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Досліджено проблему територіальної організації інноваційної діяльності в Україні. 

Обґрунтовано доцільність локального рівня суспільно-географічного аналізу та підхід 

до дослідження процесу формування територіально-інноваційних систем.  
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Розвиток цивілізації у сукупності усіх її компонентів, зокрема, культур-

ному, суспільно-господарському, науково-технічному триває близько 10 тис. 

років. Цей процес характеризується значною тривалістю та географічною 

неоднорідністю, еволюційним характером перетворень, які відбувалися в 

історичній динаміці під впливом низки чинників. На початкових етапах про-

відну роль відігравав природно-ресурсний чинник, але згодом все більшого 

значення почав набувати суспільно-культурний. Рушійною силою перетво-

рень, які уособлюють сам процес еволюції цивілізації, завжди виступали ново-

введення. 

Людство порівняно нещодавно почало усвідомлювати генетичний взаємо-

зв’язок між новаторством та розвитком. Розробляючи цю проблематику, в 

1911 р. Й. Шумпетер у праці “Теорія економічного розвитку” вжив термін 

“інновація”, який раніше використовували культурологи для визначення вве-

дення деяких елементів однієї культури до іншої, запозичення досвіду, тради-

цій [4]. Завдяки подальшому формуванню та розгалуженню теорії інновацій, 

із середини ХХ ст. інноваційну діяльність починають розглядати як реальний 

інструмент суспільно-господарського розвитку, як цілеспрямований акт, що 

об’єднує процеси створення, освоєння, поширення та використання найрізно-

манітніших нововведень в усіх сферах людської діяльності. З останньої чверті 

ХХ ст. продовжується формування національних інноваційних стратегій, ви-

знання інновацій провідним чинником економічного зростання, створення нових 

організаційних структур, використання нових механізмів прогнозування і визна-

чення пріоритетів, переходу до нової стратегії стимулювання інновацій, роз-

ширення горизонтальної та вертикальної координації інноваційної політики, 

посилення її регіонального рівня тощо. Невід’ємними компонентами теорії інно- 
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вацій стали системний, еволюційний та інституційний підходи [2]. Відтак 

інноваційну систему можна визначити як сукупність усіх суб’єктів, об’єктів, 

інститутів, які забезпечують інноваційну діяльність. 

Зазначимо, що, крім інноваційної природи, процес має характерні особ-

ливості територіальної організації. В абсолютній більшості випадків простежу-

ється відцентрове поширення імпульсів розвитку [1]. Такі імпульси виника-

ють у місцях концентрації оптимальних умов та необхідних ресурсів. Іноді 

складається враження про “доцентровість” імпульсів, коли різко зростає роль 

периферії у її взаємодії з центром, наприклад, під час революційних пере-

творень існуючої консервативної системи. Це свідчить про здатність центру 

розвитку зміщуватися у просторі відповідно до актуальних умов і тенденцій. 

Щодо зазначеного прикладу, революційні ідеї не виникають на всій периферії 

одночасно і вона не є однорідним середовищем. Отже, на найсприятливішій 

ділянці периферії формується новий осередок – центр зародження і поширення 

нових ідей. 

У вимірі інноваційної діяльності існує аналогічна закономірність. Кращими 

передумовами для розгортання новаторського процесу володіють міські посе-

лення. Це зумовлено низкою об’єктивних чинників: порівняно вищим рівнем 

освіти і кваліфікації робочої сили, якості інфраструктури, більш диверсифіко-

ваним господарством, що у сукупності своїх галузей зумовлює попит на широке 

різномаїття нововведень, концентрація капіталу та науково-дослідницьких інсти-

тутів, наявність потужного комплексу обслуговуючих підприємств тощо. Інно-

ваційний процес виникає в конкретних сприятливих осередках. Можна стверд-

жувати: інноваційна функція таких центрів значною мірою зумовлює форму-

вання каркасу суспільно-господарського розвитку території. Це актуально 

для України, оскільки може стати вирішенням питання ефективного регіо-

нального розвитку. Відтак дослідження процесу територіальної організації 

інноваційної діяльності та утворення відповідних осередків набуває особливого 

значення. 

