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Архітектура та атрибути інноваційної інфраструктури 
 

У роботі обґрунтовано значення інноваційної інфраструктури на сучасному етапі розвитку 

світового господарства та міжнародних економічних зв’язків. Проведено аналіз та 

систематизовано авторські підходи до розуміння архітектури інноваційної інфраструктури, її 

окремих елементів. Розглянуто сутність, основні різновиди, критерії диференціації паркових 

структур, що виступають складовими елементами інноваційної інфраструктури. Подано 

авторський підхід до класифікації елементів інноваційної інфраструктури. На основі аналізу 

основних топологій (конфігурацій) мереж визначено, що елементи інноваційної інфраструктури, 

що ідентифікуються як структури подвійного (бінарного) призначення, можуть утворюватися 

та функціонувати або у вигляді «зірки» (непаркові структури), або у вигляді «дерева» (паркові 

структури). Визначено критерії класифікації, основні види інноваційної інфраструктури, її 

атрибути, які розділено на 2 види: універсальні атрибути та специфічні атрибути. До 

універсальних атрибутів інноваційної інфраструктури належать емерджентність, 

інгерентність, адаптивність, еквіфінальність, цілеспрямованість, організованість, цілісність, 

функціональність, структурність, стійкість, детермінованість, узгодженість складових 

елементів, ресурсоємність, керованість, висока ризикованість, інерційність, ексклюзивність, до 

специфічних – синергічність, універсальність, різнорівнева компліментарність. 

Ключові слова: інноваційна інфраструктура, архітектура; інноваційне підприємство; 

спеціалізовані установи; паркові структури; бізнес-інкубатор; класифікація. 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах переходу від індустріального до постіндустріального типу 

суспільства, як засвідчують сучасні реалії розвитку світового господарства та міжнародних економічних 

зв’язків, особливої актуальності набуває інноваційна складова розвитку. 

Незважаючи на розвиток інноваційної інфраструктури протягом майже століття, адже, як зазначає 

О.А. Рочева, «…інноваційна інфраструктура почала активно формуватися лише з початку 50-х років 

минулого століття, а максимального рівня її розвиток досяг лише до середини 90-х років XX 

століття» [1, с. 322], сьогодні відсутнє загальноприйняте визначення сутності даного терміну.  

Відсутність усталеного підходу до розуміння сутності поняття «інноваційна інфраструктура», її 

архітектури (набір елементів, необхідний і достатній для забезпечення становлення, функціонування та 

розвитку інноваційної інфраструктури), атрибутів породжує цілу низку як теоретичних, так і практичних 

проблем, визначає необхідність перегляду та систематизації авторських підходів. 

Аналіз останніх досліджень та публікації, на які спирається автор. Авторські підходи до 

розуміння інноваційної інфраструктури, її архітектури, видів та атрибутів запропоновано цілою низкою 

як українських[4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20], так і зарубіжних [1–3, 6, 9, 12–14, 16, 21–23] вчених. 

Метою статті є систематизації існуючих авторських підходів до архітектури інноваційної 

інфраструктури, визначення її як універсальних, так і специфічних атрибутів.  

Викладення основного матеріалу. Критичний аналіз джерел [1–23] дозволяє стверджувати, що у 

широкому значенні під інноваційною інфраструктурою доцільно розуміти керовану систему, що 

виступає умовою, інструментом, результатом розвитку керуючої системи (національної економіки), 

визначає особливості її інноваційного розвитку, шляхом детермінуючого впливу на стан та особливості 

розвитку національної інноваційної системи, інноваційного процесу, інноваційної діяльності, 

інноваційного підприємництва та ін. 

Крім того, аналіз джерел [2–15] призводить до розуміння, що сьогодні у науковій літературі 

виділяються наступні два підходи до ідентифікації архітектури інноваційної інфраструктури: 

Широкий – до складу інноваційної інфраструктури входить весь комплекс підприємств, організацій, 

установ, об’єктів, які забезпечують інноваційний розвиток [1, 4, 15]. 

Вузький – інноваційна інфраструктура складається із: 

– інноваційних підприємств [1, 9, 11, 12]; 

– спеціалізованих установ[8, 9, 11, 13]; 

– підприємств, організацій та установ, що надають різні функціональні (маркетингові, 

консалтингові, наукові та ін.) послуги із забезпечення інноваційної діяльності, інноваційного 

процесу тощо [5, 9–11]. 
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Аналіз джерел [5, 6, 14, 16] свідчить, сьогодні не існує загальноприйнятого, уніфікованого підходу до 

розуміння сутності, критеріїв приналежності підприємств до інноваційних або спеціалізованих установ, 

чіткого їх переліку та критеріїв диференціації. 

Як свідчить аналіз джерел [6, 9, 11, 13, 20]: 

1) до спеціалізованих установ інноваційної інфраструктури найчастіше відносять: бізнес-інкубатори, 

центри трансферу технологій, інноваційні центри, технологічні парки (технопарки), наукові парки; 

2) відносно простими (організаційно) є такі елементи інноваційної інфраструктури, як: інноваційний 

центр, центр трансферу технологій; складними (мережевими) – бізнес-інкубатор, технопарки, наукові 

парки. 

