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CATEGORIAL ASPECTS OF DIALECTICS OF INNOVATIVE SPACE

Мета. Мета статті полягає у визначенні категоріальних аспектів діалектики інно-
ваційного простору.

Методи. У процесі дослідження використано: методи теоретичного аналізу і синтезу 
(для аналізу сутності складових інноваційного простору та визначення понять «інноваційний 
простір», «інноваційний ринок»), логічний метод та метод графічного зображення (для по-
будови схеми квінтесенції інноваційного простору та схеми діалектичного зв’язку елементів 
інноваційного простору).

Результати. Надано поняття «інноваційний простір», «інноваційний ринок»; визначе-
ні категоріальні аспекти діалектики інноваційного простору, а саме: інноваційна економіка, 
інноваційне підприємництво, інноваційний ринок, інноваційний кластер, інноваційне підпри-
ємство; виявлено квінтесенцію взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності в рамках іннова-
ційного простору, які формують інформаційний простір, інвестиційний простір, технологіч-
ний простір, інтелектуальний простір, усі ці складові існують в рамках підприємницького 
простору.

Ключові слова: інноваційний простір, діалектика, інноваційна економіка, інноваційне 
підприємництво, інноваційний ринок, інноваційний кластер, інноваційне підприємство.

Постановка проблеми. Прискорення і посилення євроінтеграційних процесів в 
українському науково-технічному середовищі, активізація в інтелектуальних колах, а 
також підвищення компетентності матеріального виробництва та зростання інтересу до 
новаторських способів розв’язання проблем вимагають формування та розвитку іннова-
ційного простору.

інноваційний простір — це специфічне довкілля, в якому перебувають суб’єкти ін-
новаційної діяльності, відносини між ними, отримані інноваційні результати та продукція. 
До нього включено такі елементи або складові: 1) об’єкти інновацій — основна ланка в 
інноваційній діяльності; 2) суб’єкти інноваційних відносин; 3) системний комплекс вза-
ємовідносин між елементами інноваційної діяльності; 4) інноватика (інструмент, який за-
безпечує інноваційні перетворення). властивості такого простору сьогодні стають визна-
чальним чинником соціально-економічного розвитку економічної системи [9, с. 178]. 

отже, при характеристиці інноваційного простору необхідно визначити його осно-
вні аспекти, які знаходяться в діалектичному зв’язку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. теоретичні характеристики складових ін-
новаційного простору розглядалися вітчизняними вченими [1–19], однак погляди на 
основні аспекти інноваційного простору та їх діалектичний зв’язок є неоднозначними.

Якщо розглядати природу виникнення та існування інноваційного простору, як 
сфери інноваційної діяльності, то слід зазначити що фабулою цієї природи є поєднання 
та взаємодія інформаційного простору (інформаційний простір являє собою сукупність 
інформації, яка зберігається та циркулює в процесі соціальних комунікацій, інтелекту-
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ального простору (інтелектуальний простір розглядається як парадигма для побудови 
багатоагентних систем, що забезпечують користувачів контекстно-залежною інформа-
цією, сервісами і персоніфікованими рекомендаціями, інвестиційного простору, який 
представляє собою форму існування інвестиційної діяльності, яка проявляється в інвес-
тиційному процесі, технологічного (технічного простору) (технологічний простір має за 
мету нарощування і підвищення якості сукупного наукового потенціалу як ключового 
фактору інноваційного розвитку й підвищення рівня розвитку всієї економіки; все це 
можливо в рамках розвитку підприємницького простору (підприємницький простір ви-
ступає невід’ємною складовою сучасного соціального простору і містить у собі соціальні 
інститути, норми, що регулюють підприємницькі відносини та діяльність суб’єктів під-
приємницької активності [14, с. 323].

Метою статті є визначення категоріальних аспектів діалектики інноваційного про-
стору.

Виклад основного матеріалу досліджень. інноваційний простір представляє собою 
складну структурно-змістову квінтесенцію взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності 
(інноваційних інститутів) в рамках підприємницького простору (задля отримання ко-
мерційного результату) долучаючи необхідні інформаційні ресурси з інформаційного 
простору з метою створення та розповсюдження інноваційного результату (інтелекту-
альний простір), розвитку нтП (технічний простір) на основі залучення власних чи зо-
внішніх інвестицій (інвестиційний простір) (рис. 1).

