсутністю фінансування у 2009 та 2010 роках
(профінансовано, відповідно, 5,6 та 4,55 млн грн з передбаче-
них 58,84 та 80,96 млн грн) основний обсяг фінансування пе-
ренесений на 2012—2013 рр. Зважаючи на значне покращення
фінансування програми у поточному році (43,24 млн грн з
45,99 запланованих), можна сподіватись на активізацію дій
центральних органів виконавчої влади у сфері розбудови еле-
ментів інноваційної інфраструктури. Цьому сприятиме і за-
провадження нових механізмів залучення венчурного капіталу
в інноваційну сферу, створення Національної венчурної ком-
панії, метою якої буде залучення коштів юридичних та фізич-
них осіб для підтримки початкових стадій інноваційного про-
цесу, підтримки діяльності винахідників та науковців, а також
розвиток Центру трансферу технологій та мережі трансферу
технологій, діяльність яких спрямована на впровадження но-
вітніх технологій та розширення інформаційного обміну у
сфері трансферу технологій.

Поряд із зазначеними заходами, які мають переважно загально-
національний характер, ефективна реалізація інноваційних по-
тенціалів регіонів також неможлива без відповідної іннова-
ційної інфраструктури. Як свідчать дослідження останніх ро-
ків та найновіші статистичні дані [11; 12], найвищий інно-
ваційний потенціал мають м. Київ, Харківська, Донецька, Дніп-
ропетровська, Львівська, Одеська, Запорізька, Луганська, Ми-
колаївська області та Автономна Республіка Крим, тобто регі-
они, в яких поєднані високорозвинута промисловість та
найавторитетніші науково-освітні установи. У першій п’ятірці
цих регіонів розташована більшість підприємств 5-го та 6-го
технологічних укладів — електронна промисловість, вироб-
ництво волоконно-оптичної, обчислювальної техніки, програ-
много забезпечення, біотехнологічні, фармацевтичні, телеко-
мунікаційні компанії.

Чільне місце серед регіонів з високорозвинутою інноваційною
сферою посідає місто Київ як значний, європейського рівня, нау-
ково-освітній центр, потенціал якого може бути використаний
для забезпечення потреби промисловості в інноваційних розроб-
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ках. Отже, постає необхідність вибору та підтримки органами
влади міста таких організаційних форм співпраці науково-дос-
лідних й освітніх установ з підприємствами, які на основі підви-
щення ефективності діяльності всіх їх учасників сприяли б зрос-
танню інвестиційної привабливості та конкурентноздатності мі-
ського господарства і зміцнювали тим самими економічну базу
життєдіяльності громади м. Києва.

Київською міською радою у 2003 (рішення від 27.11.2003 р.
№ 215/1089) та 2006 (рішення від 19.12.2006 р. № 287/344) ро-
ках затверджувались Київські міські програми розвитку про-
мисловості на інноваційній основі, відповідно, до 2006 р. та на
2007—2011 рр. Однак, як свідчить стан розвитку міської інно-
ваційної інфраструктури, вони не стали ефективними інстру-
ментами впливу на діяльність суб’єктів господарювання. Для
цього у них мали поєднатись інтереси і прагнення максималь-
ного кола учасників інноваційного процесу з чітким визначен-
ням ролі і місця кожного. Вибір міською владою певних орга-
нізаційних форм інноваційної інфраструктури (технопарків,
наукових парків, інноваційних інкубаторів, центрів трансферу
технологій, венчурних фондів тощо), які вона може створюва-
ти як за власною ініціативою, так й підтримати вже існуючі,
має бути обґрунтований з наступних позицій: який вплив на
діяльність її учасників справляє кожна організаційна форма, чи
відповідають прогнозовані результати їх діяльності потребам
та інтересам міської громади, якою мірою і в якій формі міська
влада може впливати на господарську діяльність учасників ін-
новаційного процесу.

Необхідно зважати на те, що абсолютна більшість промисло-
вих підприємств м. Києва на даний час відноситься до приват-
ної форми власності і самостійно визначають напрями і харак-
тер своєї господарської діяльності (у тому числі й інноваційної),
тому місцеві органи влади володіють досить обмеженим колом
інструментів прямого впливу на них — лише в межах часток
майна, які належать київській громаді. Практика доводить, що
намагання силоміць створити будь-які організаційні структури,
зокрема, у галузі інновацій, без врахування реальних потреб і
намірів суб’єктів господарювання не дадуть позитивного ре-
зультату.

