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ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ:  
ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

І НАПРЯМИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 
 
Розкриття особливостей та тенденцій інноваційного розвитку в сучасний період 

ґрунтується на визначенні його нових характеристик, обумовлених постіндустріальними 
трансформаціями. 

Мета написання статті – дослідження головних елементів відкритих національних 
інноваційних систем та напрямів їх включення у міжнародне інноваційне співробітництво. У 
ході виконання окреслених завдань використано методи системного та структурно-
функціонального аналізу з метою обґрунтувати головні складники відкритих інноваційних 
систем та чинники і напрями їх формування та функціонування. 

Наголошено, що головні характеристики відкритих інноваційних систем – це 
інноваційне підприємництво, інноваційні мережі, інноваційна співпраця і партнерство, 
інноваційні кластери та екосистеми. Рушійною силою сучасного інноваційного процесу є 
підприємницька інноваційна діяльність, що охоплює всі стадії та сфери системного 
інноваційного процесу, спирається на інновації – технологічні, управлінські, ринкові, соціальні і 
забезпечує інноваційний розвиток суспільства. 

Виявлено, що інноваційна співпраця передбачає залучення її учасників до інноваційного 
процесу із застосуванням таких форм, як трансфер технологій, інформаційний обмін, наукові та 
освітні програми, комерційний обмін інноваційними продуктами. Інноваційне партнерство 
поєднує інноваційні ресурси та діяльність їх учасників – створення інноваційних підприємств, 
сумісне здійснення інноваційних проектів. У сучасний період інноваційна співпраця і 
партнерство розвиваються на рівні корпорацій, галузей та секторів національної економіки й 
на міжнародному рівні. 

Розвиток інноваційної співпраці та партнерства залежить від формування й стану 
інноваційних екосистем як середовища відкритих інновацій. Під впливом глобальних чинників 
розвитку інноваційних кластерів притаманна тенденція інтернаціоналізації інноваційної 
діяльності на основі міжнародної кооперації кластерів різних країн. 

Інноваційний розвиток приводить до певних трансформацій людського капіталу, 
зростання рівня його інновативності й інноваційності. Інтернаціоналізація людського капіталу 
інновацій відбувається на основі розвитку міжнародної науково-технічної співпраці, здійснення 
соціогуманітарних програм. 

Напрямами формування відкритих інноваційних систем є розвиток інноваційного 
підприємництва, інноваційних мереж, інноваційного співробітництва і партнерства, 
інноваційних екосистем та кластерів. Ядро відкритих інноваційних систем складає людський 
капітал інноваційного розвитку. 

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні умов та чинників набуття 
інноваційними системами різного рівня відкритого характеру, обґрунтування їх складників та 
напрямів інтернаціоналізації. Практичне значення одержаних результатів – використання 
суб’єктами інноваційної діяльності матеріалів статті для організації інноваційного процесу на 
основі принципів відкритих інновацій.  

Подальше дослідження зазначеної наукової проблеми спрямовуватиметься на 
обґрунтування особливостей відтворення людського капіталу відкритих інноваційних систем.  

Ключові слова: відкриті інноваційні системи; інноваційні мережі; інноваційна співпраця і 
партнерство; міжнародні інноваційні кластери; людський капітал інновацій; інтернаціоналізація 
інноваційних систем. 
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ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

 
Раскрытие особенностей и тенденций инновационного развития в современный период 

базируется на определении его новых характеристик, обусловленных постиндустриальными 
трансформациями. 

Цель написания статьи – исследование главных элементов открытых национальных 
инновационных систем и направлений их включения в международное инновационное 
сотрудничество. В ходе выполнения поставленных задач использовались методы системного и 
структурно-функционального анализа с целью обоснования главных составляющих открытых 
инновационных систем и факторов и направлений их формирования и функционирования. 

Отмечено, что главными характеристиками открытых инновационных систем является 
инновационное предпринимательство, инновационные сети, инновационное сотрудничество и 
партнерство, инновационные кластеры и экосистемы. Движущей силой современного 
инновационного процесса является предпринимательская инновационная деятельность, 
охватывающая все стадии и сферы системного инновационного процесса, опирается на 
инновации – технологические, управленческие, рыночные, социальные, и обеспечивает 
инновационное развитие общества. 