Інноваційний центр – це елемент інноваційної інфраструктури, який належить до її спеціалізованих 

установ, сприяє комерціалізації, використанню результатів НДДКР, шляхом об’єднує підприємства, що 

займаються інноваційною діяльністю, підвищуючи їх ринкову силу. 

Центр трансферу технологій – елемент інноваційної інфраструктури, який сприяє комерціалізації, 

використанню результатів НДДКР, шляхом їх експертизи, оцінки прогнозованого значення ефекту від їх 

впровадження, просування результатів науково-технічних досліджень на ринок.  

Як було зазначено вище, до порівняно складних (мережевих) елементів інноваційної інфраструктури, 

які належить до її спеціалізованих установ, належать бізнес-інкубатор, технопарки, наукові парки.  

Інноваційний інкубатор – це елемент інноваційної інфраструктури, який покликаний забезпечити 

підтримку суб’єктів інноваційної діяльності, шляхом створення сприятливих умов для їх розвитку 

(надання в оренду нежитлових приміщень і надання консультаційних, бухгалтерських, юридичних та 

інших послуг). 

Аналіз теоретичних джерел [3, 13, 18, 19, 20–22] дозволяє стверджувати, що деякі дослідники 

технологічні та наукові парки подають як автономні, нетотожні структури [6, 18, 19], деякі як 

тотожні [20, 21], вказуючи на те, що відмінності у їх назві зумовлені лінгвістичними та національними 

особливостями у Великобританії звичайно використовують термін «науковий парк», в США 

«дослідницький парк», в Росії «технопарк» та ін. [20]. Аналіз авторських підходів до розуміння сутності 

понять «науковий парк», «технологічний парк», «промисловий парк» [3, 13, 18–22] дозволив 

стверджувати, що у залежності від цілей дослідження, ці поняття можуть або ототожнюватися, або 

диференціюватися. Зазвичай, поняття «технологічний», «науковий» парк, «промисловий» парк 

ототожнюються, коли для дослідження не принципове значення має диспропорційність організаційної 

форми інтеграції науки, технологій та виробництва; не ототожнюється – коли важливо вказати на 

можливі та фактичні диспропорції організаційної форми інтеграції науки, технологій та виробництва, що 

виникають в певному просторово-часовому континуумі. У зв’язку із останнім виділяють такі різновиди 

паркових структур, як: технологічний парк (акцент зміщено у бік технологічної складової, 

структуроутворюючим компонентом є певна технологія, у який зацікавлені як промислові об’єкти, так і 

наукові установи), науковий (дослідницький) парк (акцент зміщено у бік дослідницької, наукової 

складової, структуроутворюючим компонентом є наукова організація), промисловий (індустріальний) 

парк (акцент зміщено у бік промислової складової, структуроутворюючим компонентом є промислове 

підприємство або їх об’єднання). 

Найбільш розповсюдженим елементом інноваційної інфраструктури є наукові парки. 

Відповідно до даних ЮНЕСКО [23], найбільш відомими та найстарішими науковими парками в світі 

є: Силіконова долина (США), Софія Антиполіс (Франція), Цукуба (Японія). Крім того, як свідчать дані 

ЮНЕСКО, сьогодні в світі налічується більше 400 наукових парків, і їх число все ще зростає [23]. 

Беручи до уваги все зазначене вище, можна зробити висновок, що всі порівняно складні елементи 

інноваційної інфраструктури, які належить до її спеціалізованих установ, можна умовно розділити на 

паркові, та непаркові. Діяльність паркових структур спрямована на формування науково-виробничого 

середовища та комерціалізацію наукових розробок; діяльність непаркових (структур інкубаторного типу) – 

підтримку інноваційного підприємництва. 

Проведений аналіз підходів до ідентифікації архітектури інноваційної інфраструктури [5, 6, 9–11, 13] 

дозволив: 

1. Виділити найбільш функціональний критерій класифікації елементів інноваційної інфраструктури – 

призначення, який не лише дозволяє провести групування елементів інноваційної інфраструктури, але й 

більш чітко зрозуміти сутність феномену інноваційної інфраструктури, встановити зв’язки між її 

елементами. Так, використання зазначеного вище критерію дозволило стверджувати, що інноваційна 

інфраструктура включає 3 групи елементів: 

1.1. Забезпечуючі структури. 

1.2. Забезпечувані структури. 

1.3. Структури подвійного(бінарного) призначення.  
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Забезпечуючі структури – елементи інноваційної інфраструктури, які створюють лише умови для 

інноваційного розвитку. До забезпечуючих структур належать навчальні заклади, венчурні фонди, 

консалтингові фірми тощо.  

Забезпечувані структури – елементи інноваційної інфраструктури, які виступають учасниками 

інноваційної діяльності, інноваційного процесу, фізичні та юридичні особи, які займаються 

інноваційною діяльністю.  

