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інноВаційної інфраСтруктури
Резюме. У статті представлено концептуальну схему дослідження процесу розвитку інноваційної інфра-
структури. Визначено консеквентність розвитку інноваційної інфраструктури (планування, створення, екс-
плуатація, оптимізація), виміри, що визначають особливості стану та динаміки розвитку інноваційної інфра-
структури в умовах глобалізації (простір, час, матеріальний вимір, структурний вимір). Визначено основні 
принципи дослідження інноваційної інфраструктури (наукової обґрунтованості, адекватної об’єктивності, 
системності, репрезентативності, комплексності, націленості, транспарентності, емпіричної оптимальності, 
економічної доцільності, інваріантності (уніфікованості) методики дослідження) та теорії, що формують на-
уковий базис розвитку інноваційної інфраструктури в умовах глобалізації. Запропоновано систему показни-
ків і методику дослідження стану та особливостей розвитку інноваційної інфраструктури.
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ВСтуП

На сучасному етапі розвитку світового гос-
подарства та міжнародних економічних зв’язків 
рівень інноваційності і, як результат, рівень роз-
витку національної інноваційної системи, іннова-
ційної інфраструктури стає одним із домінантних 
детермінантів успішності країн у глобальному 
світі конкуруючих економік. Як свідчать резуль-
тати досліджень фахівців INSEAD та WIPO [1],  
не всім країнам однаково добре вдається забез-
печувати свою інноваційність. Так, найвищим 
рівнем інноваційності характеризуються про-
мислово розвинуті країни Північної Америки та 
Європи, найнижчим — країни Африки. Так, до 
переліку країн-лідерів за рівнем інноваційнос-
ті протягом 2010–2016 рр. стабільно входили: 
США, Швеція, Об’єднане Королівство, Сінга-
пур, Швейцарія, Данія, Нідерланди; до переліку 
країн-аутсайдерів — країни Африки: Того, Ємен, 
Бурунді та ін., Пакистан [1].

ПоСтаноВка Проблеми

Поляризація інноваційного потенціалу кра-
їн світу актуалізує питання підвищення ефек-
тивності державного управління інноваційним 
потенціалом, обумовлює перегляд підходів до 
управління розвитком національних інновацій- 
них систем та інноваційної інфраструктури. Бе-
ручи до уваги той факт, що ефективне управлін-
ня будь-яким об’єктом, зокрема інноваційною 
інфраструктурою, неможливе без уточнення її 
поточного стану, потенціалу та особливостей, 
сьогодні існує нагальна потреба визначити ме-
тодологічні засади дослідження процесу роз-
вит ку інноваційної інфраструктури.

аналіз ДоСліДжень і Публікацій

Незважаючи на значний інтерес українських 
і зарубіжних учених до проблем інноваційного 
розвитку, розвитку національної інноваційної 
системи та прямий логічний зв’язок особливос-
тей їх динаміки і стану інноваційної інфраструк-
тури, дослідження, спрямовані на визначення 
методологічних засад процесу розвитку іннова-
ційної інфраструктури, сьогодні майже не про-
водяться. Або ж вони є дуже фрагментарними — 
зосереджують увагу на певному просторовому 
зрізі, передбачають екстраполяцію результатів 
аналізу стану та особливостей інноваційного 
розвитку країни, її інноваційного потенціалу на 
стан та особливості розвитку інноваційної інф-
раструктури тощо. Окремі аспекти дослідження 
процесу розвитку інноваційної інфраструктури 
розглядаються у роботах [3–7].

результати ДоСліДжень

Беручи до уваги те, що методологія [від  
гр. methodos — шлях дослідження, теорія, вчен-
ня + logos — вчення] — вчення про структуру, 
логічну організацію, методи та засоби діяль-
ності; вчення про принципи побудови, форми 
та способи наукового пізнання [1, с. 580], ме-
тодологія дослідження інноваційної інфраструк-
тури — це загальна логіка, принципи, методи 
вивчення інноваційної інфраструктури та про-
цесів її розвитку.

