Міністерство освіти І науки України
Макіївський економіко-гуманітарний Інститут
Головне фінансове управління Донецької обласної державної адмінк і |)п і |іі
Виконавчий комітет Макіївської міської ради
Макіївське відділення ПАТ "Укрсоцбанк"
Інститут самоврядування, Російська Федерація

ЗБІРКА ТЕ З ДОПОВІДЕЙ
учасників Міжнародної науково-практичної конференції
«Фінансово-кредитний механізм
в соціально-економічному розвитку країни»
Том 1

16-17 лютого 2011 р.
м. Макіївка

У Д К 338.49(477)

Гнатенко М.К., здобувач
Х арківська національна академ ія міського господарства

Gnatenko. marina@mail. ги
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ
О рієнтація України на розбудову інноваційної сфери вим агає обгрунтування тл
розробки системи підтрим ки та реал ізац ії її інноваційного потенціалу. Головним
чинником при цьом у має стати форм ування базових активних інфраструктурних
елем ентів, щ о повинні створити умови для еф ективної діяльності найбільш
ж иїтєздатн и х суб'єктів інноваційного підприємництва.
Завдяки різним елементам інноваційної інф раструктури виріш ую ться такі
основні задачі підтримки інноваційної діяльності: інф орм аційне забезпечення,
виробничо-технологічна підтрим ка інноваційної діяльності, задачі сертиф ікації та
стандартизації інноваційної продукції, підтрим ка еф ективних розробок та реалізації
інноваційних проектів, проведення презентацій інноваційних проектів та продуктів,
консультативна допом ога, підготовка, перепідготовка та підвищ ення кваліф ікації
кадрів для інноваційної діяльності та інші.
За цих обставин актуальності набуває існування розвин еної регіональної
інноваційної інфраструктури, щ о організовує та оптимізує зв'язки між суб'єктами
інноваційної діяльності та забезпечує безпосередніх учасників інноваційного
процесу необхідними ресурсам и у максимально короткий термін.
Ф ормування елем ентів і підсистем інноваційної інф раструктури повинне
охоплю вати усі ланки інноваційного процесу (освіту - науково-технічну діяльність
— виробництво спож ивання).
В иділимо базові елементи інноваційної
інф раструктури.
1.
О рганізаційно-господарська інф раструктура (техногіарки, бізнес-інкубатори,
інноваційні
підприєм ства),
дослідно-експерим ентальна
інфраструктура
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(технологічні центри, інститути, лабораторії, дослідно-експерим ентальні ц с т р и ) ;
проектно-конструкторська
інф раструктура
(проектні
інститути,
проектно
конструкторські ф ірм и, бю ро). П ризначенням цих елем ентів інфраструктури с
м атеріально-технічне забезпечення інноваційної діяльності.
2. Ф інансово-економ ічн а інф раструктура (бю дж етні, позабю дж етні, венчурні,
страхові фонди); інф орм аційно-ком унікац ій на інф раструктура (Інтернет, науковотехнічні фонди Н аукової бібліотеки, інф ормаційні бази даних); кадровії
інф раструктура. М етою діяльності даного елем енту інф раструктури є ресурсне
забезпечення інноваційної діяльності.
3. Н орм ативно-правова інф раструктура (ю ридичні та консалтингові фірми);
експертн о-серти ф ікаційна т а патентна інф раструктура (патентні відомства,
держ авні т а приватні ком панії з правам и проведення та реєстрації інноваційних
проектів, а також сертиф ікац ії інноваційної продукції); ком ерційно-ком унікаційна
інф раструктура (торгівельні м ереж і, виставкові ком плекси, транспортна система).
П ризначення - загальносистем не забезпечення інноваційної діяльності.
Інноваційна інф раструктура в У країні пройш ла певний етап свого становлення.
П ро це свідчать результати ф ункціонування техноп арків, бізнес-інкубаторів та
низки інноваційних центрів. Проте, на дум ку дослідників, інноваційна
інф раструктура в У країні не розвинена, не охоплю є всіх лан ок інноваційного
процесу і не м ає системності, сф орм овано лиш е окремі її елементи, інноваційна
інф раструктура розвивається безсистем но і без належ ної підтрим ки держ ави.
Крім того, подальш ого вивчення вимагає питання формування інноваційної
інф раструктури в регіонах У країни, а саме:
1. П ри створенні визначальних ланок в системі інноваційної інф раструктури слід
ф орм увати їх як н е в ід ’ємну частину м іж народних економ ічних взаємовідносин.
2. Н а регіональном у рівні необхідно створю вати спеціалізовані інформаційні
технології, як основні елем енти для залучання і о б ’єднання зацікавлених, суб’єктів
інноваційної діяльності. Ф ормувати їх доцільно за принципом ідентичності і
мож ливості входж ення в м іж народну інф орм аційну мережу.
3. С пираю чись на спеціальні інф орм аційні технології, необхідно форм увати
регіональні технічні центри з впровадж ення інновацій, як базові елементи
інноваційної інф раструктури. При чом у технічні центри впровадж увати відповідно
до потреб і м ож ливостей як наукових закладів, так і виробничих структур за
принципом: зам овник - виконавець.
4. С пираю чись на науково-технічні дослідж ення та напрацю вання технічних
центрів з впровадж ення інновацій, слід створю вати відповідні кластери, центри
трансф еру технологій, бізнес-інкубатори та інш і угрупування з впровадження
інновацій відповідно до потреб регіону.
5. Ф ормування регіональної інноваційної інф раструктури необхідно здійсню вати
на підставі обгрунтовано розроблених обласних програм інноваційного розвитку і
затвердж ених національних програм, як інноваційного розвитку, так і розвитку
економ іки в цілому.
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