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ВСТУП
Перехід до ринкових відносин потребує ефективних

дій для проведення реформування економіки України,
що дасть їй можливість адаптуватися в глобальному
економічному просторі. При цьому важливим завдан-
ням для проведення широкомасштабних структурних пе-
ретворень вітчизняної економіки є пошук шляхів при-
скорення темпів економічного розвитку країни. В умо-
вах глобалізаційних процесів та світової економічної
кризи основою економічного зростання має стати інно-
ваційний шлях розвитку економіки як один із пріори-
тетних напрямів створення конкукрентоспроможного
середовища. Важливість інноваційної складової в забез-
печенні розвитку економіки України висвітлена у По-
сланні Президента до Верховної Ради України [2], що
зумовлює особливу увагу до проблем інноваційної
діяльності на всіх рівнях.
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Досвід розвитку інноваційної сфери в розвинених
країнах світу, таких як США, Канада, Німеччина,
Франція, показує, що важливу роль в регулюванні
інноваційної діяльності відіграють органи самовряду-
вання. За визначенням американських вчених Б. Кар-
лсона та Р. Станкевича, "технологічна щільність та ге-
терогенність є радше властивістю окремих національ-
них регіонів, ніж країн" [14, с.135]. Виходячи з того,
що інноваційний розвиток будь-якої соціально-еко-
номічної системи вимагає врахування її специфіки та
особливостей, вони розглядали термін "національний
регіон" як територіальне формування у федерально-
му устрої країни. Не можна не погодитися з думкою
вчених [14], що найбільш ефективно реалізувати ці
вимоги можливо в локальній структурі, якою є регіо-
нальна система країни. Саме в умовах господарської
діяльності регіону можна досягти поєднання науко-
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вих та промислових секторів економіки, які забезпе-
чать регіону конкурентні переваги, створять підгрун-
тя для виходу із стану економічної депресії та подаль-
шого розвитку.

Таким чином, у проведенні економічних реформ
визначальна роль відводиться розвитку регіонів. Адже
сьогодні на темпи зростання економіки дедалі більший
вплив має внутрішній потенціал, що формується на ре-
гіональному рівні й визначає конкурентоспроможність
вітчизняного товаровиробника. Нині Україна значно
відстає від інтеграційних процесів, що відбуваються у
світовій економіці.

Тому дослідження інноваційної діяльності регіонів
на сучасному етапі розвитку економіки України є важ-
ливим і актуальним.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Питання інноваційної діяльності як пріоритетного

напряму забезпечення розвитку економіки широко вис-
вітлені в науковій літературі. Ці проблеми економічно-
го розвитку досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні
науковці: Й. Шумпетер [20], В. Василенко [4], В. Геєць,
В. Семиноженко [7], М. Денисенко [8], М. Кондратьєв [9],
Н. Краснокутська [10], О. Лапко [11], Т. Майорова [12],
А. Пересада [13], А. Поручник, В. Савчук [3], Д. Стечен-
ко [16], Р. Фатхутдинов [17], А. Фоломьєв [18], Д. Чер-
ваньов, Л. Нейкова [19]. Однак питання, що висвітлю-
ють проблеми інноваційної діяльності з точки зору за-
безпечення інноваційного розвитку регіону, на сьогодні
досліджені недостатньо.

 Аналіз наукових праць свідчить, що основна увага
в дослідженні проблем інноваційної діяльності приділя-
лася на рівні підприємницьких структур регіону та краї-
ни в цілому. Перенесення акцентів у інноваційній діяль-
ності на регіональний рівень зумовлює потребу в дос-
лідженні сутності та уточненні категорійних понять, ви-
явленні факторів, що визначають ефективність іннова-
ційної діяльності і її вплив на соціально-економічний
розвиток регіону.

 Мета статті — дослідження закономірностей та ре-
гіональних особливостей інноваційної діяльності в умо-
вах глобалізації та інтеграції економіки у світове співто-
вариство для формування концепції забезпечення інно-
ваційного розвитку регіонів України.