Теоретичний базис методології дослідження 
процесів розвитку інноваційної інфраструктури 
в умовах глобалізації закладено у теоріях роз-
витку: діалектиці, теорії інноваційного розвитку, 
теорії сталого розвитку; теоріях конкуренції та 
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конкурентоспроможності; теоріях інтернаціо-
налізації, зокрема глобалізації; теоріях постін-
дустріального суспільства; теоріях політики та 
державного управління; теоріях систем і ме-
реж; теоріях підприємництва; теоріях менедж- 
менту.

Теорії розвитку, зокрема теорія діалектики, 
інноваційного розвитку, сталого розвитку визна-
чають загальну логіку, консеквентність розвитку 
інноваційної інфраструктури.

Теорії розвитку, інноваційного розвитку, 
пост індустріального суспільства, інтернаціона-
лізації, конкуренції та конкурентоспроможності, 
підприємництва визначають вичерпний перелік 
передумов, імперативів, факторів та ефектів 
розвитку інноваційної інфраструктури в умовах 
глобалізації.

Теорії менеджменту, систем, мереж, по-
літики та державного управління визначають 
особливості розвитку та функціонування ін-
новаційної інфраструктури як керованої сис-
теми, загальну логіку забезпечення вектору її  
розвитку.

Концептуальна схема дослідження процесу 
розвитку інноваційної інфраструктури наведена 
на рис. 1.

Фундаментальними положенням методо-
логії дослідження інноваційної інфраструктури 
є те, що:

1. У широкому значенні під інноваційною 
інфраструктурою розуміється керована систе-
ма, що виступає умовою, інструментом, резуль-
татом розвитку керуючої системи (націо нальної 
економіки), визначає особливості її інновацій-
ного розвитку шляхом детермінуючого впливу 
на стан та особливості національної інновацій-
ної системи, інноваційних процесів, діяльності, 
підприємництва тощо. Вузьке значення інно-
ваційної інфраструктури залежить від мети до-
слідження.

2. Інноваційна інфраструктура включає три 
групи елементів:

2.1. Забезпечуючі структури (венчурні фон-
ди, консалтингові фірми).

2.2. Забезпечувані структури (фізичні та 
юридичні особи, які займаються інноваційною 
діяльністю).

2.3. Структури подвійного (бінарного) при-
значення (наукові парки, бізнес-інкубатори 
тощо).

3. Інноваційній інфраструктурі притаман-
ні як універсальні атрибути (емерджентність, 
інгерентність, адаптивність, еквіфінальність, 
цілеспрямованість, організованість, цілісність, 
функціональність, структурність, стійкість, де-
термінованість, узгодженість складових еле-
ментів, ресурсоємність, керованість, висока 
ризикованість, інерційність, ексклюзивність), 

рис. 1. Концептуальна схема дослідження процесу розвитку інноваційної інфраструктури
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так і специфічні (синергічність, універсальність, 
різнорівнева компліментарність).

4. Функціями інноваційної інфраструктури у 
широкому значенні цього терміна є:

4.1. Стимулювання інноваційного розви-
тку національної економіки шляхом сприяння 
селективному розвитку його стимуляторів, ка-
талізаторів та умов (стимулююча).

4.2. Забезпечення організаційних (струк-
турних) умов для інноваційного розвитку (за-
безпечуююча).

4.3. Корегування та розподіл ресурсів за-
лежно від цілей, потреб і вимог інноваційного 
розвитку (алокаційна).

4.4. Утворення та розвиток єдиного просто-
ру інноваційного розвитку, у якості якого може 
розглядатися національна інноваційна система 
(інтегруюча).

