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Характерною особливістю і перевагою кластерних формувань є те, що
увага концентрується не на окремих підприємствах, а на взаємовідносинах між
підприємствами і установами, які входять до складу кластера. А
взаємовідносини будуються, насамперед, на засадах кооперації, відкритості,
довіри та довгострокових договірних стосунків. Саме створення нових
ефективних зв'язків між учасниками об'єднання породжує властивості, якими не
володіє жоден з учасників, що забезпечує комплексну систему генерації знань,
перетворення їх в інновації, а також подальшу комерціалізацію останніх [12].
2.3 Концептуальні засади розвитку інноваційної системи України:
проблемні аспекти ділового середовища регіонів
У сучасних умовах при переході до інноваційного розвитку країни,
економічна політика держави повинна бути спрямована на організацію та
стимулювання нововведень, а також перетворення їх в стійку основу
розвитку ділового середовища регіонів України. Одним з головних напрямків
розвитку і стимулювання інноваційної діяльності ділового середовища є
створення інноваційної інфраструктури – сукупності суб'єктів і об'єктів
інноваційної діяльності, що забезпечують надання послуг зі створення і
реалізації інноваційної продукції.
Крім того, одним з головних елементів державної і регіональної
політики стимулювання розвитку ділового середовища є створення в
регіонах країни в цілому сприятливого інвестиційного клімату, що сприяє
формуванню позитивного іміджу галузей та територій і як наслідок,
підвищення їх інвестиційної привабливості і залучення капіталу інвесторів.
Сукупність таких факторів як: фінансові, правові, політичні, соціальноекономічні, культурні, мають вагомий влив на інвестиційний клімат
економіки країни. Від показників інвестиційного клімату залежить оцінка
інвестором свого підприємницького ризику при вкладенні капіталу в бізнес.
Диспропорції в розвитку ділового середовища регіонів України свідчить про
необхідність підвищення інвестиційної їх привабливості для вітчизняних та
іноземних інвесторів.
Для формування сприятливого інвестиційного клімату держава сприяє
створенню ефективної інноваційної інфраструктури, яка являється базисом
для функціонування бізнесу, в тому числі і малого підприємництва. В умовах
обмеженості фінансових ресурсів перед державою постає актуальна задача
вибору найбільш пріоритетних проектів для їх фінансування [5].
Ефективна інвестиційно-інноваційна політика сприяє покращенню
інвестиційного клімату не тільки для внутрішніх інвесторів а і для іноземних
приватних інвесторів, так як без інвестицій неможливо підвищити
інноваційний рівень виробництва та конкурентоспроможність вітчизняної
продукції на внутрішнього та світовому ринках. При чому, саме малий бізнес
найчастіше є носієм інновацій [1].
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У сучасних вітчизняних дослідженнях окреслена та вмотивована
ключова роль інновацій в формуванні ефективного ділового середовища
регіонів. Розглянуті наукові підходи до процесів впровадження інновацій в
економіку регіонів. Аргументовано, що важливу роль в інноваційному
процесі відіграють, крім бізнесу, два елементи, що знаходяться поза
ринкового сектора: уряд і сфера науки, які є компонентами ділового
середовища регіону [11].
Малий бізнес – це основа ефективного ділового середовища країни та її
регіонів. Підприємництво вносить зміни в економіку, як на макрорівні так і
на мезо-, мікрорівні, та відграє визначальну роль в реалізації тих завдань, що
поставлені перед економікою сьогодення [2].
В рамках державної та регіональної економічної політики України
велике значення надається розвитку та підтримці підприємництва. Розвиток
малого підприємництва було визнано як один з пріоритетних напрямів
діяльності Уряду України. Адже, розвиток малого підприємництва можна
визначити як швидкий та ефективний спосіб вирішення соціальноекономічних проблем держави на довгий термін. Заходи, що спрямовані на
підтримку та розвиток малого підприємництва є основою соціальноекономічної політики держави в напряму оздоровлення ділового середовища
регіонів країни.
Формування інвестиційно-інноваційного розвитку країни передбачає
створення та підтримку нових підприємств в рамках технопарків,
промислових парків, бізнес-інкубаторів для розвитку інфраструктури. В
Україні за останні роки було відмічено значне зростання кількості малих
підприємств. Проте, на жаль, країна відстає по основним інтегрованим
показникам, що можуть охарактеризувати розвиток малого підприємництва,
від європейських держав. Зважаючи на такий стан ситуації, розвиток малого
підприємництва в Україні потребує обов’язкової підтримки з боку держави.
