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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ
У статі запропонована концептуальна модель інституціональноекономічного розвитку регі
ональної економіки, що включає державне регулювання, підтримку промислових регіонів, інно
ваційний інституціональнометодичний інструментарій формування конкурентного, соціального
середовища. Це здійснимо за допомогою розгортання поліфункціональних макроекономічних
програм щодо стимулювання інноваційної діяльності регіонів; досягнення "концентрованості"
державної інноваційноінвестиційної політики у результаті реалізації пріоритетних програм,
методів, засобів і заходів; формування інноваційних кластерів.
There is the offered conceptual model of institutionaleconomic development of regional economy
in the article, which includes the state adjusting, support of industrial regions, innovative institutional
methodical tool of forming of competition, social environment. We will carry out it by development
of the much functional macroeconomic programs in relation to stimulation of innovative activity of
regions; achievement of "concentrated" of state innovativeinvestment policy as a result of realization
of the foreground programs, methods, facilities and measures; forming of innovative clusters.
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Метою статті є удосконалення теоретикометодич
них підходів до формування механізму державної інно
ваційноінвестиційної політики промислових регіонів
країни шляхом розробки концептуальної моделі інсти
туціональноекономічного розвитку регіональної еко
номіки.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Особливої гостроти в реалізації завдання економі
чного розвитку промислового регіону набули два аспек
ти: з одного боку, випереджальне скорочення інвестицій
і затребування інноваційних технологій, з іншого — по
силення диференціації економічного потенціалу регіо
нальних економічних систем країни. Обидва вони про
являються в наростанні негативних соціальноекономі
чних наслідків для економіки в цілому. В зв'язку з цим
актуальним та об'єктивно необхідним є наукова розроб
ка реальної переорієнтації інноваційноінвестиційного
процесу на завдання економічного зростання кожного
промислового регіону України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання регуляторної політики в сфері регіонально
го економічного розвитку промислових комплексів дос
ліджувалися українськими науковцями, серед них: О.І.
Амоша, І.К.Бистряков, В. М. Геєць, С. Ф. Покропивний,
М. Г. Ступень, М. Г.Чумаченко, О. В. Царенко та ін. У ро
ботах Дж. Гелбрейта, Дж. Кейнса, А. Лаффера, К. Марк
са, Е.Хансена та ін. закладено новітні форми і методи
ведення конкурентної боротьби, обгрунтовано законо
мірності інноваційної моделі розвитку регіонів в умовах
ринкової організації промислового виробництва. Проте,
незважаючи на значну кількість проведених досліджень,
проблематика формування державної інноваційноінвес
тиційної політики у промислових регіонах України пере
буває лише на початковому етапі. Так, існує нагальна
потреба у розробленні теоретикометодологічних
підходів щодо формування ефективної державної інно
ваційноінвестиційної політики в контексті соціальноеко
номічного зростання промислових регіонів країни.

Інвестиції: практика та досвід № 2/2011

ІННОВАЦІЇ ТА РОЗВИТОК
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Діаг ностика стану проми слового регі ону та мотиви використанн я
ін струменті в і нноваційн ого регіон ального ро зви тку

У даний час поєднання державних і регіо
2. Виз наченн я суб’єкта і нноваційн ого регіонального роз ви тку
нальних інтересів забезпечується за рахунок
стійкості й позитивної динаміки економічної
2.1. виявленн я і нтересів соціально-домінуючи х суб’є ктів (СДС)
сфери і визначається такими чинниками, як:
власне економічні, природногеографічні, пол
2.2.