5. Під розвитком інноваційної інфраструкту-
ри доцільно розуміти стадіальний процес пер-
манентних послідовних трансформацій іннова-
ційної інфраструктури, що передують її модерні-
зації, необхідність, доцільність та обов’язковість 
якої детермінується еволюційними процесами, 
її атрибутами, а також ступенем адаптивності 
національної інноваційної системи (складовою 
якої є інноваційна інфраструктура) до вимог і 
змін зовнішнього середовища. Отже, як і щодо 
будь-якого іншого об’єкта, розвитку інновацій-
ної інфраструктури притаманні: незворотність; 
безперервність; кумулятивність; інтенсивність; 
багатоваріантність; спрямованість; лінійність; 
циклічність, що визначається логікою самого 
розвитку як процесу.

6. Універсальну консеквентність розвитку 
інноваційної інфраструктури можна предста- 
вити так: планування, створення, експлуатація, 
оптимізація.

7. Специфіка стану та процесів розвитку ін - 
новаційної інфраструктури проявляється у чо-
тирьох вимірах:

7.1. Просторовий вимір.
7.2. Часовий вимір.
7.3. Матеріальний (кількісно-вартісний) ви-

мір.
7.4. Структурний (пропорційний) вимір.
Домінантне значення має бінарний конти-

нуум вимірів “простір – час”. Континуум вимірів 
“структура – матеріальне”, у свою чергу, має 
похідний, підлеглий характер.

8. Найбільший вплив на стан та особливості 
інноваційної інфраструктури чинять такі факто-
ри: перехід від індустріального до постіндуст-
ріального суспільства і, як результат, активний 
розвиток інформаційних та комунікаційних тех-
нологій, інноваційної діяльності; глобалізація, 
яка супроводжується посиленням глобальної 

взаємодії, зміною характеру взаємозалежності 
країн (неозалежність); особливості та потенціал 
національної інноваційної системи, ефектив-
ність державної інноваційної політики та фінан-
сової підтримки тощо.

9. Перманентність, конкурентність, синкре-
тичність форм, сталість, адаптивність, інгерент-
ність, керованість змінами — основні імперативи 
(імператив — вимога, наказ, закон, категорична, 
безумовна, настійна вимога [4]) розвитку інно-
ваційної інфраструктури в умовах глобалізації.

Дослідження стану та особливостей розви-
тку інноваційної інфраструктури має базуватися 
на наступних принципах (рис. 2):

 наукової обґрунтованості — дослідження 
стану та особливостей розвитку інноваційної 
інфраструктури відбувається з урахуванням 
особливостей еволюції наукової думки, теорії 
інноваційного розвитку, інфраструктурних сис-
тем, національної інноваційної системи (інших 
суміжних і “родинних” теорій), нових, але апро-
бованих методологічних і методичних підходів, 
сучасних інформаційних технологій;

 принцип адекватної об’єктивності — ви-
користання як інформаційної бази дослідження 
лише адекватної інформації (тієї, що відповідає 
часовим межам дослідження, його задачам та 
методиці), перевірених фактів, джерел, методів 
аналізу, яким можна довіряти;

  принцип системності — дослідження ін-
новаційної інфраструктури має відбуватися з 
огляду на те, що вона виступає підсистемою 
більш складної системи — національної інно-
ваційної системи країни, яка чинить на неї як 
прямий, так і опосередкований вплив, висту-
паючи зовнішнім середовищем;

 принцип репрезентативності — система 
показників, які використовуються для дослі-
дження стану та особливостей розвитку іннова-
ційної інфраструктури, має відповідати критерію 
мінімальної достатності, тобто бути мінімаль-
ною, але достатньою (репрезентативною) для 
відображення та оцінювання всіх особливостей 
функціонування об’єкта;

  принцип комплексності — дослідження 
стану інноваційної інфраструктури має забез-
печувати послідовне вирішення всієї сукупності 
задач аналізу за кожним його напрямом, пе-
редбачати розгляд об’єкта аналізу як складної 
системи.