РЕЗУЛЬТАТИ
В інноваційній економічній теорії, започаткованій

Й.Шумпетером [20], ефективність еволюційного про-
цесу розвитку економіки визначається рівнем іннова-
ційної діяльності. Проведений аналіз теоретичних ос-
нов інновацій не тільки доводить ефективність впли-
ву інноваційної діяльності на конкурентоспро-
можність господарського комплексу регіону, але й
давав можливість висвітлити особливості, що харак-
теризують основний фактор розвитку регіональної
економіки. До таких особливостей ми відносимо: ком-
плексність та системність інноваційної діяльності,
здатність інновацій до дифузії у господарський ком-
плекс регіону. Врахування цих особливостей дасть
можливість вибудувати концепцію розвитку економі-
чного потенціалу регіону. На практиці це означає пе-
рехід від вибіркового впровадження інновації в гос-

подарські структури до впровадження регіональних
інноваційних програм.

 Інноваційний рівень знань та науково-технічних
розробок необхідно розглядати як головний фактор
розвитку регіональної економіки, який у відповідності
з основними постулатами новітнього етапу розвитку
інноваційної теорії визначається як інтелектуальний ка-
пітал. Через впровадження інновацій досягається якіс-
но новий рівень територіального економічного комплек-
су, що забезпечує регіону конкурентні позиції як голов-
ну умову подолання кризових явищ та забезпечення ста-
більного розвитку.

Для визначення концептуальних підходів щодо ак-
тивізації інноваційної діяльності регіону важливо
встановити її регіональні особливості. Згідно із За-
коном України "Про інноваційну діяльність" [1] інно-
ваційна діяльність — це діяльність, що спрямована на
використання й комерціалізацію результатів наукових
досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок
нових конкурентоспроможних товарів і послуг. Таке
визначення терміна, на нашу думку, не повною мірою
відповідає його сутності. Адже випуск нових товарів
і послуг не самоціль, а в класичному трактуванні
змісту інновації — "засіб, за допомогою якого
підприємець розраховує отримати високі прибутки
[20]. Тому наведене визначення [1] обмежує іннова-
цію в дії (процесі), що унеможливлює проведення
моніторингу інноваційної діяльності та здійснення
об'єктивної оцінки її ефективності. Це визначення
також не враховує закономірностей та регіональних
особливостей інноваційної діяльності. Очевидно, що
закономірності та особливості мають бути враховані
при розробці концепції інноваційного розвитку регі-
ону, в якій інновація має розглядатися не як засіб
досягнення результату, а інструмент трансформації
суспільства.

Регіон як складний механізм господарської діяль-
ності, що сформований у визначеному територіально-
му просторі, в умовах сучасних глобалізаційних про-
цесів має органічно поєднати діяльність всіх суб'єктів
господарювання задля досягнення стратегічних зав-
дань — соціально-економічного розвитку. Це потре-
бує забезпечення необхідних передумов, які вирішу-
вали б весь комплекс питань інноваційної діяльності
регіону. Для вирішення проблематики організаційно-
функціонального забезпечення інноваційної діяльності
регіону необхідно ствоворити дієву регіональну інве-
стиційно-інноваційну структуру, яка поєднувала б всі
аспекти інноваційного процесу. З одного боку — це
постійний процес інноваційного розвитку на всіх
рівнях: від мікрорівня до макрорівня. З другого боку
— це взаємозв'язок між елементами інноваційної
структури: науково-дослідними, проектними організа-
ціями, фінансово-банківськими структурами, суб'єкта-
ми матеріального виробництва, сферою послуг тощо.
Отже, під регіональною інноваційною структурою ми
розуміємо організаційний механізм, який забезпечу-
вав би органічне поєднання виробництва та комерціа-
лізацію знань.

