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НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА СФЕРА ЯК ОБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Розкрито соціально-економічний контент розвитку науково-інноваційної сфери
формування інфраструктури сучасного суспільства. Розвинуто ідею формування
інноваційної інфраструктури на засадах реалізації концепції інноваційної модернізації
суспільно-економічної системи. Доведено, що формування інноваційної інфраструктури
інноваційного розвитку у контексті використання теорії модернізації суспільства
асоціюється з його оновленням та впровадженням новітніх форм господарської
діяльності та їх втіленням у техніко-технологічній, соціально-економічній і духовнокультурній структурах суспільства, що обумовлює потребу розробки і реалізації
економічної моделі інноваційної політики модернізаційного типу; розширення
залучення інвестиційних ресурсів, у тому числі шляхом виконання посередницької
функції інфраструктурними інститутами. При цьому розвиток науково-інноваційної
сфери сприяє формуванню національного потенціалу, що забезпечує розробку та
впровадження власних інноваційних продуктів й гарантує національну ідентичність.
Визначено, що для розвитку інноваційної інфраструктури сучасного суспільства
необхідно реалізувати низку організаційно-економічних заходів, передусім щодо
розширення потенціалу його науково-інноваційної сфери, основними серед яких є:
вирішення соціально-економічних проблем держави й підвищення життєвого рівня
населення; фінансове забезпечення та зростання якості наукових досліджень;
формування ринкової інфраструктури; розширення інтеграційних зв’язків між
навчальними закладами, науковими та виробничими організаціями; розвиток
територіальної організації та інституційне забезпечення науково-інноваційної сфери,
зростання рівня інвестиційної привабливості держави у міжнародному просторі.
Ключові слова: науково-інноваційна сфера, інноваційна інфраструктура, сучасне
суспільство.
JEL: А 14, О39
Постановка проблеми. Науково-інноваційна сфера розвитку суспільства
спрямована на вирішення низки сучасних проблем економічного, технічного,
технологічного, соціального та культурного розвитку. Зважаючи на особливості
формування сучасного економічного простору, розбудова інноваційної інфраструктури
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має вагоме значення для вдосконалення суспільно-економічних відносин, розвитку
виробництва та продуктивних сил суспільства, де наукові дослідження виконують
стимулюючу функцію процесів відтворення.
Незважаючи на вживані заходи, очікуваного прискореного інноваційного
розвитку вітчизняної економіки не відбувається. Однією з основних причин цього є
нерозвиненість інноваційної інфраструктури, яка повинна стати стрижнем формування
сучасного господарського механізму економіки на усіх її рівнях [1, 4].
Формування інноваційної інфраструктури для розвитку сучасного суспільства
потребує наукового обґрунтування та впровадження на практиці інноваційних
механізмів інституціональних перетворень, в основу яких має бути закладено
зміни пріоритетів розвитку в напрямі соціально-економічних перетворень. Потреба
регулювання інфраструктурного забезпечення суспільного розвитку обумовлена
необхідністю надання поштовху для інноваційного розвитку, а також усунення низки
суперечностей та негативних викликів у процесі його реалізації.
Одним з основних завдань сучасного етапу інноваційного розвитку економіки має
стати налагодження інтеграційних зв’язків, насамперед з науковими організаціями,
для проведення комплексних досліджень у сферах, що повністю забезпечують
науковий супровід пріоритетних галузей економіки та в перспективі провідне місце
країни в світовому економічному просторі [2, с. 109].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню соціально-економічних
проблем розвитку сучасного суспільства присвячено дослідження багатьох науковців,
серед них варто відзначити праці: В. Геєця, Т. Желюк, С. Ілляшенка, О. Кириченко,
В. Козика, Є. Савельєва, Н. Сіренко, І. Ховрак та ін. Проте обґрунтування потребують
окремі складові процесу формування інноваційної інфраструктури сучасного
суспільства.
Метою роботи є розкриття соціально-економічного контенту розвитку
науково-інноваційної сфери формування інфраструктури сучасного суспільства.