структур ування
ін тересів
СДС в
соціальному,
екол огічном у,
екон омічному, і нновацій ному, ін ституц іональному аспектах
ітичні, соціальні, правові. З державних важелів
дії на економічну сферу можна виділити на
2.3. т рансформаці я інт ерес ів С ДС в с ист ему ц інност ей промислового ре гіону
ступні: нормативноправове регулювання еконо
мічних процесів і державний контроль за дот
2.4. визначення порі гових зн ачень цін ностей проми слового регіо ну як
параметрів безп ечн ої господарської життєд іял ьн ості людей
риманням законності; створення умов для діяль
ності господарюючих суб'єктів і забезпечення
2.5. оцінка цінност ей промислового регіону з точки зору його інноваці йного
розвит ку, виявле ння противаг між ба жан им та реа льним с та ном сис те ми
свободи підприємництва; безпосередня участь
ціннос тей, оцінка мож ливост ей досягнен ня баж аного у сис темі цін носте й
в економічних відносинах, управлінні держав
ною власністю; забезпечення соціальних ас
2.6.узгод ження ін тересів СДС у ф ормі структури ці нностей/ безп еки
проми слового регі ону
пектів, життєдіяльності, гарантії і стимулюван
ня праці громадян і їх науковотехнічної твор
2.7. формува ння відношень СДС у рамках вертикально-інт егрованої
ст руктури для ріше ння за дач регіона льного інноваційного розвитку у якос ті
чості; держпідтримка галузей, виробництв, гос
робочого органу регіона льного розви тку
подарюючих суб'єктів.
3. Нормати вне затвердження структури параметрів ц інностей/ безп еки
проми слового регі ону на рівні законодавчого органу влади
Активна політика регулювання регіонально
го розвитку проводилася і в радянський період,
4. Визна чення конкурент них пе ре ва г промислового ре гіону на основі сис те ми
ціннос тей/ без пеки
п ромислового
рег іону,
критичног о
рівня
коли централізоване державне управління
конкурентоспром ожності рег іональн ої еко номічної си стеми
здійснювалося переважно по окремих галузях
5. В изначенн я орієнтованого ефе кту від реаліза ції конкурент них переваг
промислового
регіону,
що
за сновано
на
ре гіона льній
сис те мі
регіональної економіки (союзними і республі
ціннос тей/ без пеки у кон тексті збалансован ого соціального, еколог ічног о,
канськими міністерствами і відомствами). Тепер
екон омічног о, інн оваці йного, інституціон альног о розвитку регі ону
держава прагне будувати відносини з регіона
6. Визначе ння крите ріїв зн ачимості т а взаємоза ле жнос ті ціннос тей і
пара ме трів безпе ки у сис темі цінност ей: бе зпека ре гіону для формува ння
ми як з цілісними економічними суб'єктами, і ці
ст руктури (дерева) цілей інновац ійного розвитку промислового рег іон у
відносини здійснюються, головним чином, у
7. Формування структури (де рева) ц ілей інновацій ного ре гіонального
фінансовій сфері (переліки податків, міжбюд
розвит ку з урахува нням можливих ва ріант ів т а викона вц ів
жетні трансферти, прямі витрати державного
8. Затвердже ння структури (дерева) цілей інноваційного ре гіонального
бюджету в регіоні тощо).
розвит ку з урахуванням мож ливих варіа нтів прийняття рішень законодавчими
органа ми влади
Політика держави по відношенню до регі
онів виконує двояку роль: з одного боку, вона Рис. 1. Етапи побудови механізму цілепокладання
синтезує діяльність регіонів своїх комплексних
інноваційного регіонального розвитку (авторська
об'єктів; з другого боку, висуває свої вимоги до
пропозиція)
основних напрямів національної економічної і
соціальної політики. Це виражається в двох рівнях дер
Узагальнюючи висновки вітчизняних дослідників,
жавної політики: державної і регіональної (субдержав що аналізують процеси і результати розробки концепцій
ної) [1, с. 29].
і програм розвитку регіонів, автор виділяє наступні ас
Не дивлячись на прийняті в країні законодавчі акти, пекти, що є значимі для розробки моделі інноваційно
що регламентують сферу інноваційноінвестиційних інвестиційного розвитку промислового регіону: мотива
відносин у регіонах, сам процес їх розвитку перманент ція застосування інструментів регіонального розвитку;
но припускає розробку перспективних підходів до мо виявлення суб'єкта регіонального розвитку з урахуван
делювання економічних умов забезпечення розвитку ре ням необхідності досягнення оптимальних інтересів у
гіональної економіки як адміністративноправового, так рамках суб'єкта регіону; трансформація інтересів у кон
і ринковоінституційного характеру.