Ми вважаємо, що через значну диференціацію со-
ціально-економічного розвитку в кожному регіоні не-
обхідний індивідуальний підхід до формування регіо-
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нальної інноваційної структури,
визначення стратегічних на-
прямів її діяльності, що має
сприяти забезпеченню найви-
щої ефективності інноваційної
діяльності регіону. Головна при-
чина полягає у тому, що окремі
сектори господарського комп-
лексу регіону за рівнем вироб-
ничого потенціалу, розвитком
науки значно відстають від та-
ких напрямів діяльності, як суд-
нобудування, машинобудуван-
ня, авіаційного та оборонного
секторів промисловості. Таке
розшарування у рівні розвитку
сфер діяльності регіону відпов-
ідним чином вплинуло на рівень
їх конкурентоспроможності.
Серйозні проблеми нині також
відслідковуються в інноваційній
діяльності регіону у сфері мало-
го та середнього бізнесу, хоча
за своєю формою він є найбіль-
ше сприйнятний до інновацій.
Тому в умовах високої конку-
ренції ефективним стає коопе-
рація малих бізнесових струк-
тур з великими компаніями, що
дає їм переваги на ринку, підви-
щує їх інвестиційну привабливість, покращує можли-
вості фінансування інноваційних проектів, знижує
підприємницький ризик.

 Здійснення інноваційної діяльності має ставити за
мету досягнення конкурентних переваг на ринку товарів
і послуг всіх секторів регіональної економіки. Тому інно-
ваційна діяльність має прямо чи опосередковано охоп-
лювати весь територіальний економічний комплекс. При
цьому важливо врахувати закономірності та особливості
інноваційної діяльності, що дасть можливість збалан-
сувати її результати та забезпечити ефективний соціаль-
но-економічний розвиток регіону.

Отже, сьогодні рівень інноваційної діяльності регі-
ону виступає як ефективний індикатор його економіч-
ного потенціалу і визначає перспективи регіонального
розвитку на макрорівні. Досліджуючи основні тен-
денції інноваційного розитку регіону крізь призму його
економічного зростання, ми встановили суттєву взає-
мозалежність цих процесів, яка полягає у збільшенні
обсягу валового регіонального продукту [15, с. 46—
49].

 Аналіз динаміки макроекономічних показників ре-
гіонів показав, що інноваційна діяльність суттєво впли-
ває на розвиток економічного потенціалу регіонів та
України загалом. При цьому економічне зростання рег-
іону створює необхідні умови розвитку його соціальної
сфери.

 За оцінками вітчизняних економістів [7], стан інно-
ваційної діяльності в регіонах України визначається як
кризовий і такий, що не відповідає сучасному рівню інно-
ваційних процесів у промислово розвинутих країнах та
потребам інноваційного розвитку економіки. Як не па-

радоксально, але задекларований в Україні курс інно-
ваційного розвитку на практиці має негативні тенденції.
До таких висновків приводить нас аналіз статистичних
показників, що визначають становище у сфері іннова-
ційної діяльності та характеризують інноваційну ак-
тивність суб'єктів господарювання: частка інноваційно
активних промислових підприємств за період з 1995 р.
до 2007 р. скоротилася на 8,7%. У багатьох регіонах
підприємницька діяльність була орієнтована не на інно-
ваційний розвиток, а на курс "доганяння". Підтверджен-
ня цього є той факт, що на кінець 2007 р., з яким пов'я-
зують початок в країні нової економічноі кризи, 12 рег-
іонів України за обсягами продукції промисловості не
досягли рівня 1990 р. [15, с112]. Таким чином, за за-
гальнодержавними показниками економічного зростан-
ня (111%) [15, с.113] відслідковується стагнація окре-
мих регіональних економік.