Досягнення визначеної мети передбачає: обґрунтування формування інноваційної
інфраструктури на засадах реалізації концепції інноваційної модернізації суспільноекономічної системи; виявлення можливості оновлення країни на основі розширення
потенціалу науково-інноваційної сфери; розгляд інституційної системи регулювання
інфраструктури суспільного розвитку; визначення міжнародної складової
інфраструктурного розвитку для зростання конкурентоспроможності держави у
міжнародному просторі.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні особливе значення
для вивчення та врегулювання сформованого економічного і соціокультурного
дисбалансу має теорія модернізації, тому що в ній закладені саме ті механізми, на
основі яких і відбувається розвиток сучасного суспільства. Методологічною основою
модернізації суспільства повинна стати концепція сумісно-розділеної діяльності
громадян, соціальних груп, держави та інших суб’єктів суспільного життя, спрямована
на вирішення сучасних завдань техніко-технологічного, економічного, соціального,
політичного і духовного розвитку [3]. У контексті формування інноваційної
інфраструктури інноваційного розвитку використання теорії модернізації суспільства
“модернізація” асоціюється з його оновленням та впровадженням новітніх форм
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господарської діяльності та їх втіленням у техніко-технологічній, соціальноекономічній і духовно-культурній структурах суспільства, що обумовлює потребу
розробки і реалізації економічної моделі інноваційної політики модернізаційного
типу; розширення залучення інвестиційних ресурсів, у тому числі шляхом виконання
посередницької функції інфраструктурними інститутами.
У національній доповіді “Інноваційна Україна-2020” наголошується на тому,
що перехід суспільства на більш високий ступінь розвитку відбувається шляхом
“заглиблення в основу” попередніх форм, що були панівними, і актуалізації нових
форм. Отже, необхідно насамперед забезпечити стабільне відтворення базових
соціально-економічних структур і на цій основі йти шляхом інноваційності [4, с. 14].
Реалізація концепції інноваційної модернізації суспільно-економічної системи має
поєднувати інноваційний розвиток з реконструкцією системи суспільно-економічних
відносин; залучення усіх наявних і формування потенційних джерел ресурсного
забезпечення економічного відтворення, усунення кризових соціально-економічних
явищ; значне зростання рівня інклюзивності економічного розвитку та консолідації
суспільства.
Слушною є думка Т. Л. Желюк щодо розгляду концептуальних засад модернізації
системи управління національною економікою, які опираються на децентралізований,
інноваційний, антикризовий, сталого розвитку підходи, що забезпечують
збалансований розвиток національної економіки на всіх рівнях її функціонування. Так,
автор зазначає, що в основу модернізації управління національною економікою слід
покласти певну архітектуру концептуальних підходів, серед яких варто виокремити
[5, 99]:
– децентралізований, який пов’язаний із забезпечення балансу інтересів розвитку
окремих територій і держави загалом, вирівнювання рівня розвитку адміністративнотериторіальних утворень;
– інноваційно-інвестиційний підхід, який передбачає активізацію використання
креативних факторів (нових знань, нанотехнологій) у забезпеченні розвитку
національної економіки;
– підхід, який апелює до посилення ролі держави у сфері запобігання, нейтралізації,
ліквідації деструктивних і дестабілізуючих факторів за рахунок комплексу політичних,
економічних, дипломатичних, інформаційних, інституційних механізмів державного
впливу, які сприятимуть економічній безпеці країни в сучасному глобальному просторі.
Отже, втручання держави має бути зосереджене на забезпеченні макроекономічної
збалансованості національної економіки загалом та інституційних секторів зокрема,
створенні такої системи державного управління національною економікою, яка б не
лише формувала передумови для ефективного функціонування ринкового механізму,
а й максимально вигідно поєднувала інтереси всіх її інституційних секторів та сприяла
підвищенню конкурентоспроможності.
Саме науково-інноваційна сфера визначає темпи розвитку національного
господарства та сприяє зростанню ефективності усіх його галузей. Проте унаслідок
недостатньої уваги до розвитку науково-технічної сфери, структурної недосконалості
економіки, наявності значної частки низько-технологічних виробництв спостерігається
недостатній рівень формування інноваційного потенціалу. Розвиток та впровадження
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досягнень науково-технічного прогресу супроводжуються значною варіантністю
ефектів, які взаємопов’язані та взаємообумовлені певними чинниками: організаційноуправлінськими; економічними, технологічними; соціально-політичними, правовими;
культурними та ін.