Щодо заходів із розвитку інноваційної інфраструктури, пе-
редбачених програмами розвитку промисловості на інноваційній
основі, то при розробці подібних програм на подальші періоди
необхідна конкретизація їх змісту, надання їм більшої реалістич-
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ності. Важливим етапом їх розробки має бути детальний аналіз
результатів виконання попередніх програм і оцінка ефективності
діяльності органів, які створені для сприяння інноваційному роз-
витку міської промисловості — Центра високих технологій та ін-
новацій, Київського центру інноваційного розвитку, Київського
фонду інноваційного розвитку тощо.

Загальними критеріями вибору міською владою організаційної
моделі інноваційної інфраструктури мають бути:

— наявність установ, організацій та підприємств, які забезпе-
чать функціонування усього інноваційного ланцюжка — від ви-
никнення ідеї, проведення досліджень, виготовлення дослідних
зразків і т. д. до отримання готової продукції, тобто як науково-
дослідних чи освітніх установ, що є розробниками інноваційного
продукту, так й промислових підприємств, які застосовуватимуть
цей продукт на практиці;

— відповідність напрямів і результатів їх діяльності пріори-
тетам соціально-економічного розвитку м. Києва, при цьому
особлива увага повинна приділятися дотриманню екологічних
нормативів з метою недопущення погіршення екологічної ситу-
ації у місті;

— відповідність організаційних форм інноваційної інфра-
структури, які будуть обрані міською владою для підтримки, її
повноваженням щодо впливу на приватних суб’єктів господа-
рювання;

— відповідність інноваційних продуктів, що виробляти-
муться учасниками певної організаційної форми інноваційної
інфраструктури, потребам промислових споживачів та насе-
лення м. Києва;

— наявність новітніх науково-технологічних розробок, придат-
них для впровадження у виробництво на київських підприємст-
вах та для подальшої реалізації на зовнішніх ринках.

Важливою проблемою як при розробці, так й оцінці результа-
тів зазначених програм інноваційного розвитку є відсутність пов-
ноцінної, достовірної й вчасної статистичної інформації щодо
всіх аспектів науково-дослідної та інноваційної діяльності суб’єк-
тів господарювання м. Києва.

Висновки та перспективні напрями досліджень. Господар-
ський та науково-освітній комплекси м. Києва значною мірою
складаються з конкурентоспроможних суб’єктів господарювання,
які здійснюють діяльність у наукоємних галузях виробництва,
володіють значним науковим потенціалом, мають налагоджені
зв’язки із зарубіжними партнерами. Однак наявна сукупність



461

суб’єктів інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльнос-
ті не утворює комплексне середовище сприяння розвитку висо-
котехнологічного виробництва. Найменш розвиненими є сегмен-
ти інфраструктури, які забезпечують фінансування високих тех-
нологій, їх комерціалізацію і трансфер.
Доцільними є наступні рекомендації щодо розробки програм

інноваційного розвитку промисловості м. Києва.
Для сприяння ефективному розвитку різних організаційних

форм інноваційної інфраструктури необхідно визначити зміст,
особливості створення і діяльності кожної цих форм, а також
конкретні заходи підтримки кожної з них місцевими органами
влади.

Поновлення діяльності комунальних підприємств, створених
відповідно до попередніх програм інноваційного розвитку (Центр
високих технологій та інновацій, Київський інноваційний фонд
тощо), на основі акумулювання достатніх обсягів фінансових ре-
сурсів як за рахунок бюджетних джерел, так і шляхом залучення
коштів приватних інвесторів.

Для комплексного застосування різноманітних інструментів
стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури необхідно
здійснювати узгодження дій місцевої влади та комунальних
установ з державними і недержавними організаціями, які функці-
онують у цій сфері.

У заходах з розвитку інноваційної інфраструктури посилити
організаційну й фінансову підтримку діяльності малих іннова-
ційних підприємств, індивідуальних винахідників та раціоналіза-
торів.

Для підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності
місцевих суб’єктів господарювання може бути застосована така
організаційна форма інноваційної інфраструктури як «технологіч-
на платформа», яка отримала значний розвиток у країнах ЄС. За-
вдяки створенню технологічних платформ інтенсифікується вза-
ємодія різних суб’єктів інноваційного процесу — органів центра-
льної і місцевої влади, науки, бізнесу, інших інфраструктурних
установ. У рамках платформ їх учасники обговорюють основні
напрями розвитку конкретних секторів економіки, формулюють
цілі і напрями розвитку на довгострокову перспективу, вибудо-
вують систему заходів щодо їх досягнення, формують програму
наукових досліджень.

Надання підтримки у першу чергу тим суб’єктам інновацій-
ної інфраструктури, які вже мають вагомі досягнення у розроб-
ці і впровадженні високих технологій. До них належать техно-
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логічні парки: «Київська політехніка», «Агротехнопарк», «На-
півпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сен-
сорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Є. О. Па-
тона».
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