Выявлено, что инновационное сотрудничество предусматривает включение участников 
в инновационный процесс с применением таких форм, как трансфер технологий, 
информационный обмен, научные и образовательные программы, коммерческий обмен 
инновационными продуктами. Инновационное партнерство базируется на сочетании 
инновационных ресурсов и деятельности их участников – создание инновационных 
предприятий, совместное осуществление инновационных проектов. В современный период 
инновационное сотрудничество и партнерство развиваются на уровне корпораций, отраслей и 
секторов национальной экономики и на международном уровне. 

Развитие инновационного сотрудничества и партнерства зависит от формирования и 
состояния инновационных экосистем как среды открытых инноваций. Под влиянием 
глобальных факторов развитию инновационных кластеров присуща тенденция 
интернационализации инновационной деятельности на основе международной кооперации 
кластеров разных стран. 

Инновационное развитие приводит к определенной трансформации человеческого 
капитала, росту уровня его инновативности и инновационности. Интернационализация 
человеческого капитала инноваций осуществляется на основе развития международного 
научно-технического сотрудничества, реализации социогуманитарных программ. 

Направлением формирования открытых инновационных систем является развитие 
инновационного предпринимательства, инновационных сетей, инновационного сотрудничества 
и партнерства, инновационных экосистем и кластеров. Ядро открытых инновационных систем 
составляет человеческий капитал инновационного развития. 

Научная новизна статьи заключается в определении условий и факторов приобретения 
инновационными системами различного уровня открытого характера, обоснование их 
составляющих направлений интернационализации. Практическое значение полученных 
результатов – использование субъектами инновационной деятельности материалов статьи для 
организации инновационного процесса на основе принципов открытых инноваций. 

Дальнейшее исследование указанной научной проблемы будет направлено на 
обоснование особенностей воспроизводства человеческого капитала открытых инновационных 
систем. 

Ключевые слова: открытые инновационные системы, инновационные сети, инновационное 
сотрудничество и партнерство, международные инновационные кластеры, человеческий капитал 
инноваций, интернационализация инновационных систем. 
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OPEN INNOVATION SYSTEMS:  

MAIN CHARACTERISTICS  
AND TRENDS OF INTERNATIONALIZATION 

 
Exploring the peculiarities and trends in innovation development in modern conditions is based 

on defining its new characteristics caused by postindustrial transformations.  
The aim of writing this article is to study the main elements of open national innovation systems 

and trends of their integration into international innovation cooperation. In the course of performing 
the set tasks, we used methods of system and structural–functional analysis to substantiate the main 
components of open innovation systems and the trends in their formation and operation. 

It was stressed that the main characteristics of open innovation systems are innovation 
entrepreneurship, innovation networks, innovation cooperation and partnership, innovation clusters 
and ecosystems. The driving force of modern innovation process is the entrepreneurial innovation 
activity, covering all stages and areas of system innovation process, relying on innovations in 
technology, management, market, social and providing for innovative development of the society. 

It was discovered that the innovative collaboration involves its participants in the innovation 
process with the use of such forms as technology transfer, information exchange, research and 
educational programs, commercial exchange of innovative products. Innovation partnership combines 
innovation resources and activities of the participants – setting up innovative enterprises, joint 
implementation of innovative projects. In the modern period, innovation collaboration and partnership 
develop at the level of corporations, industries and sectors of national economy and on the 
international level.  

Development of innovative cooperation and partnership depends on the formation and status of 
innovation ecosystems as the medium of open innovations. Influenced by global factors, the 
development of innovation clusters is characterized by the trend of internationalization of innovation 
activities on the basis of international cooperation among clusters of different countries. 

Innovation development leads to certain transformations in the human capital, growth in the 
level of its innovativeness and innovation. Internationalization of human capital in innovation occurs 
on the basis of the development of international scientific and technical cooperation and 
implementation of social humanitarian programs. 

Directions of formation of open innovation systems are the development of innovation 
entrepreneurship, innovation networks, innovation cooperation and partnership, innovation 
ecosystems and clusters. The core of open innovation systems is the human capital of innovation 
development.  

The scientific novelty of this research made it possible to determine the conditions and factors 
for the innovation systems to reach various levels of open nature and substantiation of their 
components and areas of internationalization. The practical significance of the obtained results is 
application of the materials of this paper by the subjects of innovation activity for managing the 
innovation process based on the principles of open innovations. 

Further research into defined scientific problem will be focused on the substantiation of 
features of renewal of human capital of open innovation systems.   

