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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміст концепцій та програм інноваційного розвитку

регіонів, діяльність органів державного управління, а та0

кож рівень розвитку об'єктів інноваційної інфраструктури

мають величезний вплив на процес формування та розвит0

ку регіональної інноваційної політики.

З урахуванням даних концептуальних підходів фор0

мується механізм соціально0економічного розвитку регі0

ону на базі інновацій та активізації інноваційною діяль0

ності. В цьому процесі, перш за все, формуються умови

для організації ефективної взаємодії "науки0влади0вироб0

ництва". При цьому чільна роль належить державним орга0

нам управління, оскільки від змісту і напрямів політики

регіональної влади залежить процес, якість і етапи фор0

мування інноваційного потенціалу.

Ефективна, доцільна і збалансована політика ре0

гіональної влади у сфері інноваційної діяльності виступає

основним фактором на шляху сталого розвитку інновацій0

ного розвитку регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження проблем формування

інноваційної моделі розвитку регіонів зробили відомі

вітчизняні вчені такі, як О.І. Васильєва, В.Є. Воротін, Т.М. Без0

верхнюк, М.В. Гаман, Л.І. Федулова та інші науковці. Про0

те можна стверджувати, що проблема концептуальних

підходи щодо формування механізмів державного управ0

ління інноваційного розвитку регіонів потребує подальших

досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження концептуальних підходів

щодо формування механізмів державного управління інно0

ваційного розвитку регіонів та визначення основних ме0

ханізмів сприяння розвитку регіонального інноваційного
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потенціалу, які реалізуються органами державної влади та

місцевого самоврядування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Досвід показує, що в промислово розвинених країнах

це питання вирішується шляхом залучення експертних груп

і формування умов для їх взаємодії з регіональними орга0

нами влади. Діяльність експертні групи спрямована на роз0

робку інноваційних цілей і пріоритетів економіки регіону.

Експертними групами формується пакет ефективних

інноваційних проектів, проводиться їх експертиза. Після

висновку експертів дані інноваційні проекти будуть вклю0

чені в програму (стратегію) інноваційного розвитку регіо0

ну. Наступним етапом є процес розробки стратегії та кон0

цепції інноваційної діяльності в регіоні.

Результатами цих заходів виступають формування і

розвиток інноваційної інфраструктури регіону, які сприя0

ють підвищенню інноваційної активності суб'єктів госпо0

дарювання в економіці регіону. Крім того, відіграють важ0

ливу роль в розробці нормативно0правової бази інновац0

ійної системи регіону, яка в подальшому може використо0

вуватися для регулювання інноваційної діяльності в регі0

оні. Внаслідок чого, стимулюється процес створення те0

риторіальних зон, зокрема вільних економічних зон.

Активізація інноваційної діяльності вітчизняних та за0

рубіжних компаній реалізується шляхом надання їм стату0

су учасника (партнера) вільної економічної зони, який за0

безпечує податкові, митні та ін. пільги.

У сучасних умовах в міжнародній та вітчизняній прак0

тиці, крім традиційних методів стали використовуватися і

методи управління, що швидко розвиваються (корпоратив0

ний підхід) і особливі методи управління економіки регіо0

ну.

В Україні ці методи поки розвиваються лише теоре0

тично, в той час, як в зарубіжних країнах вони широко
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застосовуються на практиці. Однак важливо зазначити,

що на цьому етапі представників регіональної влади най0

більше хвилюють питання економії витрат, підвищення

ефективності господарської діяльності, врахування за0

питів покупців, а також критерії зовнішньої кон'юнкту0

ри.

Для реалізації даних цілей, значну роль відіграв знач0

ний суспільний контроль. Виходячи з цього, нині найбіль0

ше використовуються методи колективного прийняття уп0

равлінських рішень в сфері інноваційної діяльності [2].

Іншими словами величезна увага приділяється груповій

роботі.

Це свідчить про те, що в даний час більшість методів і

прийомів державного управління інноваційним розвитком

регіонів поетапно застосовуються на практиці управлі0

ння регіональною економікою. Цей процес реалізується

шляхом попереднього доказу результативності цих ме0

тодів і прийомів в приватному секторі. Однак слід

підкреслити, що застосування даних методів в державно0

му секторі потребує проробленої та необхідної адаптації.

