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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Перетворення науково�технічного потенціалу на основ�

ний елемент якісного зростання національної економіки не
можливий без конкурентоспроможної у світовому масштабі
української інноваційної системи, що представляє собою
сукупність підприємств і організацій, що забезпечують тісну
взаємодію освітніх, наукових, підприємницьких і некомер�
ційних організацій різних сфер діяльності. При цьому на
сьогоднішній день не можливо забезпечити ефективне фун�
кціонування національної інноваційної системи без відпові�
дних регіональних інноваційних систем, що залежать від
рівня розвитку науково�технічного потенціалу конкретного
регіону, попиту на інновації різних галузей регіональної еко�
номіки, а також зацікавленості органів влади регіону в ре�
зультатах інноваційної діяльності.

Слід зазначити, що розробка і реалізація комплексу
заходів розвитку інноваційної системи в Україні обумовлю�
ють необхідність впровадження нових підходів до оцінки
інноваційної діяльності та її ефективності на рівні як окре�
мо взятого регіону, так і держави в цілому. Подібного роду
розробки повинні бути спрямовані на забезпечення удос�
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коналення регіональної політики у напрямі підвищення ре�
зультативності використання аграрного ресурсного потен�
ціалу України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Процес модернізації розвитку аграрного ресурсного по�

тенціалу вимагає масового впровадження сучасних техно�
логій, створення нових сучасних виробництв або внесення
радикальних змін у вже існуючі, серйозні інвестиції у форму�
вання нової якості людського капіталу. Все перераховане,
призводить до різкого зростання вкладення інвестицій до
пріоритетних високотехнологічних галузей. Державне регу�
лювання процесу підвищення результативності використан�
ня ресурсів регіону спрямоване на формування ефективних
принципів і механізмів ринкового господарювання та ство�
рення сприятливих умов для активізації діяльності господа�
рюючих суб'єктів на основі ринкового механізму. Завдання
ресурсного забезпечення програм модернізації регіональної
економіки є першочерговим. Тому в роботі ставиться завдан�
ня запропонувати напрями підвищення результативності ви�
користання аграрного ресурсного потенціалу України.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Проблема підвищення результативності використання

наявних ресурсів актуальна як для макро�, так і мезо� і
мікрорівнів, оскільки відображає ступінь ефективності
діяльності окремих економічних систем, а також господа�
рюючих суб'єктів. Існуючі проблеми територіального роз�
витку вимагають формування нових підходів до їх вирішен�
ня на регіональному рівні.

Трансформація національної економіки обумовлює не�
обхідність модернізації інструментів державного регулюван�
ня на регіональному рівні. У зв'язку з цим, необхідно визна�
чити стратегічні орієнтири, мету розвитку регіону, а також
засоби їх досягнення, основні напрями і механізми їх реал�
ізації, виходячи із забезпечення балансу економічних інте�
ресів держави, регіону і населення. Сьогодні гостро назріла
необхідність узгодженого застосування єдиних норматив�
них документів соціально�економічного розвитку регіонів.
Підставою для практичної реалізації даного підходу може
стати розробка загальнодержавної Концепції довгостроко�
вого соціально�економічного розвитку України.

Побудова зазначої концепції має будуватися не на підсу�
мовуванні показників, а формуванні якісно вищого рівня ана�
лізу та синтезу регіональних проблем. Організація нормотвор�
чої діяльності повинна передбачати не тільки складання кон�
цептуальних документів і регіонального рівня, але і їх мето�
дичне забезпечення, періодичне оновлення інформаційних
джерел, трансформацію базових положень, а також коригу�
вання пріоритетів та інструментів досягнення заявлених цілей
в залежності від зміни соціально�економічної ситуації.

Крім того, вдосконалення законодавчої бази, спрямо�
ваної на досягнення певних погоджених між державою і
бізнес�спільнотою обгрунтованих цільових індикаторів очі�
куваних результатів може будуватися за принципом фор�
сайт�проектів. Під "форсайтом" слід розуміти оцінку довго�
строкових перспектив наукових винаходів, технологій, соц�
іально�економічного стану, з метою визначення стратегіч�
них напрямів досліджень, спрямованих на розвиток еконо�
міки [1, с. 172].

З метою вдосконалення нормативної бази необхідно
усунути надлишкові, суперечливі і неоднозначні норми і
сформувати доступні, прозорі і мінімально необхідні рег�
ламенти і норми для всіх видів діяльності, що вимагають
регулювання, при активній участі в даній роботі представ�
ників бізнес�структур і професійних співтовариств. Таким
чином, спільна діяльність держави, бізнесу і суспільства
дозволить сформувати ефективний алгоритм розробки єди�
них правил і норм.