До ефективного інструменту підтримки малого бізнесу можна віднести
бізнес-інкубатор. Для успішної інноваційної діяльності необхідна розвинена
інноваційна інфраструктура, яка повинна бути сформована в рамках
національної інноваційної системи (НІС) [3]. Під національною інноваційною
системою мається на увазі сукупність законодавчих, структурних і
функціональних компонентів, що забезпечують розвиток інноваційної
діяльності в межах національних кордонів. Теоретично НІС повинна
охоплювати і підпорядковуватись єдиній кінцевій меті всіх стадій
інноваційного процесу, погоджуючи інтереси і координуючи діяльність всіх
учасників підприємств та організацій. Суттю інноваційних систем є
формування державно-приватного партнерства, при якому державна влада і
бізнес виступають як рівноправні партнери, взаємно доповнюючи один
одного. Держава повинна підтримувати науково-технічний сектор і систему
освіти, забезпечувати вільний доступ до результатів наукових досліджень в
державному секторі, створювати умови для їх комерційного використання,
покращувати
інноваційну
інфраструктуру,
систему
підготовки
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кваліфікованого персоналу та нормативно-правову базу для стимулювання
підприємництва. Бізнес при цьому бере на себе не тільки весь комерційний
ризик роботи на ринку інноваційної продукції, але й увесь прибуток теж.
Держава отримує свої дивіденди від податків, вирішення соціальних проблем
і, найголовніше, від зміцнення своїх позицій по відношенню до інших держав
на світовій арені. Варто відзначити, що така взаємодія держави і бізнесу
цілком відповідає й інтересам громадянського суспільства в цілому.
Розглянемо більш докладно основні принципи формування НІС.
Основними завданнями НІС є [6]:
– освоєння виробництва та створення ринкових передумов реалізації
високотехнологічної конкурентоспроможної продукції (послуг);
– створення умов для динамічного і ефективного оновлення морально і
фізично зношених основних виробничих фондів у сфері створення
високотехнологічної конкурентоспроможної продукції (послуг);
– створення умов для формування інтегрованої тріади «наука - освіта промислове виробництво» в інтересах розвитку інноваційного потенціалу.
Основна функція НІС – забезпечення успішного економічного розвитку
країни і підвищення якості життя населення за рахунок:
– створення додаткових робочих місць у сфері науки, виробництва і
послуг;
– збільшення надходження до бюджетів різних рівнів за допомогою
нарощування обсягів виробництв на наукоємну конкурентоспроможну
продукцію;
– підвищення освітнього рівня населення країни;
– вирішення національних екологічних і соціальних проблем шляхом
використання новітніх технологій.
Вихідними даними для формування НІС є:
– макроекономічний прогноз соціально-економічного розвитку
держави;
– стан і напрямки розвитку нормативного правового забезпечення
інноваційної сфери, науково-технологічного та промислового потенціалу
країни, внутрішнього товарного ринку і ринку праці;
– обумовлені форми прямого і опосередкованого державного
регулювання інноваційної сфери.
Необхідно відзначити, що традиційно основними умовами формування
НІС вважаються:
– держава, яка має основний інтерес та виступає ініціатором створення
НІС і всебічно забезпечує її розвиток ресурсами на основі щорічного вибору
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
– орієнтовані фундаментальні і прикладні дослідження, які
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;
– освоєння виробництва високотехнологічної конкурентоспроможної
продукції (послуг), що забезпечується в основному за рахунок власних
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ресурсів державного сектора економіки (власниками промислових
підприємств).
При цьому, основними організаційно-технічні вимогами до НІС є [7]:
– формування НІС повинно базуватися на вітчизняних науковотехнологічних, інтелектуальних та фінансових ресурсах, інтегрованих
регіональних інноваційних підсистемах, що сформовані на основі
узгодження регіональних та державних пріоритетів;
– підвищення конкурентоспроможності випущеної наукомісткої
продукції (послуг) в першу чергу повинно досягатися на внутрішньому
ринку;
– основним механізмом реалізації державної інноваційної політики є
найважливіші інноваційні проекти державного значення, що формуються на
основі стратегічних пріоритетів інноваційно-технологічного розвитку країни;
– програми, спрямовані на підтримку вітчизняного товаровиробника і
підвищення конкурентоспроможності продукції (послуг);
– пряма державна підтримка повинна мати адресний характер і може
здійснюватися за допомогою капітальних вкладень, або шляхом передачі
прав на інтелектуальну власність.
Формування НІС є початковою стадією побудови постіндустріального
суспільства, основу економіки якого становить одержання і використання
нових знань. Аналіз теорії і практики формування інноваційних систем в ряді
країн дозволяє визначити об’єктивні економічні закономірності розвитку
НІС, серед яких [4]:
– зростання інтеграції науки, освіти, виробництва і ринку, що веде до
збільшення обсягів та інтенсивності внутрішніх взаємозв’язків і взаємодії
між підсистемами і елементами НІС;
– посилення інноваційної орієнтованості інвестицій;
– збільшення ролі держави, регіонів і окремих територіальних
міжрегіональних комплексів у формуванні та розвитку НІС.