Keywords: open innovation systems, innovation networks, innovation collaboration and partnership, 
international innovation clusters, human capital of innovation, internationalization of innovation systems. 

 
Вступ. Розкриття особливостей і тенденцій інноваційного розвитку в 

сучасний період має ґрунтуватися на його нових характеристиках, обумовлених 
постіндустріальними трансформаціями, серед яких найактуальнішою є формування 
відкритих інноваційних систем різного рівня – регіональних, національних, 
міжнародних. Теоретичну основу їх аналізу становить концепція відкритих 
інновацій, яку вперше обґрунтував Генрі Чесбро – професор, виконавчий директор 
Центру відкритих інновацій школи бізнесу імені У. Хааса Каліфорнійського 
університету. Окремі аспекти й напрями формування й функціонування відкритих 
інноваційних систем розкрито у працях таких учених, як П. А. Авдєєв, 
У. Дж. Баумоль, В. С. Дубовик, Д. В. Жерновий, М. О. Канаєва, М. Є. Ки’рякова, 



ISSN 24097101. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2016. Випуск 6 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISSN 24097101. The Bulletin of the Dnipropetrovsk university. Series: Management of innovations. 2016. Issue 6 
 
106 
 
 
 
 
 
 

М. В. Колесник, А. Є. Никифоров, І. А. Павленко, Є. Г. Панченко, 
Н. В. Смородинська, Л. І. Федулова, Г. А. Яшева. 

Слід підкреслити, що відкриті інновації є дієвий чинник підвищення 
інноваційної активності суб’єктів господарювання. Це особливо актуально для 
України, оскільки в сучасний період інноваційна активність національних 
підприємств невелика та продовжує зменшуватися. 

Постановка завдання. Метою написання статті є характеристика головних 
елементів відкритих національних інноваційних систем та напрямів їх включення у 
міжнародну інноваційну співпрацю. У ході виконання поставлених завдань 
використовувалися методи системного та структурно-функціонального аналізу з 
метою обґрунтувати головні складники відкритих інноваційних систем та чинників 
і напрямів їх формування та функціонування. Теоретичну основу дослідження 
становлять концепція відкритих інновацій Г. Чесбро, теорії економіки знань та 
інноваційної економіки, праці вітчизняних і закордонних учених. 

Результати. Закриті інноваційні процеси не забезпечують необхідного рівня 
комерціалізації і прибутковості інноваційних розробок, оскільки фірма має 
ресурсні обмеження щодо здійснення за власний рахунок усіх стадій інноваційного 
процесу, що призводить до неможливості впровадження новацій та недоведення до 
стадії масового збуту інноваційної продукції. Цілком імовірна може бути ситуація, 
коли внаслідок незабезпечення новації необхідного рівня доходу, фірма не має 
коштів для нового інноваційного циклу. Крім того, через часові розриви між 
стадіями інноваційного процесу знецінюються нові розробки, а інтелектуальні 
продукти втрачають новизну, отже, фірма не компенсує витрати, пов’язані із 
самостійним здійсненням повного циклу інноваційної діяльності, та не отримує 
інноваційної ренти. 

Як визначають Є. Г. Панченко, М. Є. Кир’якова, нині парадигма закритих 
інновацій, вихідним пунктом якої є впевненість у можливостях компанії генерувати 
ідеї, створювати на їх основі продукт, виходити з ним на ринок та поширювати 
його, обслуговувати, фінансувати лише за рахунок власних ресурсів, змінилася 
парадигмою відкритих інновацій [1]. Відкриті інновації – це основа формування та 
функціонування інноваційних систем відкритого характеру, які створюють, за 
визначенням Г. Чесбро, можливості входу, виходу та переходу інновацій на всіх 
стадіях інноваційного процесу [2, с. 3]. На думку П. Авдєєва, відкриті національні 
інноваційні системи ґрунтуються на взаємодії інститутів у їх широкому 
навколишньому середовищі через соціальну й мережну взаємодію, технологічні 
траєкторії, науково-технічну політику, структуру ринків, національну політику, 
інтелектуальну власність, міжнародні інвестиційні та торговельні угоди. Їх ядро 
становлять підприємці, які є одночасно і виробники, і споживачі інноваційної 
продукції на різних етапах інноваційного процесу та мають зворотний зв’язок із 
кінцевими споживачами інноваційної продукції [3]. Головні характеристики 
відкритих інноваційних систем – це інноваційне підприємництво, інноваційні 
мережі, інноваційна співпраця і партнерство, інноваційні кластери та екосистеми. 