В умовах формування економіки знань здатність країн створювати та
використовувати знання, зберігати й ефективно використовувати існуючий науковотехнічний потенціал дозволяє отримувати конкурентні переваги та прискорювати
соціально-економічний розвиток суспільства. Наукові ідеї, інновації та нові
технології стають основними факторами розвитку суспільства поряд із традиційними
(інвестиціями та трудовими ресурсами), а також допомагають вирішити проблему
вичерпності ресурсів, максимально раціонального їх використання. Проте,
незважаючи на високий рівень науки, відомі наукові школи, високу питому вагу
фахівців із вищою освітою в національній економіці, Україні характерна інноваційна
криза. Низька інноваційна активність суб’єктів господарювання обумовлена низкою
причин: відсутністю чіткої стратегії впровадження наукоємних технологій; відсутністю
розвиненої інноваційної інфраструктури; орієнтацією на імпорт високотехнологічного
устаткування; недостатньою увагою до розвитку власного науково-технічного
потенціалу; недосконалістю інструментів захисту прав інтелектуальної власності та
ін. [6].
Проблема низьких темпів інноваційного розвитку держави полягає у нерозвиненості
інноваційної інфраструктури та недостатньому рівні фінансової підтримки інноваційної
діяльності усіх секторів економіки. До причин низької інноваційної активності
підприємницького сектору можна віднести й недосконалість інституційних, фінансових
і організаційних механізмів та відсутність дієвих економічних стимулів для розвитку
науково-інноваційної сфери.
До основних проблем, що гальмують інноваційний розвиток в Україні, можна
віднести: недостатність фінансування, що пов’язано з нестачею коштів суб’єктів
господарювання і держави для здійснення інвестицій з метою реалізації інноваційних
проектів та відсутністю прямого стимулювання до здійснення інноваційної діяльності;
відсутність ефективної структури та методів використання інноваційного потенціалу
промислових підприємств; відсутність єдиного підходу до оцінки інноваційного
потенціалу та інноваційної активності підприємств; недосконалість законодавства
та невизначеність правових інструментів залучення недержавних інвестицій з метою
розвитку економіки; нерозвиненість інноваційної інфраструктури та недосконалість
механізмів комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок;
невизначеність пріоритетів розвитку базових галузей економіки; відсутність науковотехнічної підтримки тощо [7, с. 21].
Формування ефективної інституційної системи регулювання інфраструктури
суспільного розвитку обумовлено необхідністю надання поштовху для ефективного
функціонування науково-інноваційної сфери, а також усунення негативних впливів
структурної незбалансованості національної економіки.
Соціально-економічний розвиток України залежить від рівня науково-інноваційного
потенціалу, де спеціалізовані і повсякденні знання є джерелом економічного і
суспільного прогресу. За таких умов науково-освітня система покликана забезпечити
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ефективну трансформацію усіх структурних елементів соціально-економічних
відносин, виконуючи, окрім традиційних, нові функції: інтеграційну, інфраструктурну,
інвестиційну, виробничу та ін.
Нині головна роль у формуванні додаткового продукту та соціально-економічного
розвитку країн переходить від матеріальних ресурсів до інтелектуального капіталу.
Так, у наукоємних галузях з уніфікованим виробництвом спостерігається зростання
частки інтелектуального капіталу в собівартості продукції, що становить близько 75%.
Дедалі більша частина доданої вартості формується шляхом використання знань.
Саме знання сьогодні є вирішальними у забезпеченні зростання продуктивності
праці. Дослідження, зокрема, свідчать, що збільшення витрат на 10% на підвищення
освітнього рівня працівників сприяє зростанню продуктивності праці на 8,6%, тоді як
таке саме збільшення інвестицій в обладнання дає зростання продуктивності праці
лише на 3,4% [8, с. 141].