курентні переваги; визначення соціального, екологічно
Початковим уявленням для розробки моделі інно го, економічного та інституціонального ефекту від реа
ваційноінвестиційного розвитку промислового регіону лізації конкурентних переваг регіону; визначення поро
виступає формування мети як бажаного стану регіону, гових значень цінностей для встановлення параметрів
що відображає волю керівника регіональним розвитком безпечної господарської життєдіяльності людей регіо
суб'єкта і має певний термін існування. Особлива влас ну, критичного рівня конкурентоспроможності промис
тивість таких систем, як промисловий регіон, виявляєть лового регіону; формування структури (дерева) цілей
ся, перш за все, у тому, що вони цілеорієнтіровані, при на основі системи цінностей і безпеки регіону.
чому цілі їх розвитку не завжди зумовлені технологіч
Мотивацією застосування інструментів регіонально
ними властивостями виробничотехнічних систем, що є го розвитку виступають внутрішні й зовнішні умови гос
їх складовими частинами. Процес завдання мети визна подарської життєдіяльності промислового регіону.
чає цілепокладання. Останнє для регіональної системи Мотивацію для застосування інструментів регіонально
настільки важливе при управлінні розвитком промисло го розвитку мають регіональні органи влади, регіональні
вого регіону, що змістом самого процесу управління бізнесструктури, зацікавлені суспільні групи, населен
даним видом систем можна рахувати цілепокладання і ня регіону [4].
контроль за виконання цільових завдань.
Основним мотивом регіонального розвитку в біль
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правової системи, ефективному подат
ковому адмініструванні, чітко налагод
жених державного обліку і звітності,
відпрацьованому інформаційному за
Основн і складові інституці онального моделюван ня
безпеченні, дієвої системи ресурсного і
економічних умов інновацій ного розвитку п ромислового
майнового забезпечення [2].
регіону
Формування інноваційноінвестицій
ного розвитку промислового регіону
вимагає вибору відповідного інституці
Державне регулювання
К он курентне середовище на
ональнометодичного інструментарію,
інновацій ног о розвитку
регіональному та місцевому рівн і направленого на забезпечення спроще
регіональн ої економіки
ного порядку реєстрації малих підпри
ємств за допомогою використання одно
часно всіх служб (принцип "єдиного
Вн утрі шн і фактори дії
вікна"): управління системи оподатку
Соціальне середовище інноваційного
госп одарюючих суб’єктів
вання; забезпечення рівня податкового
розви тку регі он альної економіки
промислового регі он у
тягаря; створення дієвої системи страху
вання тощо.
Рис. 2. Концептуальна модель інноваційного
Реалізація пропонованої концепту
інституціональноекономічного розвитку регіональної
альної моделі інноваційноінвестиційно
економіки для активізації інноваційноінвестиційної
го регулювання розвитку регіональної
діяльності у регіонах (власна розробка)
економіки припускає формування кон
шості промислових регіонів України вважають не курентного і соціального середовища на регіонально
обхідність підвищення якості життя населення, зростан му або місцевому рівнях, що включають інвестиційну і
ня інвестиційної привабливості, конкурентоспромож податкову політику, правову базу, процеси диверсифі
ності регіону тощо. Для органів влади регіону показо кації діяльності підприємств тощо. Конкурентне сере
вим є наприклад, положення регіону щодо регіонівкон довище органічно ув'язується з соціальним середови
курентів України, динаміка використовування валово щем. Останнє покликане орієнтувати органи державної
го регіонального продукту.
влади на задоволення соціальних потреб населення як
При трансформації системи цінностей у систему чинника підвищення якості життя і ефективності сусп
цілей стратегічний менеджмент припускає використову ільного виробництва. Зокрема, потрібне особливе соц
вати SMARTпринцип. Згідно цьому принципу цілі по іальнокультурне середовище, що дозволяє досягати
винні бути: конкретними, узгодженими, мають бути ви згоди провідних соціальних груп з приводу цілей роз
мірними (з місією регіону; між собою; з тими, кому на витку регіону і способів їх досягнення [5].
лежить їх виконувати), досяжними, визначеними у часі.
Нарешті, в моделюванні економічних умов забез
Нами розроблена структурнологічна схема побу печення інноваційноінвестиційного розвитку регіо
дови механізму цілепокладання регіонального розвит нальної економіки важливе значення мають чинники
ку, що враховує тенденції і практику розвитку терито дії господарюючих суб'єктів регіону. На нашу думку,
ріальних утворень (рис. 1).