Відомий американський економіст Вільям Дж. Баумоль виокремлює такі 
типи підприємців, як репликативні підприємці (створюють підприємства подібні 
існуючим) та інноваційні підприємці (винаходять нові підприємства) [4]. Рушійною 
силою сучасного інноваційного процесу є саме інноваційні підприємці. 

У сучасній науковій економічній думці існують такі визначення 
інноваційного підприємництва: 

– у вузькому розумінні, це діяльність підприємців з упровадження інновацій. 
А. Є. Никифиров наголошує: «Якщо інноваційна праця пов’язана насамперед із 
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створенням інновацій, то інноваційне підприємництво – з їх 
комерціалізацією» [5, с. 42]; 

– у широкому розумінні, це підприємницька діяльність на всіх стадіях і в усіх 
сферах інноваційного процесу.  

Українська дослідниця І. А. Павленко, розкриваючи зміст інноваційного 
підприємництва, поєднує наявні підходи до його визначення та вважає: на 
мікроекономічному рівні – це діяльність певного суб’єкта підприємництва з 
використання результатів наукових досліджень і розробок або інших науково-
технічних досягнень, що обумовлює виникнення якісно нових і кращих за своїми 
властивостями товарів та послуг, реалізованих на ринку, або технологій, 
використаних у практичній діяльності; на макроекономічному рівні – це модель 
розширеного економічного відтворення на основі впровадження інновацій у всі 
сфери суспільного життя; у політекономічному сенсі – це підсистема економічних 
відносин, сформованих для створення, упровадження й розширеного відтворення 
нововведень [6, с. 14–15 ].  

На нашу думку, концепції відкритих інновацій відповідає широке розуміння 
інноваційного підприємництва як ядра відкритих інноваційних систем, це 
підприємницька інноваційна діяльність, що охоплює всі стадії та сфери 
інтегративного системного інноваційного процесу, спирається на інновації – 
технологічні, управлінські, ринкові, соціальні та забезпечує інноваційний розвиток 
суспільства.   

Інноваційні мережі та розвиток інноваційного підприємництва становлять 
основу співпраці та партнерства учасників сучасного інноваційного процесу на 
рівні підприємств, регіонів, на національному і міжнародному рівнях. На 
обґрунтовану думку Л. Федулової, у концепції відкритих інновацій знайшла своє 
втілення проблема створення технологій на основі наукової співпраці, розвитку 
інновацій на принципах відкритості в проведенні спільних науково-дослідних й 
дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) [7, с. 29].  

Зміст понять інноваційної співпраці й інноваційного партнерства 
взаємопов’язані, але не тотожні. Інноваційна співпраця передбачає включення її 
учасників у інноваційний процес певного рівня із застосуванням таких форм, як 
трансфер технологій, інформаційний обмін, наукові та освітні програми, 
комерційний обмін інноваційними продуктами тощо. Інноваційне партнерство 
ґрунтується не тільки на науково-технічній співпраці, а й на поєднанні 
інноваційних ресурсів та діяльності їх учасників, тобто на створенні інноваційних 
підприємств, сумісному здійсненні інноваційних проектів. 

У сучасний період інноваційна співпраця і партнерство розвиваються не 
тільки на рівні корпорацій, галузей та секторів національної економіки, а й на 
міжнародному рівні. Одним із семи пріоритетних напрямів стратегії Європейського 
Союзу «Європа-2020. Стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання» 
визначено формування інноваційного союзу на базі таких заходів:  

– завершення створення Європейського дослідного простору (European 
Research Area);  

– поліпшення умов для бізнесу та інновацій: створення єдиного патенту ЄС 
(EU Patent) і спеціалізованого Патентного суду (Patent Court), модернізація 
загальних положень про авторське право і товарні знаки, поліпшення доступу 
малих і середніх підприємств до інструментів охорони інтелектуальної власності;  

– упровадження «Європейських інноваційних партнерств» (European 
Innovation Partnerships) між ЄС і країнами-членами для прискорення розвитку й 
перерозподілу технологій; 
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– зміцнення і розвиток політичних інструментів ЄС для підтримки інновацій 
(структурних фондів, фондів розвитку сільських районів, рамкових програм), у 
тому числі завдяки тісній співпраці з Європейським інвестиційним банком, 
спрощенню адміністративних процедур для отримання доступу до фінансування, 
особливо МСП;  

– розширення партнерських відносин та зміцнення зв’язків між освітою, 
бізнесом і наукою, сприяння розвитку підприємництва шляхом надання підтримки 
молодим інноваційним компаніям [8]. 