Розвитку взаємодії бізнесу та органів влади в галузі мо�
дернізації аграрного ресурсного потенціалу на регіональному
рівні сприятиме вирішення пріоритетних завдань:

— ліквідація інфраструктурних обмежень економічно�
го зростання;

— розвиток високотехнологічних виробництв обробної
промисловості та агропромислового комплексу;

— створення умов для експорту високотехнологічної
продукції промислового призначення;

— розвиток інноваційно�виробничого потенціалу
підприємницьких структур.

Вирішення поставлених завдань можливе за рахунок
створення і розвитку особливих економічних зон, промис�
лових парків, створення виробничих кластерів і т.д.

Крім того, слід зазначити, що державно�приватне парт�
нерство, в даному випадку, є найбільш ефективним механі�
змом залучення інвестицій до процесу модернізації аграр�
ного ресурсного потенціалу.

Існуючі на сьогоднішній день регіональні інноваційні
програми не утворюють єдиної системи (відсутність взає�
модії з сусідніми регіонами), відсутні єдині для всіх регіонів
показники та індикатори оцінки ступеня реалізації іннова�

ційних програм. Не передбачено заходів обліку виконання
програм, перевірки їх ефективності. При цьому більшість
програм розробляється як результат особистих переваг
представників регіональних органів влади без врахування
інтересів наукової сфери та бізнес�спільноти.

Таким чином, у сучасних умовах назріла гостра не�
обхідність у вирішенні наступних напрямів реалізації ін�
новаційних програм:

— розробка та реалізація регіональної інноваційної
стратегії;

— формування сприятливих економічних і політичних
умов для розвитку інноваційної діяльності в регіоні;

— створення системи підтримки інноваційної діяльності;
— формування і розвиток коопераційних зв'язків різних

галузей регіональної економіки та науковими організаціями;
— вдосконалення існуючих механізмів державного

сприяння комерціалізації результатів наукових досліджень
та експериментальних розробок;

— впровадження системи моніторингу за реалізацією
інноваційної діяльності.

Слід зазначити, що в сучасних умовах необхідно вирі�
шити проблеми надлишкового зносу основних фондів,
здійснення технологічної модернізації та інноваційного
оновлення основного капіталу підприємств регіону. Знос
основних фондів характерний як для більшості підприємств
виробників, так і споживачів різних ресурсів, і недостатньо
ефективних передавальних пристроїв (лінії електропередач,
теплові мережі, системи газо� і нафтопостачання), здатні
викликати аварійну ситуацію [2, с. 195].

Таким чином, враховуючи ситуацію, що склалася в аг�
рарному секторі, можна зробити висновок про те, що мо�
дернізаційний розвиток аграрного ресурсного потенціалу
практично відсутній, у зв'язку з: втратою у ряді галузей ви�
робничого потенціалу через високий рівень зносу основ�
них фондів; низької інвестиційної активності; низькою як�
істю конкурентоспроможності продукції; відтоком капіта�
лу.

Найважливішою умовою нарощування ресурсної скла�
дової модернізаційного потенціалу регіонів є формування
та розвиток інноваційної системи, що враховує особливості
сучасного стану регіональної економіки.

Нарощування ресурсної складової модернізаційного
розвитку аграрного ресурсного потенціалу може здійсню�
ватися за такими напрямами:

— за допомогою виділення бюджетних коштів на реал�
ізацію модернізаційно�інноваційних програм;

— ефективного використання фінансових ресурсів бан�
ківських та підприємницьких структур регіону.

При цьому, регіони повинні вкладати значні обсяги інве�
стицій у перетворення науково�технічного потенціалу та
інноваційну діяльність.

Необхідність фінансового забезпечення планованих
заходів із залученням банківської і страхової системи, сти�
мулюючих великомасштабні і довгострокові кредити та інве�
стиційні вкладення в стратегічні перетворення промисло�
вості і науки регіону модернізаційних проектів на мезорівні,
підсилюють функції банківської системи.

Модернізаційний розвиток аграрного ресурсного потен�
ціалу відчуває значний брак інвестицій і позикового капіта�
лу. Причиною цьому є нерозвиненість "нетрадиційних" рин�
кових механізмів та інструментів інвестування, одним з них
є венчурне інвестування, яке характеризується тривалими
термінами вкладень, відносно високим комерційним ризи�
ком і, відповідно, потенційно більш високими доходами. Для
координації та контролю такої діяльності в регіонах ство�
рюються інноваційно�венчурні фонди.

Регіональні венчурні фонди влаштовані за таким
принципом, що входження приватних інвесторів на ринок
або повністю є закритим, або існує безліч бар'єрів для їх
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входження. Зокрема на рівні регіону регіональну владу
як співінвесторів венчурного фонду, в першу чергу, ціка�
вить не прибутковість і ефективність проекту, а скільки
робочих місць і як скоро інноваційний проект може їх
дати. Майбутній дохід — це щось абстрактне і незрозум�
іле, а робочі місця — це реальність і необхідність для
розвитку регіону.

Потрібно змінити сформоване відношення регіональної
влади до інвестиційних венчурних фондів регіону, в пріори�
тет ставити самоціль створення таких фондів.