Стандартно НІС включає наступні компоненти [8]:
– нормативно-правову базу інноваційної діяльності;
– суб'єкти інноваційної діяльності;
– інноваційну інфраструктуру НІС.
Зобразимо схематично структуру національної інноваційної системи на
рис. 2.4.
Проведемо детальний аналіз елементів НІС:
1. Нормативно-правова база інноваційної діяльності. Держава визначає
правила функціонування і взаємодії учасників інноваційного процесу через
формування нормативно-правового середовища. Крім того, вона проводить
державну політику в області інноваційної діяльності. Державна інноваційна
політика - це частина державної соціально-економічної політики, пов’язана з
здійсненням державою комплексу організаційних, економічних і правових
заходів, спрямованих на розвиток інноваційної діяльності. В рамках
інноваційної політики органи державної влади визначають цілі інноваційної
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стратегії та механізми підтримки пріоритетних інноваційних програм і
проектів. Одним із способів впливу на загальний інноваційний процес в
країні є надання державою фінансових коштів (гранти, державні замовлення і
т.д.) учасникам інноваційної діяльності, які реалізують різні інноваційні
програми, під якими розуміється комплекс інноваційних проектів і заходів,
узгоджених за ресурсами, виконавцями і термінами їх здійснення та
забезпечують ефективне вирішення завдань по освоєнню і поширенню
принципово нових видів продукції (технологій).
2. Суб’єкти інноваційної діяльності. Суб’єкти інноваційної діяльності фізичні та юридичні особи, які здійснюють виробництво та просування
інноваційного продукту. До них відносяться: державні органи управління
інноваційною діяльністю; науково-дослідні інститути (НДІ); вищі навчальні
заклади (ВНЗ), які проводять наукові дослідження; інноваційні центри;
бізнес-інкубатори; технопарки; технополіси; фінансово-кредитні інноваційні
установи.
3. Інноваційна інфраструктура НІС. Інноваційна інфраструктура сукупність юридичних осіб, ресурсів та засобів, що забезпечують
матеріально-технічне, фінансове, організаційно-методичне, інформаційне,
консультаційне та інше обслуговування інноваційної діяльності. Традиційно
в економіці під інфраструктурою розуміють сукупність систем і служб,
необхідних для функціонування галузей матеріального виробництва, або для
забезпечення умов життєдіяльності суспільства [9]. Важливо відзначити
головну особливість будь-інфраструктури, а саме: інфраструктура - це
спеціалізована підсистема, що надає послуги всім суб'єктам виробничих або
соціальних процесів. Інноваційну інфраструктуру необхідно розглядати, як
підсистему НІС, представлену у вигляді сукупності певних організацій, і їх
взаємозв’язків з різними елементами інноваційної підсистеми, що сприяє
розвитку інноваційного бізнесу на різних стадіях його життєвого циклу, а
також реалізації інноваційного ланцюжка на території, і спрямований на
формування економіки, заснованої на знаннях. У зв’язку з цим існують різні
погляди на інноваційну інфраструктуру. З одного боку, інноваційною
інфраструктурою називається сукупність всіх підсистем, що забезпечують
доступ до різних ресурсів (активів) і (або) надають ті чи інші послуги
учасникам інноваційної діяльності [10]. З іншого боку, інноваційна
інфраструктура - це сукупність суб’єктів інноваційної діяльності і
взаємозв’язків між ними, які виробляють нові знання і нововведення,
перетворять їх в нові продукти і послуги, забезпечують їх поширення і
споживання в умовах ринку.
Метою функціонування інноваційної інфраструктури як підсистеми
НІС є сприяння розвитку інноваційного бізнесу на різних стадіях його
життєвого циклу.
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Фактори, які впливають на національну інноваційну систему: політичні,
макроекономічні, соціальні, культурні, технологічні, міжнародні

Державні органи управління

ВХІД:

ВИХІД: законодавчі ініціативи, управлінський досвід, інноваційні
освітні технології, патенти, наукові знання, наукові спеціалісти,
організаційний попит, інноваційна продукція та послуги, інноваційні
технології, ліцензії, ноу-хау
НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА

Рис. 2.4. Структура національної інноваційної системи
Джерело: розроблено автором

Звідси можна виділити функції інфраструктури НІС [9]:
– створення наукоємного малого підприємництва;
– комерціалізація наукових розробок вузів, НДІ;
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– надання послуг з метою заповнення відсутніх компетенцій
інноваційного бізнесу, виражених в формуванні, тим самим, додаткових
конкурентних переваг.