Отже, європейська стратегія інноваційного економічного розвитку 
спрямована на створення умов для інноваційної співпраці і партнерства, які, на 
переконливу думку Д. В. Жернового, можуть забезпечити додатковий позитивний 
ефект від «перетоку знань», що сприятиме нарощуванню інноваційного потенціалу 
українськими компаніями [9].   

Розвиток інноваційної співпраці й партнерства залежить від формування і 
стану інноваційних екосистем як середовища відкритих інновацій. «Інноваційна 
екосистема – це сукупність організаційних, структурних і функціональних 
компонентів (інституцій) та їх взаємовідносин, задіяних у процесі створення та 
застосування наукових знань та технологій, що визначають правові, економічні, 
організаційні та соціальні умови інноваційного процесу та забезпечують розвиток 
інноваційної діяльності як на рівні підприємства, так і на рівні регіону та країни в 
цілому за принципами самоорганізації» [10, с. 26]. Як підкреслює Н. Смородинська, 
префікс «еко» у понятті «система» вказує на те, що в сучасних умовах інновації 
зароджуються колективно, у певному мережному середовищі, заснованому на 
горизонтальних зв’язках юридично незалежних учасників [11]. 

Прикладом регіонального інноваційного середовища може бути перша в 
Україні інноваційна екосистема «Sikorsky Challenge», створена Національним 
технічним університетом України «КПІ» та науковим парком «Київська 
політехніка». Її складниками є: стартап-школа, діяльність якої спрямована на 
формування знаннєвого потенціалу майбутніх інноваційних підприємців, 
інноваційний фестиваль як конкурс інноваційних стартап-проектів з метою їх 
оцінити та презентувати інвесторам, інноваційний бізнес-інкубатор із запуску 
стартап-компаній, інноваційно-технологічне середовище «Sikorsky Lab», Центр 
інтелектуальної власності, Венчурний фонд Sikorsky Challenge та інші 
фонди [12; 13].  

Слід підкреслити, що інноваційний і людський розвиток тісно 
взаємопов’язані. З одного боку, по-перше, основу сучасного інноваційного 
розвитку становлять креативні здібності людини: створювати, освоювати, 
накопичувати та використовувати нові знання у різних сферах діяльності. 
Людський капітал як вартість запасу накопичених людиною знань, здібностей, 
умінь та навичок, що збільшується у процесі її використання в різних сферах 
суспільної життєдіяльності, є ресурс інноваційного розвитку, тобто ресурс 
створення, упровадження, використання та поширення інтелектуальних продуктів-
новацій як чинника різноманітних змін у суспільстві в цілому так і у його різних 
сферах – виробничій, соціальній, культурній тощо та на різних рівнях: 
підприємство, галузь, регіон, країна, світова економіка. По-друге, розвиток людини 
як носія інноваційного людського капіталу є метою соціально-економічного 
розвитку оскільки саме людина є творцем, виробником і кінцевим споживачем 
інноваційних продуктів та послуг. 

З іншого боку, інноваційний розвиток призводить до певних трансформацій 
(змістовних, структурних, функціональних) людського капіталу, узагальнюючим 
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проявом яких є зростання рівня його інновативності як здатності до сприйняття 
інновацій і інноваційності – спрямованості на створення, впровадження та 
використання інновацій. Відкриті інновації характеризуються змінами та 
зростанням ролі людського капіталу у інноваційному розвитку, його 
трансформацією від людського капіталу створення та впровадження інновацій у 
межах лінійного інноваційного процесу до людського капіталу науково-технічної, 
виробничої, маркетингової діяльності, внутрішніх і зовнішніх інноваційних мереж, 
інноваційної співробітництва і партнерства національного і міжнародного рівнів, 
національних інноваційних систем.  