Можливості оновлення країни ґрунтуються на освітньому та науковому потенціалі
суспільства, основою формування якого є людський капітал. Проте впровадження
науково-інноваційної моделі суспільного розвитку потребує здійснення кардинальних
перетворень в освітній та науковій сферах, удосконалення механізму взаємозв’язків
науки і виробництва та створення необхідних умов для продукування інновацій.
Важливим завданням науково-освітньої практики стає не тільки вивчення
відомих законів суспільного розвитку, а й формування знань щодо пошуку напрямів
гармонізації суспільних відносин. Сучасне суспільство потребує високоосвічених
фахівців, що орієнтуються на майбутнє, яким властивий творчий підхід до вирішення
проблем сьогодення. Вирішення соціальних та економічних проблем суспільства
залежить передусім від ефективності залучення наявного наукового потенціалу та
використання можливостей розвитку кожного члена соціуму. Нова система цінностей
вибудовується на основі компетентності, професіоналізму, сукупності знань, умінь і
навичок людини, що впливає на результати діяльності не лише кожної господарської
одиниці, а й соціально-економічної системи держави загалом.
Дослідженнями виявлено, що професія науковця приваблює молодь: можливістю
набуття нових знань, доступу до інформації; можливостями творчої самореалізації,
самоствердження, розкриття власних здібностей. Водночас найменш значущими
(за частотою вибору запропонованих факторів) є: умови відпочинку, перспективи
отримання соціальних вигод та досягнення матеріальних благ. Видається
закономірним, що наукова діяльність приваблює суто творчими, інноваційними
факторами. Найменша значущість власне матеріальних чинників свідчить про те, що
на сучасному етапі наукова праця не здатна забезпечити її виконавцям отримання
належних матеріальних благ та соціальних вигод [8, с. 151].
Отже, для розвитку інноваційної інфраструктури сучасного суспільства необхідно
реалізувати низку організаційно-економічних заходів передусім щодо розширення
потенціалу його науково-інноваційної сфери:
– вирішення соціально-економічних проблем держави та підвищення життєвого
рівня населення;
– фінансове забезпечення суспільних, економічних, технічних, культурних та інших
напрямів наукових досліджень та розробок;
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– підвищення якості наукових досліджень через формування взаємозв’язків у
науково-інноваційній сфері та системі управління освітньою, науково-дослідницькою,
винахідницькою та інноваційною діяльністю;
– формування ринкової інфраструктури, спрямоване на інноваційне забезпечення
та зростання економічного потенціалу суспільного розвитку;
– розширення інтеграційних зв’язків між навчальними закладами, науковими та
виробничими організаціями;
– залучення до наукової діяльності молодих учених та забезпечення просування
результатів їх наукових розробок та реалізації інноваційних проектів;
– розвиток територіальної організації та посилення ролі місцевих громад і
потенціалу для активізації залучення до наукової та інноваційної діяльності провідних
фахівців регіону;
– забезпечення зростаючих вимог суспільства і особистості в інтелектуальному
розвитку через підвищення якості освіти та науки;
інституційне забезпечення науково-інноваційної сфери, розвиток інноваційної
інфраструктури через створення бізнес-інкубаторів, наукових парків та інших структур;
зростання рівня конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості держави
у міжнародному просторі;
формування міцного інтелектуального потенціалу держави шляхом вдосконалення
науково-освітньої системи адміністративно-територіальних одиниць.
Вирішення окреслених завдань сприятиме розвитку системи інноваційного
підприємництва та інноваційної інфраструктури, метою чого є створення дієвих
горизонтальних та вертикальних зв’язків між суб’єктами господарювання. Саме
інститути інфраструктури мають забезпечити кругообіг матеріальних, фінансових
та інтелектуальних потоків, створюючи раціональні економічні відносини між
суб’єктами господарювання та гарантуючи системність, неперервність, динамічність,
збалансованість економічних, соціальних, екологічних ефектів розвитку інноваційного
підприємництва.
