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У статті представлено результати узагальнення європейського досвіду інформаційного супроводу інноваційної діяльності, 
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ного забезпечення інноваційної діяльності в регіонах Українського Причорномор’я. Пропонується концепція створення інтернет-
порталів у сфері інновацій, зокрема визначено їхні мету, завдання, структурні елементи, джерела інформації.
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В статье представлены результаты обобщения европейского опыта информационного сопровождения инновационной де-
ятельности, применения различных инструментов распространения информации об инновациях. Отмечается о неудовлетво-
рительном состоянии информационного обеспечения инновационной деятельности в регионах Украинского Причерноморья. 
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Keywords: innovation activities, information support, Internet portal, Ukrainian Black Sea region.

Постановка проблеми. Міжнародна спільнота під-
креслює визначну роль інформації в інтенсифікації 
інноваційних процесів, розуміючи, що нерозвине-
ність інформаційної інфраструктури створює бар’єри 
для комерціалізації розробок [1]. Інформаційна інф-
раструктура в сучасному суспільстві повинна мати 
не менше значення, ніж традиційні інфраструктурні 
складові: транспорт, зв’язок, енергозабезпечення 
тощо. Інформаційна інфраструктура виконує інте-
груючу функцію [2]. За її допомогою система набуває 
необхідну цілісність і реалізується ідея, яка закла-
дена в її створенні – з’єднати інноваційну систему і 

виробництво в єдиний комплекс, який представляє 
собою економіку знань [3, с. 97]. Асиметричність 
інформації, динамічність розвитку обумовлюють 
необхідність постійного вдосконалення інформацій-
ної підтримки інноваційної політики.

Однією з причин низької впроваджуваності 
результатів науково-дослідних та дослідно-конструк-
торських робіт (НДДКР), комерціалізації інновацій 
в Україні є нерозвиненість інформаційного забез-
печення у цій сфері. Існуюча інформаційна інфра-
структура є фрагментарною та такою, що не забезпе-
чує надійного та якісного інформаційного супроводу 
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всього інноваційного циклу від виникнення ідеї до 
впровадження та реалізації результатів інноваційної 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні та аналітичні аспекти статті побудовані 
на дослідженнях вітчизняних і зарубіжних уче-
них у сфері інформатизації інноваційної діяль-
ності, зокрема І.О. Борисюк, Г.В. Жаворонкової [4], 
М.М. Кривих [3], Є.В. Лазарєвої [5], В.Є. Лепського 
[6], Л.П. Марчук [7], М.Е. Роджерса [8] та ін.

Постановка завдання. Завдання статті полягає 
в тому, щоб на основі європейського досвіду запро-
понувати шляхи покращення інформаційного забез-
печення інноваційної діяльності в регіонах Україн-
ського Причорномор’я.

Виклад основного матеріалу дослідження. Уза-
гальнюючи європейський досвід інформаційного 
супроводу інноваційної діяльності, можна виокре-
мити наступні інструменти поширення інформації 
про інновації:

- інформаційні онлайн-ресурси;
- центри трансферу технологій: центри із роз-

повсюдження інновацій мають статус незалежних 
консультаційних організацій у сфері технології та 
бізнесу. Вони здійснюють допомогу інноваційному 
бізнесу за такими напрямами: трансфер технологій, 
комерціалізація результатів НДДКР, включаючи 
питання інтелектуальної власності, розвиток адап-
тивних можливостей компаній до нових технологій, 
реалізація транснаціональних інноваційних ініці-
атив, розповсюдження інформації про інноваційну 
політику ЄС тощо;

- створення єдиного механізму моніторингу інно-
вацій – Європейське інноваційне табло, яке дозволяє 
відслідковувати інноваційний розвиток країн ЄС та 
їх регіонів на принципах бенчмаркінгу;

- патентні бюро;
- маркетингові центри з просування інновацій на 

внутрішньому та зарубіжних ринках;
- міжрегіональні мережі, зокрема, такі як: 
а) Європейська мережа бізнес-інноваційних цен-

трів – провідна європейська мережа, яка об’єднує 
160 бізнес-інноваційних центрів, таких як інкуба-
тори, інноваційні центри та центри підприємництва;