З урахуванням того, що всі суспільні системи, зокрема інноваційні, 

функціонують у географічному просторі, відбувається стрімкий розвиток 

концептуальних підходів до дослідження територіальної організації іннова-

ційної діяльності. Нині активізувалися пошуки оптимального рівня просто-

рового аналізу, що полягає у певному протистоянні представників спорід-

нених теорій НІС – Національної інноваційної системи [3] (К. Фрімен, Б. Лунд-

валл, Р. Нельсон [9] та ін.) та РІС – Регіональної інноваційної системи 

(Ф. Кук та ін.) [8], а також – у зростанні критики обох зазначених концепцій 

низкою вчених (Е. Лоренцен [3], Х. Бательт, А. Малмберг, П. Маскелл та ін.) 

[6]. Також теоретичний бік цієї проблеми малодосліджений. Зокрема, незначна 

кількість праць, присвячених дослідженню інноваційної діяльності в її гео-

графічному аспекті на території України. 

У статті сформульовано та обґрунтовано підхід до дослідження тери-

торіальної організації інноваційної діяльності в Україні. 

Виклад основного матеріалу виступає “ареною” розгортання іннова-

ційного процесу та “полігоном” дослідження його проявів і результатів. Тому 
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найперша проблема дослідника – визначення рівня просторової прив’язки. 

Інноваційні осередки різного рівня – цілком реальні утворення, комплексне 

вивчення яких не можливе без урахування специфіки їхньої локалізації. 

Можна запропонувати поняття територіально-інноваційної системи (ТІС) 

як загальний термін, під яким розуміють просторові осередки інноваційної 

діяльності різного масштабного рівня із притаманними їм рисами як об’єкти 

суспільно-географічного дослідження. ТІС – сукупність усіх суб’єктів і об’єктів 

певної території, що вступають у взаємовідносини з метою інноваційної 

діяльності; вона відрізняється цілісністю та певною автономністю стосовно 

інших подібних утворень. 

У різних країнах та регіонах світу формуються характерні неоднорідні 

інституційні умови. Механізми організації інноваційної діяльності відбуваються 

на державному, регіональному та локальному рівнях. Відповідно, державний 

рівень передбачає формування національної інноваційної стратегії, створення 

сприятливого інноваційного клімату для економіки загалом, реалізацію націо-

нальних інноваційних програм. На регіональному рівні аналогічні завдання 

прив’язані до особливостей окремих регіонів. Зазначені рівні створюють умови 

для інтенсивного розвитку інноваційних процесів на локальному рівні – вони 

повинні спрямувати підприємницьку ініціативу відповідно до інноваційних 

пріоритетів держави і регіону. Отже, виникає ієрархія територіально-інновацій-

них систем, яка може простежитись в певних випадках. Наприклад, у Німеч-

чині можна одночасно виокремити НІС і РІС, що пов’язано з розширеними 

повноваженнями урядів земель у сфері вибору напрямів фінансування інно-

ваційної діяльності та її організації. 

Розглянемо ієрархію територіально-інноваційних систем залежно від 

їхніх масштабів та рівня організації у вигляді таблиці з прикладами, що 

наведена нижче (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Ієрархія територіально-інноваційних систем 

Рівень Територіально-інноваційна система, приклад 

Локальний 

 

Інноваційний центр (Берлінський, Ахенський, 

Дортмундський…) 

 

Науковий парк (Дослідницький Трикутник, Шерідан-парк, 

Лувен-ла-Нев, Зерніке, Кембриджський, Берчвудський…) 

 

Технопарк (Страсбург-Ількірш, Метц 2000, Софія-Антиполіс, 

Івер-Брюссель, Боннський, Ідеон…) 

 

Місто; Технополіс (Кремнієва Долина, Цукуба…) 
 

Регіональний 
Регіон як складова частина певної країни, одиниця АТУ або їх 

сукупність, рівень РІС 

Національний Країна, рівень НІС 
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З урахуванням актуальної ситуації в Україні, НІС- та РІС-підходи мають 