Основними суб’єктами інфраструктури підтримки розвитку інноваційного
підприємництва є бізнес-інкубатори, наукові парки, технопарки та кластерні
формування. Особливе місце в реалізації інноваційної політики держави належить
також інформаційно-консультаційним службам для надання допомоги в освоєнні
інновацій [9, с. 214]. Доцільно створювати національні та державні галузеві науковотехнічні центри, які здійснюють комплексне вирішення найважливіших науковотехнічних проблем соціального призначення з урахуванням довгострокових
національних пріоритетів інноваційного розвитку.
Формування конкурентного середовища вимагає зміщення акцентів з матеріальних
на користь інтелектуальних ресурсів, оскільки в основі розвитку сучасного суспільства
лежать знання та досягнення науково-технічного прогресу, що зумовлюють новий
технологічний рівень розвитку всіх видів діяльності та впроваджуються у практику.
Світовий досвід доводить наявність багатьох можливостей з використання
науково-освітньої інфраструктури в інтересах соціально-економічного розвитку.
Хоча складання стратегій та визначення пріоритетів розвитку – завдання політиків і
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відповідних органів, ми, із свого боку, також можемо запропонувати ряд компонентів,
до основних з яких можна віднести такі [10]:
– визначення пріоритетів розвитку науки та освіти для забезпечення
конкурентоспроможності країни та її підприємств, що має реалізовуватися в системі
чинників мотивації направлення коштів з бюджетів різних рівнів і приватного сектору
на здобуття освіти та проведення наукових досліджень;
– вжиття комплексних заходів з усунення відомих когнітивних і функціональних
розривів, наприклад, шляхом поширення компетентнісної моделі на ринку праці
із залученням університетів до визначення фахових компетенцій та підтримки
взаємозв’язків між різними інституціями на всьому ланцюжку операцій із знаннями
– від їх створення в результаті досліджень до їх комерціалізації та накопичення
фінансових результатів;
– регламентація прийняття національними і регіональними органами влади рішень
на основі незалежних досліджень;
– формування та реалізація політики розвитку національної бази знань;
– реалізація програмних заходів з підвищення ефективності підприємницької
діяльності університетів і науково-дослідних інститутів.
В умовах глобалізованого середовища вищі навчальні заклади мають бути агентами
соціально-економічного розвитку держави і джерелами вирішення суспільних
проблем. У діяльності традиційних вищих навчальних закладів необхідно поєднувати
як викладацькі функції, так і науково-дослідницькі, що сприятиме підвищенню
привабливості академічної освіти та науки й вирішенню питань академічної свободи,
забезпеченню права на інтелектуальну власність, оновленню кадрового потенціалу
держави та зменшенню відпливу висококваліфікованих кадрів.
В умовах глобалізаційних викликів та формування нової науково-освітньої
системи функціональними особливостями освіти є не тільки здатність використання
нагромадженого досвіду та знань, а й сприйняття та використання на практиці
нових наукових ідей, технічних і виробничих досягнень, що залежить від здатності
розвивати ініціативність, вольові якості, новаторські здібності, сучасне мислення.
Інтелектуальний капітал є вирішальним у конкурентній боротьбі на міжнародному
ринку праці.
Участь України у процесі формування глобальної та європейської політики дає
можливість не лише інтегруватися у світову систему як повноправному учаснику, а й
впливати на її розвиток, використовувати у повному обсязі увесь наявний потенціал
для відстоювання своїх національних інтересів.
Активізація міжнародної діяльності в освіті та науці повинна здійснюватися через
державне регулювання міжнародного науково-технологічного співробітництва,
стимулювання участі суб’єктів науково-технічної діяльності до кооперації й інтеграції
в світовий науково-технологічний простір. Крім того, беззаперечним залишається і
необхідність подальшої європейської інтеграції науки і освіти України відповідно до
міжнародних угод, але при цьому слід враховувати, що сильні сторони вітчизняної
науково-освітньої системи полягають в її автентичності, наявності багаторічного
досвіду та традицій, втрату яких неможливо допустити. А тому інтеграційні

ISSN 1993-0240 Вісник Тернопільського національного економічного університету № 3, 2018 р.

41

a. o%ã!S?3*, u"S÷S -d3"å
Науково-інноваційна сфера як об’єкт ...

взаємовідносини повинні будуватися з їх врахуванням і використанням як переваг на
користь розвитку країни [11, с. 210].
