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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливішим фактором додання динамізму розвит(

ку регіону, національної економіки будь(якої країни світу є
науково(технічний прогрес, основні напрями якого, як відо(
мо, визначає науково(технічна політика.

З її допомогою держава націлює суспільство на вирі(
шення найважливіших науково(технічних проблем як сусп(
ільного, так і галузевого й регіонального рівня; підтримку
пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних дос(
ліджень; нормування напрямів і темпів розвитку інновацій(
ного потенціалу як засобів забезпечення науково(технічної
діяльності, що реалізують завдання науково(технічного про(
гресу; здійснення найважливіших організаційних і економі(
чних заходів спрямованих на прискорення науково(техніч(
ного прогресу й досягнення поставлених цілей.

Одним з найважливіших аспектів науково(технічної по(
літики є використання та розвиток інноваційного потенціа(
лу — ресурсів науково(технічної діяльності в регіоні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ

Грунтовне дослідження різних аспектів формування дер(
жавної політики розвитку інноваційної діяльності здійснили
у своїх працях О.М. Алимов, М. Альберт, Б.М. Андрушків,
І. Ансофф, О.І. Амоша, І.В. Андел, Ю.М. Бажал, А.Є. Батюк,
Л.К. Безчасний, С.О. Біла, О.І. Білоцерківський, М.С.Білик,
В.Г.Бодров, Р.В.Бойко, П.Т.Бубенко, П.Ю. Буряк, О.В. Буток,
Л. Водачек, О. Водачкова, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць,
О.І. Дацій та ін. У результаті проведених досліджень вирішено
багато питань теоретичного та методологічного характеру. В
численних працях науковців питання формування регіональ(
ної державної політики та використання інноваційного потен(
ціалу не отримали належного наукового відображення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для успішного вирішення даної проблеми, а саме —

формування державної політики розвитку інноваційного по(
тенціалу регіонів України, необхідно мати чітке уявлення про
структуру інноваційного потенціалу регіону, взаємозв'язки
між компонентами інноваційного потенціалу регіону, про си(
стему та фактори, що дозволяють найбільш повно й ефек(
тивно реалізувати на практиці закладені в ньому можливості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вітчизняна наука досить плідно розробляла ідеї інно(

ваційного розвитку, оскільки самі по собі вони не суперечи(
ли ідеологічній доктрині, яка застосовувалась в державі та
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повністю погоджувалась із нею. Необхідність систематич(
ного відновлення виробництва неодноразово підкреслюва(
лася класиками марксизму(ленінізму.

На сьогодні існують наступні проблеми, що стримують
розвиток інноваційного потенціалу в Україні:

— відсутність науково(методологічної бази формуван(
ня інноваційної системи;

— відсутність системності у здійснюваних державою
заходах щодо реалізації інноваційного потенціалу націо(
нальної економіки;

— державне управління інноваційною діяльністю
здійснюється без чітко сформульованої стратегії науково(
технологічного та інноваційного розвитку, інтегралу її реа(
лізації, послідовної та виваженої зовнішньої та внутрішньої
економічної політики;

— відсутність дієвої системи пріоритетів розвитку нау(
ково(технологічної сфери:

— пріоритети інноваційного розвитку проголошені cуто
формально, механізми їх реалізації не відпрацьовані;

— неготовність апарату державного управління до пред(
метної діяльності, спрямованої на інноваційний розвиток
економіки;

— державне управління інноваційною діяльністю забез(
печується за галузевим принципом;

— нескоординованість дій суб'єктів інноваційної діяльності;
— недостатність фінансових ресурсів для забезпечення

наукових досліджень та впровадження інноваційних розробок:
— незважаючи на деякі успіхи в стабілізації макроеко(

номічних показників, не вдається домогтися відчутних ре(
зультатів у створенні сприятливих умов для інноваційної
діяльності вітчизняних виробників, що, зокрема, відбиваєть(
ся на показниках експорту інноваційної продукції;

— інноваційна сфера нашої країни і досі не стала по(
справжньому привабливою для вітчизняних та іноземних
інвесторів. Значною мірою такий результат пов'язаний з
обмеженими можливостями держави в спрямуванні фінан(
сових потоків у інноваційний розвиток економіки і недо(
статнім державним стимулюванням інноваційної діяльності;

— в Україні не завершились процеси перерозподілу
власності;

— недовершеність нормативно(правової системи регу(
лювання і стимулювання інноваційної діяльності;

— незважаючи на те, що базове законодавство, необхід(
не для формування в Україні розвиненого ринку інноваційної
продукції, вже значною мірою створено, його практичне вико(
ристання стримується вкрай недостатньою інфраструктурою,
нерозвиненістю системи захисту інтелектуальної власності;
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— повільне формування в Україні сучасного і масштаб(
ного ринку інноваційної продукції;

— спроби здійснення галузевих "технологічних стрибків"
за умов збереження загальної несприятливості підприємниць(
кого та інвестиційного клімату в країні, надмірного фіскаль(
ного тиску, неефективності інституційної структури економі(
ки, що обертаються втратами інших секторів економіки. Про(
дукція високотехнологічних галузей не знаходить збуту в
інших галузях через великий технологічний відрив і відсутність
мотивації до її використання, що суттєво знижує синергетич(
ний ефект інновацій, відтак, ефективність таких "точок зрос(
тання" нівелюється в суспільному масштабі.