певні недоліки. Що стосується НІС-підходу, то Україна залишається однією з 

достатньо розвинутих країн світу, в якій немає послідовної стратегії іннова-

ційного розвитку та не визначено концептуальні підходи до формування націо-

нальної інноваційної системи, що наразі є фрагментарною. Отже, неповним 

буде й об’єкт дослідження, а “перспективи” та “рекомендації” головно будуть 

стосуватися гіпотетичної ситуації “якщо… – то…”, а не реальної динаміки 

проблеми. Наприклад, якщо буде прийнято курс формування НІС, якщо НІС 

буде сформована, то яких рис вона набуде або має набути? Подібне слабке 

місце має і РІС-підхід, але воно більшою мірою пов’язане з несформованістю 

регіонального інституційного середовища, по суті, з відсутністю дієвих важелів 

та компетенцій забезпечення належної інноваційної активності на регіональ-

ному рівні. Проте навіть за таких складних умов інноваційна діяльність може 

розгортатися на локальному рівні за місцевої ініціативи та зовнішніх ресурсів. 

З урахуванням зазначеного, в контексті дослідження проблематики просто-

рового розгортання інноваційної діяльності та мережі відповідних осередків 

суспільно-економічного зростання в Україні найоптимальнішим сьогодні є 

локальний рівень територіально-інноваційної системи, за якого об’єктом дослід-

ження стають міста як центри поширення імпульсів розвитку. 

Після визначення рівня просторової прив’язки, виникає інша проблема. 

Функціональної мережі локальних ТІС в Україні немає, а самі вони пере-

бувають на етапі зародження. 

Як засвідчує світовий досвід, ТІС формуються у сукупності компонентів – 

творчого ядра, виробничих потужностей, допоміжних агентів та географіч-

ного середовища. Кожен компонент відіграє свою роль на певній стадії інно-

ваційного процесу. ТІС, зазвичай, починається саме з ядра. Виняток становить 

утворення систем від групи “допоміжних агентів”, як девелоперських орга-

нізацій. Прикладом цього може слугувати Берчвудський науковий парк у 

Великобританії, що розвивався спочатку як простий бізнес-інкубатор без 

взаємодії з науково-дослідними центрами. Подібний варіант передбачає 

першочергову розбудову інфраструктури об’єкта із подальшим заповненням 

компаніями, які сформують його творче ядро. Зазначимо, що саме творча, но-

ваторська діяльність, що генерується в ядрі, є головною функцією ТІС. Будь-

яка інновація починається з творчості. Виникає ідея, що згодом розвивається 

в планах, дослідженнях, проектах, прототипах, апробаціях, а згодом комерціа-

лізується. Так само і ТІС бере свій початок від новаторства. Питання про вияв-

лення потенційних локальних ТІС серед усієї сукупності населених пунктів 

потрібно конкретизувати, зʼясувати в чому полягає творчий компонент інно-

ваційної діяльності (по суті, зародок ядра) в конкретних центрах. З урахуванням 

хиткого, нестійкого етапу зародження систем. Проте він має має бути реально 

осяжним, доступним для аналізу, якомога ширше розкривати основні аспекти 

об’єкта дослідження. Завдяки цьому показнику, на первинному етапі аналізу 

можливо виявити певний ступінь інтенсивності локальної новаторської ініціа-

тиви, та її якісні характеристики. 
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Інноваційна діяльність завжди пов’язана з проблемою захисту інтелек-

туальної власності. Продуктивне новаторство обов’язково має бути забезпе-

чене патентуванням розробок та винаходів, адже інновації уособлюються в 

патентах. Тому можна стверджувати, що саме патентна активність (кількість 

зареєстрованих винаходів за певний період) різних населених пунктів є пер-

винним показником розвитку в них інноваційної діяльності. 

Зазначимо, що відкритої зведеної статистичної бази, яка б характеризу-

вала патентну активність у населених пунктах України, немає, тому її форму-

вання – завдання дослідження. Вирішення цієї проблеми можливе завдяки 

обробці баз даних “Винаходи (корисні моделі) в Україні” Українського інсти-

туту промислової власності (УІПВ) [11]. Ці бази даних видають у двох бюле-

тенях кожен місяць, також вони доступні в електронному вигляді на сайті 

інституту [10]. Один бюлетень нараховує в середньому 500 заявок на патенти. 