За умов тривалого процесу переходу України на засади сталого розвитку та
через обмеженість достатніх фінансових та людських ресурсів для його належного
впровадження, участь нашої держави у міжнародному співробітництві щодо
забезпечення сталого розвитку перетворюється на джерело здійснення національних
реформ та інституційних перетворень всередині держави.
Метою розширення участі українських науково-дослідних установ у міжнародній
науковій кооперації є створення умов для вільного доступу українських науковців до
світових наукових надбань, а особлива увага має приділятися створенню сучасної
телекомунікаційної інфраструктури. Слід надати підтримку виданню вітчизняної
наукової літератури і журналів, а також розширити можливості для придбання
науковими бібліотеками іноземних наукових видань. Активізація міжнародного
співробітництва у науково-інноваційній сфері сприятиме вирішенню таких завдань:
– використання надбань міжнародного науково-технічного банку знань і
інтелектуальної продукції, а також її використання в спільних проектах;
– збереження та розвиток науково-технічної спеціалізації і створення власних
переваг у розподілі праці в галузі науки і техніки; виключення дублювання при
проведенні досліджень;
– об’єднання фінансових зусиль і розподілу ризиків;
– створення умов для вирішення глобальних проблем інноваційного розвитку;
– забезпечення міжнародного захисту авторських прав;
– посилення позицій країни в міжнародних науково-технічних проектах.
Основні пріоритети України у сфері міжнародного співробітництва щодо сталого
розвитку мають реалізовуватися через інтеграцію відповідної політики України з
програмами європейської спільноти; вдосконалення та приведення у відповідність до
європейських норм і стандартів правової, нормативно-методичної та інституціональної
баз. Для подолання розриву в змісті освіти з потребами інноваційної економіки
необхідно запровадити механізми, орієнтовані не лише на внутрішні соціальноекономічні потреби, а й на забезпечення конкурентоспроможності українського
фахівця на світовому ринку праці.
Висновки. У контексті формування інноваційної інфраструктури інноваційного
розвитку використання теорії модернізації суспільства асоціюється з його оновленням
та впровадженням новітніх форм господарської діяльності та їх втіленням у технікотехнологічній, соціально-економічній і духовно-культурній структурах суспільства, що
обумовлює потребу розробки і реалізації економічної моделі інноваційної політики
модернізаційного типу; розширення залучення інвестиційних ресурсів, у тому числі
шляхом виконання посередницької функції інфраструктурними інститутами. При
цьому розвиток науково-інноваційної сфери сприяє формуванню національного
потенціалу, що забезпечує розробку та впровадження власних інноваційних продуктів
й гарантує національну ідентичність.
Для розвитку інноваційної інфраструктури сучасного суспільства необхідно
реалізувати низку організаційно-економічних заходів, передусім щодо розширення
потенціалу його науково-інноваційної сфери, основними серед яких є: вирішення
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соціально-економічних проблем держави й підвищення життєвого рівня населення;
фінансове забезпечення та зростання якості наукових досліджень; формування
ринкової інфраструктури; розширення інтеграційних зв’язків між навчальними
закладами, науковими та виробничими організаціями; розвиток територіальної
організації та інституційне забезпечення науково-інноваційної сфери, зростання рівня
інвестиційної привабливості держави у міжнародному просторі.
Трансформаційні зрушення у науково-інноваційній сфері потребують відповідних
змін в інституційному середовищі, що мають базуватися на розумінні важливості та
ролі інфраструктурного забезпечення в реалізації соціально-економічного зростання
і підвищенні рівня та якості життя населення. Саме інститути інфраструктури
мають забезпечити кругообіг матеріальних, фінансових та інтелектуальних потоків,
створюючи раціональні економічні відносини між суб’єктами господарювання та
гарантуючи системність, неперервність, динамічність, збалансованість економічних,
соціальних, екологічних ефектів суспільного розвитку.
Перспективи подальших досліджень. Необхідність подальших досліджень
ґрунтується на потребі нарощування інноваційного потенціалу та створення механізмів
інноваційного розвитку суспільно-економічних процесів.
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