З метою створення умов для проведення надійної та
адекватної оцінки модернізаційного потенціалу регіону
необхідно створення єдиної інформаційно�статистичної
бази даних в регіонах, що включає обов'язкове для за�
повнення всіма господарюючими суб'єктами в режимі
online поля з показниками інноваційної діяльності, що
включає показники результативності та ресурсного забез�
печення.

Регіональна політика щодо підвищення результатив�
ності використання наявних ресурсів у складі аграрного
ресурсного потенціалу регіону будується згідно з нас�
тупними принципами:

1) послідовності — поетапне управління природно�ре�
сурсною базою регіону:

— формування повної інформації про наявний потенціал
регіону та його компонентів і можливості його використання;

— розробка оптимального співвідношення фактичних і
планових обсягів використання природно�ресурсного потен�
ціалу;

— забезпечення раціонального використання залуче�
ного до господарської діяльності природно�ресурсного по�
тенціалу;

2) комплексності — управління раціональним викори�
станням природно�ресурсного потенціалу включає комп�
лекс заходів економічного та адміністративного впливу на
суб'єкти господарювання, які стимулюють їх на прийняття
рішень, що спрямовані на нарощування та раціональне ви�
користання всіх елементів модернізаційного потенціалу ре�
гіону;

3) інституційного забезпечення — вибір і реалізація ос�
новної інституційної моделі розвитку регіону залежно від
конфігурації правочинів на об'єкти природно�ресурсного
потенціалу.

Для координації дій у сфері управління модернізац�
ійними процесами в регіоні необхідною умовою є засто�
сування заходів організаційного, кадрового, інформац�
ійного, науково�методичного, економічного і  соці�
ального характеру. Враховуючи той факт, що в регіонах
функціонують різні системи освіти, що відносяться до
всіляких рівнів управління, виникла необхідність у ство�
ренні регіональних міжвідомчих координаційних рад,
основна мета діяльності яких полягає в координації дій
у сфері управління єдиним науково�освітнім простором
для підвищення ефективності управління підготовкою
кваліфікованих кадрів для регіональної економіки. Ство�
рення такого роду комісій дозволить здійснити перехід
до ефективної системи підготовки фахівців для окремо
взятих регіонів.

Отже, в цих умовах, необхідно проведення такої регіо�
нальної політики в галузі управління ресурсної складової,
здатної вивести регіон на новий рівень економічної систе�
ми, стратегічно конкурентоспроможної і орієнтованої на
збалансовану економіку із зростанням потенціалу;

4) вдосконалення процесу використання аграрного
ресурсного потенціалу регіону, фінансовим результатом
якого виступає ефект від використання природно�ресур�
сного потенціалу (може визначатися такими загальними
параметрами, як валовий регіональний продукт, і при�
ватними галузевими показниками фактичної продуктив�

ності праці). Задоволення зростаючих потреб у скоро�
ченні ресурсів регіону можливе лише у випадку опти�
мального використання економічних ресурсів. Саме тому
останнім часом все більшою мірою суспільство приділяє
величезну увагу питанням та проблемам ресурсозбере�
ження.

У ході реалізації концепції розвитку аграрного ресурс�
ного потенціалу відповідно зміниться і підхід до оцінки ефек�
тивності довгострокового сталого розвитку, основою яко�
го повинна стати оцінка витрат ресурсного потенціалу в ре�
зультаті реалізації проекту, а при оцінці ефективності роз�
витку регіону в цілому — створення довгострокового бізне�
су, що веде до зростання ресурсного потенціалу.

ВИСНОВКИ
Отже, з метою підвищення ефективності реалізації аг�

рарного ресурсного потенціалу регіону органи державної
влади, що займаються проведенням ефективної регіональ�
ної політики мають здійснювати комплекс заходів, які спря�
мовані на підвищення результативності використання наяв�
них ресурсів. Пропонований комплекс повинен охоплювати
два основних напрямки: удосконалення законодавчої та
нормативної бази регіональної економіки, а також ме�
ханізмів управління граничними можливостями природно�
ресурсного комплексу регіону у відповідність економічним
інтересам суспільства; політична спрямованість регіональ�
них органів управління до вдосконалення механізмів раці�
онального використання природно�ресурсної складової мо�
дернізаційного потенціалу регіону.

Метою реалізації двох даних напрямів є забезпечення
нарощування і повноцінна реалізація природно�ресурсної
складової модернізаційного потенціалу регіону. Досягнен�
ня зазначеної мети повинно здійснювати в три етапи: фор�
мування повної інформаційної бази про наявний потенціал
регіону та його компонентів і можливості його використан�
ня; розробка оптимального співвідношення фактичних і пла�
нових обсягів використання природно�ресурсного потенці�
алу відповідно до принципів заощадження і накопичення;
забезпечення контролю за раціональним використанням
залученого до господарської діяльності природно�ресурс�
ного потенціалу.
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