 принцип націленості — дослідження інно-
ваційної інфраструктури забезпечує інформа-
ційно-аналітичну підтримку процесу прийняття 
управлінських рішень, розв’язання проблеми;

 принцип транспарентності — досліджен-
ня інноваційної інфраструктури має проводити-
ся на основі відкритої та прозорої інформації, 
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чіткої методики аналізу, передбачати доступ-
ність його результатів;

 принцип емпіричної оптимальності — ви-
користання під час дослідження оптимального 
співвідношення статистичних та експертних 
даних;

  принцип економічної доцільності — ви-
трати на дослідження стану та особливостей 
розвитку інноваційної інфраструктури мають 
бути меншими за економічний ефект, отрима-
ний від упровадження та використання резуль-
татів дослідження;

  принцип інваріантності (уніфікованості) 
методики дослідження — дослідження іннова-
ційної інфраструктури має базуватися на єди-
ному методичному підході незалежно від про-
сторового, часового та іншого його зрізів.

10. Для надання комплексної характерис-
тики особливостям розвитку інноваційної інф-
раструктури доцільно використовувати сім груп 
показників: обсягові; структурні; показники ін-
тенсивності; ефективності; динаміки; результу-
ючі (інтегральні) показники; показники зістав-
лення.

До основних обсягових показників іннова-
ційної інфраструктури треба віднести кількість 
суб’єктів інноваційного процесу та об’єктів інно-
ваційної інфраструктури (разом забезпечуючі, 
забезпечувані та подвійного призначення).

До структурних показників інноваційної інф-
раструктури відносяться будь-які показники, 
диференційовані за сферою фокусування, те-
риторіальною приналежністю, приналежністю 
до різних типів елементів інноваційної інфра-
структури та ін.

До основних показників інтенсивності інно-
ваційної інфраструктури слід віднести:
•  відношення кількості здійснених наукових 

дос ліджень і розробок до загальної кількості 
елементів інноваційної інфраструктури;

•  відношення обсягу реалізованої інноваційної 
продукції до загальної кількості елементів ін-
новаційної інфраструктури;

•  відношення обсягів витрат на виконання нау-
кових досліджень і розробок до загальної 
кількості елементів інноваційної інфраструк-
тури;

•  відношення обсягів фінансування наукових 
досліджень і розробок до загальної кількості 
елементів інноваційної інфраструктури;

•  відношення кількості заявок і патентів на ви-
находи до загальної кількості елементів інно-
ваційної інфраструктури;

•  відношення кількості патентів на винаходи 
до загальної кількості елементів інноваційної 
інфраструктури.

До основних показників ефективності інно-
ваційної інфраструктури потрібно віднести:
•  відношення обсягу реалізованої інноваційної 

продукції до загального обсягу витрат іннова-
ційних, інноваційно активних підприємств;

•  обсяг реалізованої інноваційної продукції 
(ефект);

•  кількість нових (створених) елементів іннова-
ційної інфраструктури.

До основних показників динаміки іннова-
ційної інфраструктури відносимо всі показники, 
зміни яких розглядаються у часі (абсолютне та 
відносне відхилення).

Показники зіставлення інноваційної інфра-
структури — усі групи показників, зміни яких 
розглядаються у часі, по відношенню до реаль-
ної або гіпотетичної бази для порівняння.

Як результуючий показник розвитку інно-
ваційної інфраструктури слід використовувати 
синтетичний показник функціональності інно-
ваційної інфраструктури, який має розрахову-
ватися, як:

 Іф = Іоб + (Іс + 2) + Іін + Іеф + Ід , (1)

де Іоб — індекс обсягу; Іс — індекс структури; 
Іін — індекс інтенсивності; Іеф — індекс ефек-
тивності; Ід — індекс динаміки.