ключова задача тут полягає в повному включенні,
Наведена схема уможливлює виокремлення сукуп перш за все, таких механізмів мотивації трудової ак
ності основних системоутворювальних складових, що тивності працівників підприємств, як участь персона
безпосередньо впливають на розвиток інноваційноінве лу в управлінні власністю, в прибутку, в управлінні
стиційних процесів промислового регіону. Базуючись на підприємством. При управлінні власністю на перший
основних положеннях цієї моделі, автор вбачає можли план виходять питання стратегії підприємств, управл
вим розробити концептуальну модель інноваційного іння її активами, маркетинговою політикою тощо. При
інституціональноекономічного розвитку регіональної управлінні виробництвом увага повинна зосереджу
економіки для активізації інноваційноінвестиційної ватися на проблемах технічного, технологічного та
діяльності у регіональних економічних системах, яка на організаційного характеру наявності необхідної інно
ведена на рис. 2. Пропонована модель розкриває ос ваційної інфраструктури, а також на соціальних про
новні системоутворювальні складові, що безпосеред блемах. По суті, пропонована модель містить конк
ньо впливають на розвиток інноваційноінвестиційних ретні дії щодо реалізації перспективних підходів у
процесів промислового регіону. При цьому особливу соціальноекономічному розвитку регіонів, до певної
увагу приділяється ступеню державного втручання в міри відображає і визначає потребу економічної прак
процеси забезпечення інноваційного соціальноеконо тики і реального життя в активізації економічного
мічного розвитку регіонів за допомогою активізації про зростання.
грамноцільового управління, що дає імпульс внутріш
Очевидно, що основним соціальнодомінуючим су
нім чинникам розвитку, які викликають кумулятивний б'єктом регіонального розвитку повинні виступати орга
процес.
ни виконавчої і законодавчої влади регіону. Відпові
Задача держави в умовах ринкової трансформації дальність за розвиток промислового регіону лягає саме
полягає, перш за все, в тому, щоб ефективно направля на виконавчу і законодавчу владу. Причому ініціативи
ти стимули економічних агентів. Досягти цього можна щодо розвитку регіону більшою мірою виходять від ор
при функціонуванні адекватної економічної структури ганів виконавчої влади. Законодавча влада в регіонах
Іннов аційний інституці онально-методичний і нструментарій
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України, як правило, нормативно закріплює ініціативи
виконавчої влади [6].
Предметом державної регіональної політики є те
риторіальні проблеми національної економіки (включа
ючи міжрегіональні), відношення центру з суб'єктами
держави, комплексне регулювання чинників і зв'язків,
що впливають на соціальноекономічне положення ре
гіонів. Предметом регіональної політики є просторова
організація усередині регіону (поліпшення транспорт
ної доступності, забезпечення населення продоволь
ством, енергією тощо), регулювання відносин суб'єктів
держави з органами місцевого самоврядування (муні
ципальними утвореннями) [7].
Відомі об'єктивні відмінності стартових умов і
відмінності в економічній політиці регіональних влас
тей зумовлюють нерівномірне здійснення економічної
реформи в різних регіонах. На початковому етапі вия
вилися чотири основні моделі економічної політики ре
гіональних властей: 1) збільшення регіональних до
ходів шляхом форсування експорту з урахуванням ве
ликих відмінностей внутрішніх і світових цін; 2) завою
вання для свого регіону особливих пільг і преференцій
(податкові пільги, субсидії, інвестиції, трансферти з
державного бюджету тощо); 3) збереження істотних
елементів адміністративнопланової економіки (доту
вання збиткового виробництва); 4) контроль за ціна
ми, нормований розподіл продукції і обмеження її ви
возу тощо).
Неминуча і необхідна регіональна різноманітність
економічних перетворень, що припускає підтримку в
перехідному періоді соціальноекономічної стабільності
в кожному регіоні, зумовлює обмеження на послі
довність, терміни й інтенсивність здійснення заходів ре
форми. Це, зокрема, відноситься до реформування в
регіонах ЖКХ, громадського транспорту, розвитку при
ватної освіти і охорони здоров'я, фінансового ринку.
Звичайно, швидкість реформування в регіонах не може
бути однаковою. По окремих напрямах реформи з'яв
ляються регіонилідери і регіониаутсайдери. Важливо,
щоб реформи в регіонах рухалися в одному, а не в про
тилежних напрямах. Державна регіональна політика
повинна гармонізувати процес реформування на всьо
му економічному просторі країни [3, с. 53; 225].