Рисунок 1 — квінтесенція інноваційного простору  
(розроблено автором)

елементами, які формують інноваційний простір є становлення інноваційної 
економіки, розвиток інноваційного підприємництва, активізація інноваційного ринку, 
створення інноваційного кластеру, розповсюдження інноваційних підприємств. Ядром 
інноваційного простору виступає інноваційне підприємство. усі ці елементи не існують 
відокремленно, а знаходяться в діалектичному зв’язку один з одним.

Діалектичний зв’язок елементів інноваційного простору наданий на рисунку 2.
характерною рисою сучасного світового розвитку є перехід провідних країн до 

формування інноваційного суспільства, побудови інноваційної економіки, заснованої 
на знаннях [17, с. 5]. інноваційний простір є обов’язковою умовою функціонування ін-
новаційної економіки.

Багатозначність визначень інноваційної економіки викликано різноманіттю підхо-
дів до тлумачення цього поняття. основними з цих підходів слід виділити наступні: про-
цесний (визначальними моментами є інноваційна діяльність, наукові знання, інновації, 
трансформація, радикальні шляхи, інноваційний розвиток) [11, 14], результативний (ба-

підприємницький простір
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зується на таких моментах: інновації, наукові досягнення, знання) [4, 7], системний (є 
більш розповсюдженим і базується на розумінні інноваційної економіки як: інновацій-
них систем, структури, моделі, інституалізації, сфери інформації, сфери знань, техноло-
гії, соціуму, капіталу) [7, 12, 18], ресурсний (стосується розуміння таких аспектів: твор-
чий людський капітал, інвестиційні ресурси) [5, 11], функціональний (визначає науку, 
освіту, знання як основні моменти інноваційної економіки) [6, 10].

інноваційна економіка — це відносно нове явище, яке суттєво відрізняється від тієї 
моделі, яка всім відома під назвою «ринково-конкурентної економіки». у цілому, інно-
ваційна економіка — це якісна нова модель, яке йде впритул за ринково-конкурентною 
моделлю і багато в чому її заперечує в ступені розвитку сучасних економічних систем 
гоцуляк л. в. [7, с. 9]

становлення та функціонування інноваційної економіки є результатом розвитку 
інноваційного підприємництва. ключовим елементом розвитку інноваційної економіки 
розвинутих країн вважається інноваційне підприємництво [1, 8, 15, 16].

інноваційне підприємництво як форма прояву інноваційної моделі розвитку еко-
номіки україни пропонує основні акценти, які сьогодні переміщуються на завдання 
прискорення інноваційного розвитку, переходу до стратегії економіки знань, яка грунту-
ється на інтелектуальних ресурсах, інтелектуальному капіталі, науки, процесу трансферу 
результатів творчої діяльності у виробництво матеріальних і духовних благ нежиборець 
в. [15, с. 69].

інноваційне підприємництво є матеріальною основою інноватизації та постійної 
модернізації усіх сфер людської життєдіяльності і переведення суспільного відтворення 
на якісно вищий щабель розвитку [16].

тобто підприємницька діяльність може бути здійснена в рамках інноваційного 
ринку. З нашої точки зору, інноваційний ринок — це конвергенція суб’єктів інновацій-
ного процесу задля отримання комерційного результату та просування інноваційного 
продукту.

Похідним поняттям інноваційного ринку є поняття інноваційного кластеру.
нині кластерна політика це процес кластеризації національної економіки, який за-

ймає одне з центральних місць у сучасній економічній науці [3, с. 61].
кластерний розвиток є характерною ознакою сучасної інноваційної економіки як 

фактор збільшення національної і регіональної конкурентоспроможності [2].
однією із найефективніших сучасних прогресивних організаційних форм іннова-

ційного співробітництва та забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарю-
вання є інноваційний кластер [13, с. 198].

інноваційна економіка

інноваційне підприємництво

інноваційний ринок

інноваційний кластер

інноваційне підприємство

Рисунок 2 — Діалектичний зв’язок елементів інноваційного простору  
(розроблено автором)
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системний підхід щодо характеристики інноваційного кластеру довів, що іннова-
ційний кластер — це система, яка охоплює ряд елементів. основним елементом іннова-
ційного кластеру виступає інноваційне підприємство.