З огляду на існування поряд з проблемами, які можна роз(
глядати по(різному, — і як позитив, і як негатив — позитивних
тенденцій розвитку інноваційних процесів, спробуємо віднай(
ти шляхи для розв'язання та вирішення даних проблем.

Вважаємо, що істотними факторами, що впливають на
формування державної політики розвитку інноваційного
потенціалу є наступні: науково(технічні фактори; фактори
ресурсного забезпечення; загальноекономічні фактори
(табл. 1) [5, с. 31—38].

За даним підходом вважаємо за необхідне враховува(
ти ще ряд факторів, які визначають масштаби й темпи інно(
ваційної діяльності при формуванні державної політики роз(
витку інноваційного потенціалу регіонів.

Масштаби здійснення інноваційної діяльності та іннова(

ційного потенціалу визначені під впливом наступних факторів:
— фактор невизначеності, який не завжди дозволяє

передбачити доцільність реалізації того чи іншого напряму
науково(технічного розвитку;

— адекватність планів, що погоджують стадію НДР з ви(
робництвом, збутом та після реалізаційним обслуговуванням,
із стадією інноваційної дифузії — модифікацією й модерні(
зацією виробленої продукції та припиненням її виробництва;

— складність забезпечення відповідності короткостро(
кових тенденцій розвитку національного господарства в
цілому та окремих господарюючих суб'єктів довгостроко(
вим концепціям розвитку;

— ступінь орієнтованості інноваційної діяльності на по(
требах регіону;

— складність забезпечення відповідності рівня іннова(
ційного потенціалу національної економіки міжнародному
рівню у складі аналогічних показників;

— виявлення й підтримка конкурентоспроможності
вітчизняних інновацій на світовому ринку;

— ступінь ризикованості нововведень у вітчизняній
практиці;

— надійність правового захисту підприємництва у сфері
наукових досліджень й інноваційної діяльності;

— ступінь державної участі в інноваційній діяльності,
пов'язані з ресурсною підтримкою венчурної діяльності й
замовленнями на розробку нововведень.

Таблиця 1. Фактори, які впливають на формування державної політики розвитку
інноваційного потенціалу регіонів
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Сучасна інноваційна теорія не може не брати до уваги до(
сягнення інтеграційного маркетингу, що істотною мірою є ана(
логічним теорії інноваційного розвитку, та деякою мірою може
бути застосована до інноваційної діяльності. За своїми пара(
метрами маркетингова теорія близька до самої ідеї інновації,
оскільки в її основі лежать дві необхідних інноваційних умови
— необхідність підтримки конкурентоспроможності бізнесу та
необхідність постійного пристосування до вимог споживачів.

Дана обставина, на думку автора, змушує прийняти
інтеграційний маркетинг як основу здійснення інноваційної
діяльності і доповнити вищенаведений перелік групою фак(
торів, орієнтованих на інтеграційний маркетинг.

У числі цієї групи автор відповідно до теорії та практики
менеджменту і маркетингу [1, с. 197—216; 2, с. 48—175] ре(
комендує враховувати наступні, дві основні підгрупи істотних
умов, що визначають масштаби інноваційного потенціалу:

— по(перше, фактори, зумовлені діями виробника;
— по(друге, фактори, що характеризують вплив споживача.
Перша підгрупа маркетингових факторів виражає інно(

ваційні можливості виробника й дозволяє оцінити:
— готовність до введення змін в існуючу практику — мож(

ливість адаптації підприємств регіону до неочікуваних подій;
— готовність змінювати існуючу дійсність відповідно до

власного уявлення про неї — можливість формування по(
питу на нові потреби;

— готовність до реалізації нововведень, що є природ(
ною потребою функціонуючого підприємств у регіоні —
прагнення до створення бізнесу, у якому немає технічних,
технологічних, організаційних недоліків;

— готовність до конкурентної боротьби — можливості
адаптації підприємств регіону до вимог, що змінюються, га(
лузі, суміжних галузей, ринку;

— готовність до будь(яких демографічних змін —
ступінь адаптації до вимог будь(якого споживача, мож(
ливість адаптації до змін у складі робочої сили в регіоні;

— готовність до задоволення ажіотажного попиту —
можливості адаптації підприємств регіону до мінливих
ціннісних критеріїв сприйняття або настрою споживача
відносно своїх потреб;

— готовність до сприйняття і використання нового знан(
ня — рівень консервативності підприємств регіонів та дер(
жавного управління.