Визначено, що макроекономічні регулятори регі
онального розвитку — це засоби дії на поведінку еко
номічних суб'єктів на певних територіях, диференцій
овані по регіонах параметри і умови загальнодержав
ної податкової, кредитної інвестиційної, цінової, соц
іальної і інших політик. Промислові регіони України
багато в чому відрізняються один від одного, що зу
мовлює доцільність регіональної диференціації макро
економічних регуляторів у цілях компенсації неспри
ятливих регіональних чинників і стимулювання вико
ристовування сприятливих чинників. При цьому важ
ливо не порушувати єдність загальноукраїнського рин
ку, не підсилювати нерівності умов для економічних
суб'єктів у різних регіонах, не створювати невиправ
дані переваги одним регіонам за рахунок і в збиток
іншим регіонам [4].
Слід підтримати думку економістів, які вважають,
що для запобігання відпливу фінансових коштів з регі
онів необхідно змінити порядок сплати податків філіа

лами центральних банків у регіонах, щоб вони сплачу
валися за місцем діяльності філіалів, а не до Києва; що
необхідна система фінансових організаційних заходів
з розширення кредитування регіональними банками ре
ального сектора економіки, для чого потрібно: узако
нити участь виконавських органів суб'єктів держави в
ухваленні рішень про відкриття в регіонах філіалів
банків і нових кредитних організацій; законодавчо рег
ламентувати всю банківську діяльність (види і умови
послуг, що надаються; способи гарантування вкладників
від ризиків і ін.); організувати ефективну державну сис
тему обов'язкового страхування внесків; підсилити кон
троль регіональних органів за діяльністю фінансово
кредитних установ на території регіону; понизити став
ку обов'язкового резервування фінансових коштів регі
ональних банків, збільшивши тим самим кредитні ресур
си банків.
Необхідна організаційна, правова, інформаційна
підтримка державою регіонів, особливо тих видів діяль
ності, в яких компетенція регіональних властей обме
жена законом (зовнішньоекономічна тощо) [5, с. 148].
Так, держава надає регіонам допомогу у встановленні
контактів із зовнішньоторговельними партнерами та іно
земними інвесторами в отриманні міжнародних кре
дитів, в розповсюдженні регіональних цінних паперів на
світових фінансових ринках, у включенні регіонів у
міжнародні програми і проекти технічного сприяння. У
цих випадках Уряд України виступає учасником і гаран
том відповідних угод.
У цілому, сучасний стан системи державного регу
лювання інноваційноінвестиційного регіонального роз
витку не виправдовує очікування як державних, так і
регіональних органів влади. Звідси необхідність зміц
нення системності (комплексності) рішення поставлених
цілей, вдосконалення найважливіших блоків системи
(цільового, нормативноправового, інституціонального,
інструментального тощо), регіональна економічна пол
ітика (надалі — РЕП) повинна активніше виконувати
роль інтегруючого ядра системи державного регулю
вання.
Процес реформування РЕП повинен забезпечувати
спадкоємність політики, що проводиться; адекватне
реагування на політичні, соціальні й економічні зміни;
послідовне просування в здійсненні цілей стратегії те
риторіального розвитку і регіональної політики [3 , с.
213 ].
У правовій сфері особливо актуальним є ухвалення
закону про основи державного регулювання територі
ального розвитку або про основи регіональної політи
ки з відповідним набором законів і правових актів по
основних напрямах РЕП, поправок в чинному законо
давстві, що знімають суперечності між державним і ре
гіональним законодавством. Підготовка окремих за
конів і пакетів законів повинна орієнтуватися на розроб
лену схему (структуру) формованого правового просто
ру і заповнювати його в певній послідовності.
У сфері організації регіонального регулювання важ
ливо чіткіше розподіляти функції між державними орга
нами [4, с. 227]. Доцільно, за досвідом інших країн, ство
рити постійну комісію (комітет) на чолі з Головою Уря
ду України по координації діяльності міністерств і
відомств щодо регіонального регулювання, підсилити
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вертикаль держуправління, координацію діяльності
державних служб в регіонах і їх співпраця з асоціація
ми економічної взаємодії [6].