Тому визначення концептуальних підходів щодо
забезпечення інноваційного розвитку регіону зумовле-
не об'єктивними, суб'єктивними причинами і викликом
часу. Стрижневим блоком у забезпеченні ефективного
розвитку регіону має стати програма активізації його
інноваційної діяльності. Її завдання полягають у наступ-
ному:

— Удосконалення інституційного забезпечення
інноваційної діяльності регіону;

— створення дієвого механізму інвестиційно-інно-
ваційної діяльності регіону;

— створення наукового потенціалу як "локомоти-
ва" інноваційного розвитку регіону;

— забезпечення конкурентоспроможності всіх сек-
торів регіональної економіки;

Механізм інвести-

ційно-інноваційної 
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Рис. 1. Основні підходи до формування концепції інноваційного
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ІННОВАЦІЇ ТА РОЗВИТОК

— надання державної підтримки інвестиційно-інно-
ваційній діяльності проблемним регіонам для подолан-
ня регіональних диспропорцій.

Аналіз основних тенденцій розвитку інноваційної
діяльності регіонів дав нам підстави визначити основні
підходи до формування концепції інноваційного розвит-
ку регіону з врахуванням вимог інтеграційних процесів
та впливу новітніх глобальних чинників (рис. 1).

Концептуальні засади інноваційного розвитку регі-
ону базуються на концепції активізації інноваційної
діяльності та концепції пріоритетного розвитку секторів
економіки. Таке двофакторне поєднання діяльності пе-
редбачає мінімізацію потреби в інвестиційних ресурсах
на початковому етапі інноваційного розвитку регіону. В
умовах інноваційного розвитку регіону забезпечується
зростання рівня конкурентоспроможності регіонально-
го господарського комплексу, що відповідає вимогам
глобалізації світової економіки і сприятиме поглиблен-
ню інтеграційних процесів.

 Інноваційний розвиток регіону ми пов'язуємо з
фінансовою стабільністю, що приведе до збільшення
інвестиційних ресурсів та поширення інноваційної діяль-
ності через узгодженість інтересів у всіх секторах еко-
номіки регіону, забезпечить фінансування соціальної та
екологічної сфер. Тому завданням регіональної влади
стане через створення макроструктури забезпечити
механізм регулювання інвестиційно-інноваційної діяль-
ностї для розв'язання таких економічно і соціально зна-
чимих питань, як структурна перебудова економіки, на-
рощення економічного потенціалу регіону [6, с.142—
143].

 Актуальною проблемою сьогодення для окремих
регіонів України постає незбалансованість їхнього еко-
номічного розвитку. Наявність значних диспропорцій
в інноваційній діяльності регіонів зумовлює необ-
хідність в державній підтримці проблемних регіонів. Це
можна здійснити через вдосконалення державної інве-
стиційної політики, яка передбачала б фінансову
підтримку регіонів з низькою інвестиційною привабли-
вістю.

 Отже, регіональна економічна політика кінцевою
метою має забезпечення високих темпів економічного
розвитку для нарощення фінансової бази, достатньої
для забезпечення реалізації соціальних та економіч-
них цілей на базі створення сталої конкурентоздатності
економіки у кожному регіоні [5, с. 59]. Її ефективність
безпосередньо буде залежати від інтегрованості
інноваційної діяльності в усі сектори економіки регіо-
ну.

ВИСНОВКИ
 Підсумком проведених нами досліджень стало те-

оретичне обгрунтування інноваційної діяльності як ос-
нови соціально-економічного розвитку регіону. Для
вдосконалення та підвищення ефективності інновацій-
ної діяльності регіону досліджені її закономірності й
регіональні особливості, що дало можливість конкре-
тизувати сутність поняття "інноваційна діяльність регі-
ону" та обгрунтувати основні підходи до формування
концепції інноваційного розвитку регіону.

 На основі результатів досліджень сформульовані
концептуальні підходи щодо інноваційної розвитку ре-

гіону з врахуванням вимог глобалізаційних й інтегра-
ційних процесів, що базуються на концепції активізації
інноваційної діяльності та концепції пріоритетного роз-
витку секторів економіки регіону.
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