Фактори першої групи характеризують мобільність і ма(
невреність підприємств регіону щодо використання наявних
у його розпорядженні ресурсів, а також ступінь ризику, на
який можуть піти підприємства регіону, використовуючи но(
вовведення для поліпшення або підтримки свого положення.

Фактори другої групи, на нашу думку, характеризують,
насамперед, інноваційну сприйнятливість підприємств регі(
ону та їх готовність до нововведень будь(якого характеру.
Крім того, ці фактори дозволяють оцінити потенціал менед(
жменту конкретного господарюючого суб'єкта, регіону та
держави в цілому, рівень його динамізму й маркетингової
орієнтованості, пов'язані з формуванням нових потреб і при(
стосуванням споживчого ринку до продуктів, що випускаєть(
ся підприємством.

Третя група факторів служить для характеристики по(
тенціалу управлінського апарату, який використовується в
регіоні та можливостей його удосконалення.

Четверта група факторів характеризує інноваційний
потенціал регіону стосовно до можливостей конкурентної
боротьби на конкретному сегменті споживчого ринку. Чим
вище інноваційний потенціал регіону, тим більший рівень
конкурентоспроможності він має.

П'ята група факторів характеризує рівень інноваційності
регіону стосовно до можливостей задоволення споживчо(
го попиту, розміри й структура якого змінюються в залеж(
ності від зміни демографічних характеристик навколишнь(
ого середовища регіону.

Шоста група факторів відображає як достатність вироб(
ничих можливостей регіону, так і рівень його інноваційності.
Крім цього, ці фактори є характеристиками інноваційної
достатності регіону, оскільки відображають його можли(
вості з урахуванням будь(яких вимог споживачів.

З погляду інтеграційного маркетингу дві останніх групи
факторів є основними, оскільки визначають можливості
динаміки основних параметрів регіону й рівень їхньої готов(
ності до задоволення будь(яких змін попиту, що відбувають(
ся в результаті впливу динаміки споживчої поведінки, неза(
лежно від причин, які їх викликали.

Сьома група факторів дозволяє оцінити інноваційну
сприйнятливість підприємств регіону та їх готовність до
відновлення як виробничого апарату, так і асортименту про(
дукції, яка виготовляється.

Грунтуючись на знанні факторів, що істотно визначають
динаміку інноваційного потенціалу, можна охарактеризува(
ти її параметри і на цій основі виробити рекомендації, по(
в'язані з розробкою стратегії стійкого економічного зрос(
тання розвитку регіонів та держави в цілому.

Вплив факторів, що визначають масштаби й напрями нау(
ково(технічного розвитку регіону, багато в чому зумовлений
співвідношенням сфер науково(технічної й інноваційної діяль(
ності. Масштаби діяльності в сфері науково(технічних розро(
бок істотно можуть визначати розміри інноваційного потенці(
алу, якими володіють як окремі регіони, так і держава в ціло(
му. Тому розгляд факторів, що визначають динаміку інновац(
ійного потенціалу й сфери наукових і науково(технічних роз(
робок, необхідно вести за групами факторів, сформованих за(
лежно від ступеня впливу на інноваційний потенціал регіону.

Сучасний стан самої системи державного управління,
зокрема діяльністю та формуванням підприємницького се(
редовища, перебуває не на належному рівні. За пройдений
період ринкових перетворень вже потребує оновлення чи
модифікації сама система управління. Ми сьогодні маємо ста(
тус країни з ринковою економікою, тому всі методи управлі(
ння, розвитку мають бути оновлені та модифіковані. Сьогодні
ті засоби досягнення передових позицій у пріоритетних галу(
зях науки, які існують у національній системі, поступово вир(
івнюють позиції України з колишніми країнами СРСР.

ВИСНОВКИ
Для вітчизняної економіки саме інновації й інноваційний

розвиток є тією рушійною силою, що спроможна забезпечити
економічну незалежність України і подолання розриву з роз(
виненими державами за принципом "обганяти не доганяючи".
Тобто не йдучи шляхом, який інші вже пройшли, здобувши при
цьому міцні позиції на світовому ринку, а йти, безсумнівно, у
руслі світового розвитку, але своїм шляхом, вишукуючи і реа(
лізуючи свої потенційні переваги, займаючи провідні позиції в
тих сферах діяльності, де для цього є умови. Природно, що
цим процесом необхідно цілеспрямовано й ефективно управ(
ляти, не покладаючись на дію тільки ринкових регуляторів.
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