Заявка містить необхідну спеціалізовану нумерацію, індекс Міжнародної па-

тентної класифікації та основні дані, в тім числі, адресу винахідника, власника 

патенту чи представника – патентного повіреного. Індекс дає змогу просте-

жити належність до тієї чи іншої галузі господарства, адреси – територіаль-

ний аналіз процесу. 

Державне підприємство УІПВ – головна структура в Україні, яка прово-

дить облік та реєстрацію патентних заявок. Недолік полягає в тому, що інсти-

тут не виконує розрахунки з прив’язкою заявок до міст їхнього походження, 

втрачаючи поле для просторового аналізу процесу патентування та новатор-

ства. Унаслідок цього виникає потреба зведення цієї бази з окремих заявок за 

певний період самостійно. Наприклад, для створення бази патентної активності в 

населених пунктах України за 2012 р. потрібно було обробити 12 878 патент-

них заявок. 

Формування статистичної бази патентної активності за населеними пунк-

тами виконують у декілька етапів. 

На першому аналізують кожну патентну заявку та виокремлюють потрібну 

інформацію, а саме: 

1. Номер заявки у бюлетені. Важливо зберігати порядок заявок у ви-

падку корекції чи уточнення даних шляхом зіставлення з вихідною базою 

даних бюлетеня. 

2. Місто (або інший населений пункт) походження патенту. Визначають 

за адресою винахідника, власника патенту чи патентного повіреного. 

3. Індекс Міжнародної патентної класифікації. Цей кодований індекс 

визначає належність винаходів до певних галузей господарства. Зазначимо, 

що галузевий розподіл за Міжнародною патентною класифікацію є детальний 

і відрізняється від прийнятого в суспільній географії. Наприклад, виокремлю-

ють підрозділи H01, H02, H05 – “Електрика (електричне обладнання)”, H03, 

H04 – “Електрика (електронні схеми, техніка зв’язку)”, компонентну належ-

ність винаходу, що теж міститься в індексі. Тому потрібно проводити подальше 

декодування індексів патентів та узагальнювати їхню галузеву класифікацію. 

Цю інформацію послідовно заносять до нової бази згідно з порядком 

розміщення заявок у бюлетені. 
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На другому етапі підраховують кількості заявок за кожним центром – 

населеним пунктом. Окрім абсолютних показників, доцільно вводити і відносні, 

наприклад, кількість патентів на душу населення. Це вже створює суттєве 

підґрунтя для аналізу та зіставлення. 

На третьому етапі виконують облік патентів за певними індексами для 

кожного центру. Це дає змогу усвідомити структуру галузевого розподілу 

винаходів. Як уже було зазначено вище, цей етап потребує зведення разом 

деяких близьких підрозділів Міжнародної патентної класифікації та розкоду-

вання буквено-цифрових індексів. Унаслідок цього отримаємо співвідношення 

галузей новаторства за окремими населеними пунктами. 

Після зведення статистичної бази патентної активності за населеними 

пунктами можна переносити дані на карту, зображуючи всю сукупність абсо-

лютних та відносних показників за допомогою спеціалізованих картографічних 

програмних продуктів (MapInfo, ArcGIS). 

Проблематика інноваційного розвитку та територіальної організації 

інноваційної діяльності в Україні характеризується специфічністю, проте за-

слуговує на увагу. Суспільно-географічне дослідження має охопити реальні 

та потенційні просторові утворення, локальні територіально-інноваційні сис-

теми, виявити сукупність чинників та характеристик, прояви ефектів таких 

систем у суспільно-територіальному та суспільно-господарському вимірах. На 

початковій стадії дослідження можна застосувати аналіз патентної активності 

за населеними пунктами. Залучення цього підходу має на меті виявити центри 

підвищеної новаторської активності через зареєстровані винаходи. Оформлення 

такої групи населених пунктів дає змогу перейти до детальнішого дослідження 

передумов, які сприяли інноваційній активності в них, галузевої структури та 

оцінки подальших перспектив розвитку інноваційного процесу. 
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