Зокрема до сучасних механізмів державного управлі0

ння інноваційного розвитку регіонів України відносяться:

1. На відміну від використовуваного в колишній ра0

дянській економіці "централізоване планування" нині в

діяльності господарюючих суб'єктів застосовується стра0

тегічне управління як метод управління органів державної

влади в умовах ринку та інноваційної економіки. Застосу0

вання цього методу, перш за все, обумовлено тим, що на

процес реалізації стратегії інноваційного розвитку регіонів

впливають: нестійкість середовища регіону (політичне не0

досконалість, нестійкість нормативно0правових актів, про0

блеми конкуренції, нестабільність розвитку підприємниць0

кої структури тощо). Крім того, на цей процес значний

вплив роблять зміни, що відбуваються в регіональній еко0

номічній системі, які викликані стрімкими темпами НТП та

інтернаціоналізації господарського життя. Незважаючи на

те, що в економіці країни накопичено значний досвід дер0

жавного управління в стратегічному плані, його застосу0

вання з урахуванням інноваційного розвитку регіонів відбу0

вається дуже повільно. Це, перш за все, пов'язано з тим,

що в колишній радянській економіці державне управління

було направлено в основному на прийняття та реалізацію

партійних рішень. Іншими словами, в ті часи головні дер0

жавні функції такі, як цілепокладання, прийняття управлі0

нських рішень, розробки планів, прогнозів та програм роз0

витку регіонів були покладені на партійні органи.

Тому діюча в ті часи "вертикаль" системи органів дер0

жавної влади була націлена на здійснення певних цілей

розвитку регіону, що виступає важливим етапом стратегі0

чного управління. В умовах ринкової економіки світовий

досвід стратегічного менеджменту, виходячи з відмінних

рис розвитку національної економіки України та її регіонів,

поки що повною мірою не застосовується в країні [5].

У сучасних умовах стратегічне управління регіональ0

ної економіки розглядається як поетапний процес, що

включає в себе:

— формування довгострокової стратегії соціально0

економічного розвитку регіону;

— визначення цілей стратегічного розвитку регіону;

— реалізацію цілей стратегічного розвитку регіону з

урахуванням раціонального використання наявних ре0

сурсів.

У такому контексті постійно повинні уточнятися вияв0
лені стратегічні орієнтири і цілі регіону з урахуванням зас0

тосування показників оцінки інноваційного розвитку регі0

ону. Основна мета стратегічного управління регіоном спря0

мована на необхідність врахування взаємозв'язку факторів

середовища при розробці стратегічних цілей розвитку ре0

гіону. Як інструменти досягнення намічених цілей висту0

пають розроблені стратегії регіонального інноваційного

розвитку.

Таким чином, основна мета формування інноваційно0

го потенціалу регіону полягає в забезпечення сталого еко0

номічного зростання та диверсифікації економіки завдя0

ки зростанню конкурентоспроможності господарюючих

суб'єктів, ВНЗ, НДІ та підприємств.

Активізація інноваційної діяльності в економіці регіо0

ну сприяє зростанню конкурентоспроможності господарю0

ючих суб'єктів шляхом реалізації можливості результатив0

ного, ефективної взаємодії всіх елементів даної системи.

В якості основних цілей розвитку інноваційного потен0

ціалу регіональної економіки в контексті реалізації вста0

новленої мети виступають:

1. Розробка планів0заходів для ефективного розвитку

суб'єктів господарської діяльності в сфері інновацій, в тому

числі ліквідація "слабких місць" і обмежень, оскільки вони

сприяють зменшенню їх конкурентоспроможності.

2. Розробка ефективної системи підтримки інновацій0

них проектів, які забезпечують конкурентні переваги в по0

рівнянні з іншими. Для досягнення даної мети повинні виз0

начатися перспективні напрями регіонального розвитку, за

рахунок планування та координації заходів, зокрема:

— регіональна політика в сфері інновацій та техно0

логій;

— інструменти розвитку підприємницьких структур;

— регіональна інвестиційна політика;

— регіональна освітня політика;

— експортна політика;

— розвиток регіональної інфраструктури;

— розвиток інших галузей і сфер економіки.

3. Розробка та реалізація регіональної кластерної пол0

ітики на базі чіткої методологічної, інформаційної та осві0

тньої підтримки.

При цьому повинна забезпечуватися координація

діяльності державних органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування, асоціації підприємців по про0

суванню інноваційної стратегії регіону.

На наш погляд, основними механізмами сприяння роз0

витку регіонального інноваційного потенціалу, які реалі0

зуються органами державної влади та місцевого самовря0

дування, повинні бути:

1. Інституціональний розвиток. Він передбачає не0

обхідність формування організації, основна діяльність якої

повинна бути спрямована на координацію стратегічного

розвитку інноваційної діяльності в регіоні, виявлення на0

прямів і перспектив взаємодії між суб'єктами інноваційної

діяльності.

2. Розвиток механізмів підтримки інноваційних про0

ектів. Тут мається на увазі вироблення і розвиток ме0

ханізмів підтримки проектів і напрямів, що сприяють ре0

зультативному партнерству в інноваційному процесі.