Всі організації, що належать до інноваційній інфраструктури
перебувають в певному технологічному і економічному зв’язку, що виражає
єдність етапів інноваційної діяльності. Організації в сукупності утворюють
інноваційну інфраструктуру, розрізняються по секторам, типу організацій, по
територіях, включаючи закордонні організації та підприємства.
За допомогою різних елементів інноваційної інфраструктури
вирішуються такі основні завдання сприяння інноваційній діяльності, такі як:
– інформаційне забезпечення;
– виробничо-технологічна підтримка інноваційної діяльності;
– завдання сертифікації і стандартизації інноваційної продукції;
– сприяння просуванню ефективних розробок і реалізації інноваційних
проектів;
– проведення виставок інноваційних проектів і продуктів;
– надання консультаційної допомоги;
– підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів дня
інноваційної діяльності і інші.
Ринкова орієнтація інфраструктури НІС визначає її здатність
забезпечувати виконання всіх своїх функцій в умовах сучасної ринкової
економіки і швидку адаптацію до постійних динамічних змін. Кінцевою
метою формування інфраструктури є не тільки створення конкретних
господарюючих суб'єктів для більш ефективного ведення ними науковотехнічної та інноваційної діяльності, а забезпечення здійснення їх сукупної
діяльності в інтересах суспільства, включаючи подолання спаду
виробництва, його структурну перебудову і зміну номенклатури продукції,
що випускається, посилення її конкурентоспроможності і привабливості для
внутрішнього та зовнішнього ринків, створення нових робочих місць і
збереження науково-технічного потенціалу.
Відповідно до зазначеного вище інфраструктура науково-технічної та
інноваційної діяльності повинна являти собою комплекс таких
взаємопов’язаних об’єктів і дій:
– інформаційне забезпечення науково-технічної та інноваційної
діяльності, що дає можливість доступу до складових її баз і банків даних на
різних умовах (в тому числі комерційних) для всіх зацікавлених в цьому
організацій та індивідуальних підприємців незалежно від їх форм власності;
– експертиза (включаючи державну) науково-технічних та
інноваційних програм, проектів, пропозиції і заявок;
–
фінансово-економічне
забезпечення
науково-технічної
та
інноваційної діяльності, активно використовує різні позабюджетні джерела
коштів (насамперед ресурси місцевих підприємницьких структур, а також
інвестиції з інших регіонів і країн) і одночасно передбачає пряму і непряму
державну підтримку інноваційної діяльності;
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–
виробничо-технічна
підтримка
створення
нової
конкурентоспроможної наукомісткої продукції і високих технологій, в тому
числі з використанням лізингу;
– сертифікація наукоємної продукції;
– просування науково-технічних розробок і наукомісткої продукції на
регіональні, міжрегіональні, вітчизняні і зарубіжний ринки;
– підготовка і перепідготовка кадрів для науково-технічної та
інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки, включаючи навчання
цільових «менеджерських команд» для управління реалізацією конкретних
підприємницьких проектів;
– координація та регулювання розвитку науково-технічної та
інноваційної діяльності, які дозволяють через економічні методи і
інформаційний вплив управляти цими видами діяльності для їх більш
ефективного здійснення.
У інноваційну інфраструктуру включаються організації, фірми,
об'єднання, що охоплюють весь цикл здійснення інноваційної діяльності, що
представляє собою сукупність взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих один
одного систем і відповідних їм організаційних елементів, необхідних і
достатніх для ефективного здійснення даних видів діяльності.
Підвищення інвестиційної привабливості території (країни, регіону)
забезпечується шляхом розвитку підприємництва та залучення інвесторів,
проте, виникають наступні труднощі: з одного боку, в Україні існують всі
елементи фінансової інфраструктури - банки, страхові та лізингові компанії,
недержавні пенсійні фонди, факторингові компанії; з іншого боку, доступ до
інвестиційних ресурсів на оптимальних умовах мають середині і великі
підприємства, що займають стійкі положення на ринку, а у підприємцівпочатківців практично немає шансів залучити фінансові ресурси для своїх
проектів, в зв'язку з відсутністю кредитної історії, тому вони змушені шукати
додаткові джерела спів фінансування, - ці особливості характеризують
сучасне ділове середовище регіонів України [12].
2.4 Стратегічні засади формування національної інноваційної
моделі кластерної політики
Одним з найважливіших напрямків вирішення завдань сучасної
економіки є створення умов для поширення процесів кластеризації, що
надають можливість реалізувати конкурентоздатний потенціал територій та
сформувати національну інноваційну модель кластерної політики. На
сьогодні використання кластерного підходу вже зайняло певну нішу у
стратегіях соціально-економічного розвитку ряду суб'єктів та територіальних
утворень України. Ряд проектів розвитку територіальних кластерів
реалізуються за ініціативним принципом. На регіональних рівнях
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