інноваційне підприємство — це підприємство, орієнтоване на інновації, або інак-
ше, інноваційне підприємство — це таке, яке: здійснює в широкому діапазоні роботи з 
досліджень і розвитку (або здійснює закупівлі нових продуктів або технологій); виокрем-
лює на таку діяльність порівняно високі фінансові ресурси; систематично впроваджує 
нові науково-технічні рішення; представляє велику частку новинок (виробів і техноло-
гій) в обсязі продукції і послуг; постійно впроваджує інновації на ринок Jasiński a. h. [19].

Діалектика вище перерахованих елементів інноваційного простору полягає у 
зв’язку, взаємодії та дотичності цих категорій.

Висновки. на основі проведених досліджень можливо зробити наступні висновки:
— інноваційний простір представляє собою складну структурно-змістову квінте-

сенцію взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності, які формують інформаційний про-
стір, інвестиційний простір, технологічний простір, інтелектуальний простір, усі ці скла-
дові існують в рамках підприємницького простору;

— діалектичний зв’язок інноваційного простору характеризує дотичністю та вза-
ємодією розуміння цих елементів, а саме: інноваційна економіка, інноваційне підпри-
ємництво, інноваційний ринок, інноваційний кластер, інноваційне підприємство.
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Цель. Цель статьи заключается в определении категориальных аспектов диалектики 
инновационного пространства.

Методы. В процессе исследования использованы: методы теоретического анализа и 
синтеза (для анализа составляющих инновационного пространства и определения понятий 
«инновационное пространство», «инновационный рынок»), логический метод и метод графи-
ческого изображения (для построения схемы квинтэссенции инновационного пространства и 
схемы диалектической связи элементов инновационного пространства).

Результаты. Представлены понятия «инновационное пространство», «инновационный 
рынок»; определенны категориальные аспекты диалектики инновационного пространства, 
а именно: инновационная экономика, инновационное предпринимательство, инновационный 
рынок, инновационный кластер, инновационное предприятие; выявлено квинтэссенцию вза-
имодействия субъектов инновационной деятельности в рамках инновационного простран-
ства, которые формируют информационное пространство, инвестиционное пространство, 
технологическое пространство, интеллектуальное пространство, все эти составляющие 
существуют в рамках предпринимательского пространства.

Ключевые слова: инновационное пространство, диалектика, инновационная экономи-
ка, инновационное предпринимательство, инновационный рынок, инновационный кластер, 
инновационное предприятие.

Objective. The objective of the study is to determine the categorical aspects of the dialectics of 
the innovation space.
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Methods. The methodological basis of the research is the theoretical analysis method and syn-
thesis (for analyzing the components of the innovation space and defining the concepts of «innovation 
space», «innovation market»), the logical method and the method of graphic representation (for con-
structing a quintessence scheme for innovative space and a dialectical connection scheme for elements 
of innovation space).

Results. Innovation space is a complex structural and content quintessence of the interaction 
of subjects of innovation activity (innovation institutes) within the business space (for the purpose of 
obtaining a commercial result) by including the necessary information resources from the information 
space in order to create and disseminate the innovative result (intellectual space), the development of 
NTP (technical space) on the basis of attraction of own or external investments (investment space). 
The elements forming the innovation space are the formation of an innovative economy, the develop-
ment of innovative entrepreneurship, the activation of the innovation market, the creation of an in-
novation cluster, the dissemination of innovative enterprises. The core of the innovation space is the 
innovative enterprise. All these elements do not exist separately, but are in a dialectical relationship 
with each other. Innovative economy is a relatively new phenomenon that is significantly different 
from that model, known to all under the name of a «market-competitive economy.» In general, the 
innovative economy is a qualitative new model, which is closely followed by a market-competitive 
model and in many respects denies it in the degree of development of modern economic systems. Clus-
ter development is a hallmark of a modern innovation economy as a factor in increasing national and 
regional competitiveness. The dialectics of the above elements of the innovation space consists in the 
connection, interaction, and affinity of these categories.

Key words: innovation space, dialectics, innovative economy, innovative entrepreneurship, in-
novation market, innovative cluster, innovative enterprise.
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