б) Мережа інноваційних релей-центрів – орієнто-
вана на надання інформаційних та консультаційних 
послуг у сфері трансферта технологій та науково-
дослідної кооперації інноваційним малим та серед-
нім підприємствам. Більшість релей-центрів управ-
ляється консорціумами регіональних організацій;

в) Мережа «Інноваційні регіони Європи» – це 
асоціація регіонів, які реалізували проекти з роз-
робки регіональних інноваційних стратегій. Задача 
мережі – надати регіонам-членам доступ до нових 
інструментів, механізмів інноваційного розвитку, 
можливостей навчання в сфері інноваційної полі-
тики, спрямованої на підвищення інноваційного та 
конкурентного потенціалу компаній регіону. Нині 
мережа нараховує близько 235 членів-регіонів, які 
представлені в ній регіональними органами влади 
чи агентствами регіонального розвитку. Управління 
мережею здійснюється консорціумом, який виграв 
тендер;

г) Наука та технології для регіональних іннова-
цій та розвитку в Європі (Technology for Regional 
Innovation and Development in Europe – STRIDE). 
Мережі інноваційних регіонів представляють собою 
національні та транснаціональні об’єднання у сфері 
розробки та обміну досвідом щодо інноваційних стра-
тегій [9, с. 48-56].

Наявна в регіонах Українського Причорномор’я 
інформаційна інфраструктура не забезпечує надійного 
і якісного інформаційного супроводу всього інновацій-
ного циклу від виникнення ідеї до впровадження та 
реалізації результату інноваційної діяльності. Наявні 
інформаційні ресурси є розрізненими як за способами 
формування, так і по формам представлення їх спо-
живачам, немає «єдиної точки доступу» (навігаційної 
системи) для отримання комплексної інформації для 
здійснення інноваційної діяльності. У регіонах Укра-
їнського Причорномор’я відсутні інформаційні інтер-
нет-портали у сфері інновацій, що не відповідає прин-
ципам електронного врядування. Крім того, незнання 
про наукові здобутки наукового сектору регіонів 
спричинює негативне ставлення до науки з боку сус-
пільства та влади. Департаменти освіти і науки при 
обласних державних адміністраціях не висвітлюють 
наукову та інноваційну діяльність у регіонах на своїх 
інтернет-порталах. Наукові центри, зокрема Півден-
ний науковий центр при НАН України та МОН Укра-
їни, який по суті є координуючим органом у сфері 
науки та інновацій в Українському Причорномр’ї, не 
має власного інтернет-порталу. Роботу зі створення 
інтернет-порталів регіональних наукових центрів 
(regional scientific centers – RSC) Національної ака-
демії наук і Міністерства освіти і науки України було 
розпочато Центром практичної інформатики НАН 
України у співробітництві з Інноваційним центром 
НАН України ще у 2008 р. [10], проте зазначених 
інтернет-порталів так і не було створено.

Виникає необхідність вирішення масштабної 
інформаційної задачі, пов’язаною із формуванням 
та управлінням інформаційними потоками в регіоні 
між учасниками інноваційної системи регіону.

Актуальність створення інтернет-порталів у сфері 
інновацій підтверджується відповідними завданнями 
регіональних стратегій розвитку регіонів Україн-
ського Причорномор’я, зокрема в Стратегії розвитку 
Миколаївської області на період до 2020 року зазна-
чається про необхідність формування системи право-
вої, кадрової та інформаційної підтримки інновацій-
ної діяльності, а одним із завдань Стратегії розвитку 
Херсонської області на період до 2020 року є ство-
рення банку інновації.

Пропонуємо такі концептуальні засади створення 
регіональних порталів у сфері наукової та іннова-
ційної діяльності: «Інноваційна Одещина/Миколаїв-
щина/Херсонщина».

Під інтернет-порталом ми розуміємо точку 
доступу до інформації в Інтернеті.

Метою запропонованого інтернет-порталу є інфор-
маційне забезпечення інноваційної діяльності в регі-
оні, спрямоване на узгодження попиту і пропозиції 
на інновації.