Структури подвійного (бінарного) призначення – елементи інноваційної інфраструктури, які 

одночасно і створюють умови для розвитку інноваційних процесів (найважливішою функцією цих 

структур є забезпечення та підвищення ефективності інноваційної діяльності), і є їх учасниками. До 

структур подвійного (бінарного) призначення відносяться наукові парки, бізнес-інкубатори тощо. Усі 

структурні елементи інноваційної інфраструктури, які належать до структури подвійного (бінарного) 

призначення, є мережевими. 

Беручи до уваги все зазначене вище, а також те, що об’єктивно існує п’ять основних топологій 

(конфігурацій) мереж: доріжка, кільце, зірка, деревовидна, ланкова, складні структури подвійного 

(бінарного) призначення інноваційної інфраструктури можуть утворюватися та функціонувати або у 

вигляді зірки (непаркові структури) або у вигляді дерева (паркові структури). Ефективність інноваційної 

інфраструктури визначається часткою структур подвійного (бінарного) призначення у загальній масі 

елементів інноваційної інфраструктури. Чим вище значення даного показника, тим ефективніша 

інноваційна інфраструктура. 

2. Систематизувати існуючі підходи до класифікації елементів інноваційної інфраструктури. 

Елементи інноваційної інфраструктури можуть були класифіковані за: призначенням, територіальною 

ознакою, формою власності, рівнем прибутковості, рівнем спеціалізації, сферою фокусування уваги, 

рівнем залежності від інших елементів інноваційної інфраструктури. 

3. Зробити висновок, що найчастіше як у українській, так і зарубіжній літературі використовується 

класифікація елементів інноваційної інфраструктури за сферою фокусування уваги (галузево-

функціональною ознакою) [5, 9, 11], при цьому виділяють наступні блоки елементів: виробничо-

технологічний блок, інформаційний блок, блок підготовки та перепідготовки кадрів, експертно-

консалтинговий блок, фінансовий блок, збутовий блок.  

У цілому, як свідчить аналіз джерел [1, 5, 6, 9, 11–13], можна виділити наступні види інноваційних 

інфраструктур: глобальна, макрорівня, мезорівня, мікрорівня (просторово-територіальна ознака); 

ефективна, неефективна (рівень ефективності); збалансована, незбалансована (структура); інтегрована, 

не інтегрована (ступінь інтеграції, залежності), інноваційна інфраструктура, створення якої планується; 

інноваційна інфраструктура, що створюється; інноваційна інфраструктура, що експлуатується; 

інноваційна інфраструктура, що знаходиться на етапі оптимізації (стадія життєвого циклу, розвитку).  

Аналіз сутності поняття «інноваційна інфраструктура», її видів та елементів, джерел [4, 15] дозволяє 

стверджувати, що інноваційній інфраструктурі притаманні як універсальні (емерджентність, 

інгерентність, адаптивність, еквіфінальність, цілеспрямованість, організованість, цілісність, 

функціональність, структурність, стійкість, детермінованість, узгодженість складових елементів, 

ресурсоємність, керованість, висока ризикованість, інерційність, ексклюзивність), так і специфічні 

атрибути (синергічність, універсальність, різнорівнева компліментарність).  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Архітектура інноваційної інфраструктури 

включає всі підприємства, організації, установи, об’єкти, які забезпечують інноваційний розвиток. 

Важливою складовою архітектури інноваційної інфраструктури є спеціалізовані установи інноваційної 

інфраструктури, до яких найчастіше відносять: бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій, 

інноваційні центри, паркові структури. Усі спеціальні установи інноваційної інфраструктури є 

мережевими утвореннями, які  можуть утворюватися та функціонувати або у вигляді зірки (непаркові 

структури) або у вигляді дерева (паркові структури). Елементи інноваційної інфраструктури можуть 

були класифіковані за: призначенням, територіальною ознакою, формою власності, рівнем 

прибутковості, рівнем спеціалізації, сферою фокусування уваги, рівнем залежності від інших елементів 

інноваційної інфраструктури. Види інноваційних інфраструктур: глобальна, макрорівня, мезорівня, 

мікрорівня (просторово-територіальна ознака); ефективна, неефективна (рівень ефективності); 

збалансована, незбалансована (структура); інтегрована, не інтегрована (ступінь інтеграції, залежності), 

інноваційна інфраструктура, створення якої планується; інноваційна інфраструктура, що створюється; 

інноваційна інфраструктура, що експлуатується; інноваційна інфраструктура, що знаходиться на етапі 

оптимізації (стадія життєвого циклу, розвитку). Універсальні атрибути інноваційної інфрастркутри – 

емерджентність, інгерентність, адаптивність, еквіфінальність, цілеспрямованість, організованість, 

цілісність, функціональність, структурність, стійкість, детермінованість, узгодженість складових 

елементів, ресурсоємність, керованість, висока ризикованість, інерційність, ексклюзивність, специфічні – 

синергічність, універсальність, різнорівнева компліментарність. Результати дослідження будуть 

використані у подальших роботах автора, присвячених вивченню феномену інноваційної 
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інфраструктури, їх ефективному функціонуванню та розвитку. Використання результатів проведеного 

дослідження під час розробки стратегії інноваційного розвитку, конкурентоспроможності країни 

дозволить підвищити ефективність державних зусиль у зазначених вище напрямах. 
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