Значення зазначених вище індексних по-
казників визначається як сума нормалізованих 
значень показників (див. табл. 1), що формують 
індекс. При розрахунку індексу структури окре-
мо додається по 1 балу, якщо співвідношення 
структур подвійного призначення та загальної 
кількості елементів інноваційної інфраструкту-
ри і співвідношення забезпечуваних структур 
та загальної кількості елементів інноваційної 
інфраструктури відповідають нормативним зна-
ченням (табл. 1).

 I m m
j
ki j

j

n

j= =
=
∑

1

, , (2)рис. 2. Принципи дослідження інноваційної 
інфраструктури
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де Ii — i-й індекс; n — кількість показників, що 
визначають i-й індекс; mj — нормалізоване 
значення показника, що визначає i-й індекс; 
j — ненормалізоване значення показника, що 
визначає i-й індекс; k — нормативне значення 
показника, що визначає i-й індекс.

ВиСноВки

Логіка та особливості дослідження проце су 
розвитку інноваційної інфраструктури детермі-
нуються природою та специфічними особли-

востями інноваційної інфраструктури, а також 
метою, принципами дослідження інноваційної 
інфраструктури. Специфіка стану та процесів 
розвитку інноваційної інфраструктури прояв-
ляється у чотирьох вимірах інноваційної інф-
раструктури: просторовий вимір; часовий; ма-
теріальний (кількісно-вартісний); структурний 
(пропорційний). Показники, нормативні зна-
чення, результати дослідження будуть викорис-
тані у подальших роботах автора, присвячених 
вивченню ефективних інструментів і напрямів 

Таблиця 1

Дані, необхідні для нормування значень показників, що використовуються  
для дослідження інноваційної інфраструктури

Показник
нормативне 

значення
Примітка

Кількість елементів інноваційної інфраструктури 10000
Ураховано можливі 

значення показника та 
зручність використання

Забезпечуючі структури 3300 33%
Визначені шляхом 

використання 
логічних методів

Забезпечувані структури 3300 33%

Структури подвійного призначення 3400 34%

відношення кількості здійснених наукових дос-
ліджень і розробок  до загальної кількості еле-
ментів інноваційної інфраструктури 10

Ураховано  
можливі значення  

показника та зручність  
використання

відношення обсягу реалізованої інноваційної 
продукції до загальної кількості елементів інно-
ваційної інфраструктури 100

відношення обсягів витрат на виконання науко-
вих досліджень і розробок до загальної кількості 
елементів інноваційної інфраструктури 100

відношення обсягів фінансування наукових дос-
ліджень та розробок до загальної кількості еле-
ментів інноваційної інфраструктури 100

відношення кількості заявок і патентів на винахо-
ди до загальної кількості елементів інноваційної 
інфраструктури 100

відношення кількості патентів на винаходи до 
загальної кількості елементів інноваційної інф-
раструктури 100

відношення обсягу реалізованої інноваційної 
продукції до загального обсягу витрат іннова-
ційних, інноваційно активних підприємств 10

обсяг реалізованої інноваційної продукції 1000

кількість нових (створених) елементів іннова-
ційної інфраструктури 1000

Примітка: розроблено та складено автором.
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управління інноваційною інфраструктурою Ук-
раїни. Використання результатів проведеного 
дослідження під час розробки стратегії іннова-
ційного розвитку, розвитку національної інно-
ваційної системи, інноваційної інфраструкту-
ри, конкурентоспроможності країни дозволить 
підвищити ефективність державних зусиль у 
зазначених вище напрямах.
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methodological baSeS for inveStigation of develoPment ProceSS  
of innovation infraStructure
Abstract. The article presents the conceptual outline of investigation of development process of the innovation 
infrastructure. Sequence of innovation infrastructure development is defined (planning, creation, exploitation, opti-
mization). Measurements determining the peculiarities of the state and dynamics of the innovation infrastructure’s 
development under globalization conditions (space, time, material dimension, structural dimension) are determined. 
The basic principles of the study of innovation infrastructure (scientific validity, the principle of adequate objectivity, 
the principle of systematics, the principle of representativeness, the principle of integrity, the principle of targeting, 
the principle of transparency, the principle of empirical optimality, the principle of economic feasibility, the principle 
of invariance (unification) of the research methodology) are defined as well as the theories forming the scientific 
basis for the development of innovation infrastructure under globalization conditions. A system of indicators and a 
methodology for studying the state and features of the development of innovation infrastructure are proposed.
Keywords: innovation infrastructure, methodological principles, development, theories, principles, methods, 
indicators.