У Європейському Союзі інтернаціоналізація людського капіталу інновацій 
здійснюється на основі розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва 
шляхом реалізації Рамкових програм, які здійснюються з 1984 року і по теперішній 
час. Спеціальні програми, спрямовані на розвиток людських ресурсів, які є 
складовими шостої, сьомої Рамкових програм і програми «Горизонт-2020». 
У сучасний період змінюються підходи ЄС до визначення ролі людських ресурсів у 
інноваційному та науково-технічному розвитку у напряму визнання їх 
пріоритетного значення. Якщо у програмах РП6 і РП7 розглядалися залучення та 
розвиток людських ресурсів як окремі спеціальні програми, то у програмі 
«Горизонт-2020» це визначено одним із найважливіших її компонентів.  

Одним із пріоритетних напрямів Європейської інноваційної науково-
технічної програми «EUREKA» (European Research Coordination Agency), 
заснованої в 1985 р. (Україна із 1993 р. стала асоційованим членом програми, а з 
червня 2006 р. набула статусу повноправного члена програми EUREKA) і 
спрямованої на розвиток міжнародної співпраці в сфері прикладних досліджень, є 
такі, як медичні технології, біотехнології, екологія [14]. Пріоритетами програми 
«Європа–2020», спрямованої на створення Європейського інноваційного союзу, 
визнано сприяння високому рівню зайнятості населення та боротьба з бідністю 

Таким чином, програми ЄС із міжнародної науково-технічної та інноваційної 
співпраці мають значний соціальний складник і сприяють інтернаціоналізації 
національного людського капіталу країн, що беруть у них участь, розширенню 
чинників та простору його інноваційного відтворення, транснаціональній 
мобільності його власників. 

На якісний розвиток та інтернаціоналізацію відтворення людського капіталу 
спрямовано соціогуманітарні програми ЄС: освітні, культурні, з охорони здоров’я 
тощо, серед яких: 

– освітні програми; 
– культурні програми, такі, як «Креативна Європа», спрямована на 

міжнародну культурну співпрацю, забезпечення доступу до культурних здобутків 
різних країн, фінансування підготовки та реалізації проектів у сфері культури та 
медіа; 

– програми співпраці з охорони здоров’я, наприклад, Європейська мережа з 
технологій охорони здоров’я (European network for Health Technology Assessment), 
заснована у 2005 р. з метою оптимізувати використання ресурсів охорони здоров’я 
та забезпечити співпрацю країн Європи у цій сфері [15]; 

– програми сприяння зайнятості, серед яких програма «Молодь у русі» як 
частина програми «Європа-2020», спрямована на забезпечення виходу молодих 
спеціалістів на європейський ринок праці. 

У цілому європейські програми інноваційної, науково-технічної, 
соціокультурної співпраці та розвиту безпосередньо створюють умови для 
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інтернаціоналізації та інноваційного відтворення людського капіталу в 
європейському просторі.  

Сучасною організаційною формою інноваційної діяльності в територіальному 
аспекті є регіональні й національні інноваційні кластери, у яких сконцентровано 
ресурси інновацій, у тому числі й людський капітал інноваційного розвитку. 
Кластерний підхід широко застосовано для ефективної організації та керування 
виробничими, науковими, соціальними комплексами на основі співпраці та мереж 
підприємств, організацій, установ у певних галузях національної економіки. У 
Європейському кластерному меморандумі, підготовленому за ініціативи 
Європейської комісії Центром стратегії та конкурентоспроможності, 
Стокгольмською школою економіки, визначено, що кластери – це регіональні 
центри концентрації спеціалізованих компаній і організацій, пов’язаних один з 
одним численними каналами, які створюють сприятливе середовище для інновацій. 
Вони роблять можливими «відкриті інновації», тобто створення і вдосконалення 
нових ідей у мережі, що складається з компаній і організацій, які співпрацюють 
один з одним. Ці групи компаній та організацій сприяють усуненню бар’єрів для 
перетворення нових ідей у нові продукти та отримання максимальної вигоди від 
глобалізації. В умовах сучасної конкуренції всі кластери повинні бути орієнтовані 
на інноваційний розвиток.  

Інноваційний кластер – це форма організації інноваційної діяльності шляхом 
територіальної концентрації та використання ресурсів (матеріальних, 
інтелектуальних, організаційних, людських тощо) інновацій на всіх стадіях 
інноваційного процесу. За визначенням В. Шовкалюка, інноваційний кластер – це 
цілісна система підприємств і організацій з виробництва готового інноваційного 
продукту, що вміщує у себе весь інноваційний ланцюжок від розвитку 
фундаментальної наукової ідеї до вироблення та дистрибуції готової продукції [16]. 
Це мережа підприємств і організацій, створена на засадах довгострокових 
контрактів, форма мережної взаємодії між фірмами [17]. 