3. Формування умов для розвитку інноваційного по0

тенціалу регіону, що складаються з:

— формування інфраструктури інноваційної діяль0

ності;

— надання пільг в контексті для розвитку інноваційної

діяльності господарюючих суб'єктів;

— забезпечення взаємодії між вузами і бізнес0струк0

турами;

— запобігання бар'єрів адміністративного характеру.

Слід зазначити, що виходячи з особливостей поділу

повноважень, процес формування і ефективного викори0

стання інноваційного потенціалу регіону повинен реалізу0

ватися органами державної влади на всіх рівнях.

З метою забезпечення ефективності регіональної інно0

ваційної політики необхідна підтримка органів державно0
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го управління, органів місцевого самоврядування та бізнес0

асоціацій з таких елементів: інформаційно0аналітична, ос0

вітня, методична, консультаційна тощо [1].

Нині в країні відбувається формування інноваційних

систем. Цей процес полягає в:

а) розвитку інфраструктури інновацій;

б) формуванні інноваційної практики суб'єктів еконо0

мічної діяльності.

Аналізуючи концепції і програми регіонального роз0

витку, можна виділити такі загальні пропозиції:

1. Формування інфраструктури інноваційної діяльності

в регіонах вимагає створення інноваційних центрів, техно0

парків, бізнес0інкубаторів тощо.

2. Підготовка та перепідготовка кадрів для іннова0

ційної економіки, тобто процес формування регіонально0

го інноваційного розвитку повинен забезпечуватися висо0

кокваліфікованими кадрами в сфері інновації. Тут маєть0

ся на увазі формування фахівців нового покоління, здат0

них активізувати інноваційну діяльність в регіоні.

3. Рекламно0інформаційне забезпечення інноваційної

діяльності: створення порталів, баз даних, випуск моно0

графій, проведення конференцій і телевізійних програм

[4]. Важливим напрямком у формуванні законодавчої бази

для розвитку інноваційної діяльності є: розвиток інстру0

ментів венчурного фінансування, створення венчурних

фондів. Але важливо зазначити, що ці напрями сприяння

розвитку інноваційної діяльності в даний час не містяться

у всіх стратегіях розвитку інноваційної діяльності.

На нашу думку, для формування і розвитку інновацій0

ного потенціалу регіонів слід:

1. Сприяти інноваційному розвитку і модернізації

підприємств. Створення умов для технологічного розвит0

ку та модернізації підприємств, у тому числі оновлення

парку обладнання:

— взаємодія з інститутами розвитку;

— залучення інвестицій;

— організація лізингу обладнання;

— організація менеджменту системи сертифікації.

2. Стимулювання інноваційної активності підприємств

та організацій:

— збільшення державних витрат на НДДКР;

— участь у виставках;

— проведення конференцій, семінарів, круглих сто0

лів.

3. Розвиток інноваційної інфраструктури в регіоні:

— формування розвитку інфраструктурного середо0

вища вільних економічних зон;

— організація технологічного парку;

— створення бізнес0інкубаторів.

4. Підготовка та перепідготовка кадрів для іннова0

ційної економіки — збереження і відтворення кадрового

потенціалу інноваційних організацій:

— збільшення видатків або залучення інвестицій на

підготовку і перепідготовку кадрів, підвищення квалі0

фікації.

— оновлення навчальної бази вищих навчальних зак0

ладів;

5. Сприяння розвитку інтеграції між наукою0освітою0

виробництвом. Розробка механізму комерціалізації інно0

ваційних розробок.

6. Формування необхідних умов і налагодження відно0
син між суб'єктами регіональної інноваційної системи:

— формування "технологічних платформ";

— активна участь у прикордонних проектах;

— підтримка молодих дослідників.

7. Формування попиту на інноваційні товари і послуги,

розширення ринкових сегментів і сприяння експорту інно0

ваційної продукції.

8. Захист прав інтелектуальної власності. Сприяння

розвитку інститутів захисту інтелектуальної власності та

формування ринку продуктів і послуг в сфері інтелек0

туальної власності:

— забезпечення правової охорони інтелектуальної

діяльності;

— підготовка і перепідготовка кадрів, підвищення їх

кваліфікації в сфері інновації;

— розробка технологічного порталу "Результати інте0

лектуальної діяльності регіону".

ВИСНОВКИ
На нашу думку, всі перераховані вище заходи можуть

сприяти ефективному розвитку інноваційної діяльності в

регіонах, що виступає необхідним елементом стратегії

соціально0економічного розвитку регіонів в цілому. Ці за0

ходи націлені на підвищення конкурентоспроможності ре0

гіональної економіки та перетворення регіону в центр інно0

вацій високого рівня.

Все вищевикладене складає основу щодо формуван0

ня інноваційної активності регіону, визначення механізму

інноваційного розвитку регіону та виявлення основних на0

прямів інноваційної діяльності регіону.
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