Завдання інтернет-порталу такі:
- забезпечення інформаційної взаємодії суб’єктів 

попиту та пропозиції інновацій, організацій іннова-
ційної інфраструктури та органів державної влади;

- створення бази даних про наукові та інноваційні 
розробки в регіоні, суб’єктів попиту та пропозиції 
інновацій;

- забезпечення розповсюдження інновацій;
- забезпечення комунікацій учасників інновацій-

ної діяльності;
- підвищення відкритості організацій інновацій-

ної інфраструктури для населення;
- формування запитів з боку бізнесу на наукові та 

інноваційні розробки;
- формування біржі інноваційних проектів: вста-

новлення контактів між споживачами та виробни-
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ками інноваційної продукції та технологій, між 
інвесторами та розробниками інновацій, між замов-
никами та виконавцями прикладних досліджень та 
НДДКР.

Розділами даних порталів мають стати:
- інноваційний банк даних регіону: інформація 

про наукові та інноваційні розроби регіону. Інформа-
цію про фундаментальні та прикладні дослідження 
доцільно структурувати за пріоритетними напрям-
ками розвитку науки, технологій та техніки: матема-
тика, механіка, інформатика та кібернетика, фізика 
і астрономія, хімія, біологічно-активні речовини 
і матеріали, біологія, медицина, зв’язок, агропро-
мисловий комплекс, економіка, збереження навко-
лишнього середовища та сталий розвиток, науки 
про Землю, археологія та історія, культура, право-
знавство, педагогіка, державне управління тощо. 
Інформацію про інновації доцільно класифікувати 
наступним чином: машинобудівництво та приладобу-
дування; електроніка, інформатика та зв’язок; нові 
технології, речовини, матеріали; новітні біотехноло-
гії та медицина; охорона навколишнього середовища; 
агропромисловий комплекс; транспорт; комунальне 
господарство та будівництво; освіта; економіка; енер-
гетика; правознавство; мистецтвознавство; тощо.

- інноваційний паспорт регіону: науковий та інно-
ваційний потенціал регіону, інноваційна інфраструк-
тура;

- інноваційне підприємництво: створення бази 
даних запитів на інноваційні розробки з боку бізнесу 
і промисловості;

- державна інноваційна політика: інформація про 
заходи та форми державної підтримки інноваційної 
діяльності, про державні та регіональні стратегії та 
програми в сфері інновацій;

- фінансування інноваційної діяльності: інфор-
мація про діючі програми, гранти, фонди, конкурси 
підтримки інновацій, в тому числі міжнародні; ство-
рення бази даних запитів на фінансування наукових 
розробок та інновацій;

- інноваційні технологічні платформи та кластери 
регіону.

Інформаційною основою інноваційного банку 
регіону можуть стати результати щорічного довід-
кового видання Південного наукового центру НАН 
України і МОН України «Наука в Південному регіоні 
України. Важливі досягнення наукових установ Пів-
денного регіону України в галузі фундаментальних, 
прикладних досліджень та інноваційної діяльності» 
[11], який виходить щорічно накладом у 100 примір-
ників. Невеликий наклад даного довідника обмежує 
коло обізнаних користувачів інформацією щодо пер-
спективних наукових інноваційних розробок регіо-
нів Українського Причорномор’я, не отримують дану 

інформацію потенційні інвестори, представники 
реального сектору економіки, потенційні споживачі 
інновацій, а це є суттєвою перешкодою на шляху їх 
практичного впровадження.

Висновки. Наявна в регіонах Українського 
Причорномор’я інформаційна інфраструктура не 
забезпечує надійного і якісного інформаційного 
супроводу всього інноваційного циклу від виник-
нення ідеї до впровадження та реалізації резуль-
тату інноваційної діяльності. Вирішення даної про-
блеми потребує створення в регіонах інформаційних 
інтернет-порталів у сфері інновацій. Перспекти-
вою подальших досліджень є впровадження інших 
інструментів інформатизації інноваційних процесів у 
регіонах України, які напрацьовані світовою практи-
кою та адаптовані до вітчизняних реалій.
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