Ю.г. бочарова, канд. экон. наук, доцент

метоДологичеСкие оСноВы иССлеДоВания ПроцеССа разВития 
инноВационной инфраСтруктуры

Резюме. В статье представлена концептуальная схема исследования процесса развития инновационной 
инфраструктуры. Определена консеквентность развития инновационной инфраструктуры (планирование, 
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создание, эксплуатация, оптимизация), измерения, определяющие особенности состояния и динамики 
развития инновационной инфраструктуры в условиях глобализации (пространство, время, материальное 
измерение, структурное измерение). Определены основные принципы исследования инновационной ин-
фраструктуры (научной обоснованности, адекватной объективности, системности, репрезентативности, 
комплексности, нацеленности, транспарентности, эмпирической оптимальности, экономической целесоо-
бразности, инвариантности (унифицированности) методики исследования) и теории, формирующие науч-
ный базис развития инновационной инфраструктуры в условиях глобализации. Предложена система пока-
зателей и методика исследования состояния и особенностей развития инновационной инфраструктуры.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, методологические основы, развитие, теории, принци-
пы, методы, показатели.
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СучаСні ПіДхоДи і метоДи ПроВеДення 
Прогнозних ДоСліДжень: СВітоВий ДоСВіД  
і можлиВіСть його ВикориСтання В україні

Резюме. Стаття присвячена дослідженню світового досвіду сучасних підходів і методів проведення прогноз-
них досліджень з метою можливого їх використання в Україні для визначення та коригування пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності. Наведено результати дослідження, які свідчать, що основним та надійним 
інструментом визначення науково-технічних пріоритетів сьогодні є технологічний форсайт як процес за-
лучення науковців, інженерів, промисловців, державних службовців та інших партнерів для виявлення сфер 
стратегічних досліджень і розробок нових технологій, які можуть принести найбільшу економічну і соціальну 
вигоду та в довгостроковій перспективі підтримуватимуть промислову конкурентоспроможність. Зазначено, 
що у світовій практиці використовується кілька десятків методів форсайту, з яких три базових: метод делфі, 
метод критичних технологій, метод експертних панелей, та більш сучасні, серед яких бібліометричний ана-
ліз, патентний аналіз, метод технологічної дорожньої карти, сканування горизонту, загальні характеристики 
та особливості яких досліджено і наведено в роботі. Також зазначено, що ідеального набору методів немає, 
у кожному форсайт-проекті застосовується їх комбінація (як базових, так і нових), основана на цілеспря-
мованому використанні знань експертів, з урахуванням цілей і завдань проекту, бюджету тощо. Наведено 
приклади використання комбінації методів при проведенні технологічних форсайтних проектів у розвинутих 
країнах. Здійснено дослідження вітчизняного досвіду форсайту, його методів, особливостей та результатів. 
Зроблено висновки, що для проведення сучасного форсайту можна використовувати спрощений комплек-
сний підхід, який не потребує значних людських, фінансових ресурсів (бібліометричний і патентний аналізи) 
та часового простору (експертні панелі та критичні технології). У разі наявності коштів для здійснення по-
стійного процесу прогнозування ефективним та надійним є метод горизонтального сканування у поєднанні 
з іншими методами відповідно до завдань дослідження.

Ключові слова: прогнозування, науково-технічний розвиток, пріоритетні напрями, форсайт, метод, комп-
лексний підхід, інноваційна діяльність, пропозиції.