Одним із пріоритетних ресурсів ефективного функціонування інноваційного 
кластера є людський капітал. Як влучно визначає Д. Смолич, саме людина, її 
інтелект, креативне бачення генерують інноваційний ефект і визнаються 
соціальною цінністю у процесі формування кластера [18]. 

Розвитку інноваційних кластерів притаманна тенденція інтернаціоналізації 
інноваційної діяльності на основі міжнародної кооперації кластерів різних країн під 
впливом глобальних чинників. Як закріплено в Європейському кластерному 
меморандумі, Європі потрібна більш сильна транснаціональна кооперація між 
кластерами та кластерними ініціативами, яка б дала змогу їм переймати один в 
одного успішний досвід. Слід посилювати транснаціональну кооперацію між 
кластерними ініціативами і таким чином сприяти виникненню стратегічних бізнес-
зв’язків і сервісних платформ, які допомагають використовувати додаткові сильні 
сторони й компетенцію різних кластерів [19]. У Програмі діяльності КМУ 
«Український прорив: для людей, а не для політиків», що затверджена Постановою 
КМУ України від 16.01.2008 р. № 14, вказано на необхідність участі вітчизняних 
суб’єктів господарювання в міжнародній науково-виробничій кооперації, зокрема у 
транснаціональних інноваційно-інвестиційних кластерах. 

Інтернаціоналізація інноваційних кластерів є чинник формування їх 
міжнародних форм. За визначенням Г. Яшевої, міжнародні кластери являють 
собою: 1) мережні об’єднання постачальників, виробників і покупців – резидентів 
різних держав, географічно зосереджені у транскордонному регіоні 
(транскордонний кластер); 2) міжнародні мережі національних кластерів 
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(транснаціональний кластер), які співпрацюють і конкурують, пов’язані в 
технологічні ланцюжки і взаємодоповнюють один одного, співпрацюють з 
трансграничними установами (у т. ч. науковими, освітніми, інфраструктурами 
бізнесу), органами державного і міждержавного керування, а також з 
міжнародними організаціями з метою підвищити конкурентоспроможність 
суб’єктів кластера й національної економіки [20]. 

Кластеризація людського капіталу інноваційного розвитку, на нашу думку, 
має охоплювати два взаємопов’язані напрями: 1) накопичення людського капіталу 
інноваційних кластерів; 2) формування та розвиток кластерів людського капіталу 
інновацій як сконцентрованих за географічною ознакою суб’єктів і ресурсів його 
інноваційного відтворення та мережних відносин між ними. Ядром такого кластера 
може бути вищий навчальний заклад регіонального та національного рівнів, 
зовнішню мережу якого становлять відносини з інвесторами, власниками і 
користувачами людського капіталу. 

У результаті інтернаціоналізації інноваційних кластерів, формування 
транскордонних і транснаціональних кластерів, їх людський капітал також 
інтернаціоналізується, а його відтворення здійснюється під впливом регіональних, 
національних та міжнародних чинників. 

Висновки. Отже, спираючись на положення концепції відкритих інновацій, 
можна визначити такі характеристики відкритих інноваційних систем, як 
інноваційне підприємництво в усіх сферах суспільної життєдіяльності, спрямоване 
на нелінійний інтегрований інноваційний процес шляхом розвитку інноваційних 
мереж, інноваційної співпраці й партнерства, інноваційних екосистем та кластерів. 
Ядро відкритих інноваційних систем становить людський капітал інноваційного 
розвитку. Інтернаціоналізація інноваційного процесу – це основа формування 
людського капіталу міжнародних інноваційних мереж та кластерів.  

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні умов та чинників набуття 
інноваційними системами різного рівня відкритого характеру, обґрунтування їх 
складників та напрямів інтернаціоналізації.  

Практичне значення одержаних результатів – використання суб’єктами 
інноваційної діяльності матеріалів статті для організації інноваційного процесу на 
основі принципів відкритих інновацій.  

Подальше дослідження зазначеної наукової проблеми спрямовуватиметься на 
обґрунтування особливостей відтворення людського капіталу відкритих 
інноваційних систем. 
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