Необхідно добитися стабільності в структурі й
функціях державних органів, відповідальних за тери
торіальний і інноваційноінвестиційний регіональний
розвиток, відновити і розширити мережу дослідниць
ких, проектноекспертних і консультативних органі
зацій, що спеціалізуються на регіональних пробле
мах. Отже, регіональна економіка і вся інноваційно
інвестиційна діяльність промислових регіонів повин
на бути результативною, а для цього необхідно, щоб
була ефективною сама регіональна політика. Тому, з
огляду на зазначене, автор пропонує наступні вимо
ги:
— державну підтримку регіонів необхідно орієнту
вати більшою мірою на стимулювання інноваційноінве
стиційного розвитку регіонів, ніж на просте заповнення
бракуючих бюджетних витрат;
— підсилити пряме адресне державне регулюван
ня регіонального розвитку за допомогою інвестицій, до
тацій, субвенцій на конкретні інноваційні об'єкти еко
номіки і соціальної сфери регіонів переважно на
сумісній основі (держава, регіон, місцеве самоврядуван
ня) у поєднанні з механізмами державних гарантій,
цільового кредитування тощо;
— підсилити увагу регіональних і місцевих органів
до питань організації відтворення трудових, капіталь
них, природних, організаційних і науковотехнічних ре
сурсів, створенню інституційних умов для ефективного
підприємництва;
— підвищити відповідальність державних та регіо
нальних органів за виконання Конституції України, дер
жавних законів, інших нормативних актів, що визнача
ють правове поле регіональної інноваційноінвестицій
ної політики тощо.
Вдосконалення регіональної інноваційноінвести
ційної політики, підвищення ефективності державного
регулювання соціальноекономічного розвитку регіонів
сприятиме відродженню і динамічному розвитку еконо
міки нашої країни.
При цьому слід зазначити, що світовий досвід свід
чить про зростаючу роль держави у всіх сферах життя
сучасного суспільства. В той же час в Україні ще не
склався здібний до самоорганізації ринок, неприпус
тимо ослаблено і дію держави на всі визначальні жит
тєдіяльність суспільства процеси і господарські систе
ми [7]. Це стало головною причиною системної кризи
економіки і нездатності швидкого подолання кризової
ситуації.
Держава особливо повинна істотно підсилити свою
відповідальність і підвищити ефективність своєї дії в
таких традиційних сферах суспільного життя, як управ
ління, соціальна, освіта, фундаментальна наука, обо
рона, екологія тощо. Основною задачею регіональних
органів державної влади і управління є забезпечення
ефективного функціонування і розвитку інноваційної
та соціальної сфери на території. Поглиблення розри
ву в рівні економічного розвитку і життя населення
регіонів України, неможливість подолання цього роз
риву за допомогою бюджетних трансфертів свідчать
про необхідність істотного вдосконалення всієї систе
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ми регіональної інноваційноінвестиційної політики
України.
Справедливою є думка економістів про те, що вдос
коналення регіональної інноваційноінвестиційної пол
ітики повинне здійснюватися цілеспрямовано і погод
жено, спільними зусиллями державних і регіональних
органів державної влади. Вдосконалення бюджетної,
цінової, митної, податкової, фінансовокредитної, інвес
тиційної і інноваційної, соціальної політики не повинне
мати ізольований, відомчий характер, а повинно бути
направлене на досягнення головної задачі — підвищен
ня рівня і якості життя населення країни. При цьому не
обхідно використовувати і позитивний вітчизняний, і
прогресивний зарубіжний досвід ефективної державної
регіональної інноваційноінвестиційної політики.

ВИСНОВОК
Таким чином, проведене дослідження дає змогу
обгрунтувати механізм інноваційного зростання промис
лового регіону як комплексної процедури державного
управління, що включає наявність науковотехнічного,
освітнього, промислового потенціалу, створення інно
ваційноінвестиційної інфраструктури, пріоритети ста
лого розвитку промислових регіонів. Тобто, з огляду на
зазначене, етапним явищем на шляху реалізації держав
ної інноваційноінвестиційної політики є розроблення
дієвих механізмів інституціональних та інноваційних
трансформацій через визначення пріоритетних напрямів
стратегії управління інноваціями в умовах соціально
орієнтованої ринкової економіки за допомогою розв'
язання нормативноправових, соціальноекономічних,
екологічних, науковотехнічних проблем регіональних
економічних систем.
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