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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становленння в Україні соціально орієнтованого рин�

кового суспільства та проблеми її інтеграції у світове госпо�
дарство зумовлюють потребу у проведенні системних мо�
дернізаційних змін у всіх сферах соціальної життєдіяльності,
включаючи і державне управління.

Сьогодні економічний розвиток національної економі�
ки неможливий без активізації інноваційних процесів, де
вагому роль відіграє все ж таки держава. Досвід розвине�
них країн свідчить, що саме продумана і цілеспрямована
інноваційна політика держави позитивно впливає на ефек�
тивність інноваційних процесів і загальну динаміку соціаль�
но�економічного розвитку. І навпаки, недостатньо обгрун�
товані дії і заходи держави у сфері регулювання інновацій�
них процесів руйнують їх мотиваційний механізм, гальмую�
чи економічне зростання і навіть перешкоджаючи йому.

Значної актуальності набуває аналіз механізму держав�
ної інноваційної політики, яка передбачає формування у
країні певних умов для діяльності господарюючих суб'єктів,
за яких вони були б зацікавлені та спроможні розробляти і
виготовляти нові види продукції, впроваджувати сучасні на�
укомісткі, екологічно чисті технології та розширювати на цій
основі свої ринки збуту.

У якості проблемних на теперішній час виступають пи�
тання, пов'язані з розробленням та реалізацією інновацій�
ної політики розвитку регіонів. У свою чергу, реалізація інно�
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ваційної політики розвитку регіонів України вимагає
здійснення оцінки потенціалу інноваційного розвитку кож�
ного регіону з метою виявлення його резерву. Тому необ�
хідно провести комплексне дослідження потенціалу іннова�
ційного розвитку регіону, результат якого б повною мірою
відображав наявний стан речей у регіонах і забезпечував
достатньою інформацією для розробки заходів ефективної
інноваційної політики їхнього розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми формування інноваційної моделі розвитку й
удосконалення державної та регіональної інноваційної по�
літики досліджують такі провідні вчені, як: І.М. Грищенко,
М.П. Денисенко, О.Б. Жихор, Ю.М. Корецький, О.М. Кущик,
В.В. Микитенко, Л.І. Михайлова, Т.М. Мільчаковська,
Н.В. Новак, І.Й. Плікус, Л.О. Птащенко, Н.Т. Рудь, Л.І. Феду�
лова та інші. Зокрема, О.М. Кущик та Л.О. Птащенко окрес�
люють й аналізують основні проблеми державного регулю�
вання інноваційної діяльності в Україні. Досліджуючи тео�
ретичні та правові аспекти реалізації інноваційної політики,
вони зазначають, що формування інноваційної моделі роз�
витку регіонів потребує створення та ефективного функціо�
нування інноваційної інфраструктури.

Водночас на необхідності розроблення дієвого механі�
зму реалізації політики інноваційного розвитку регіону на�
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голошує О. Б. Жихор, який у своїх дослідженнях підкреслює
важливість створення в Україні єдиного органу виконавчої
влади для ведення виваженої державної регіональної по�
літики інноваційного розвитку.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Актуальність цієї проблематики та її значущість підтвер�

джують також необхідність розроблення дієвого механіз�
му реалізації інноваційної політики в країні й стимулювання

інноваційної діяльності як
на загальнодержавному,
так і на регіональному рівні,
що і зумовило вибір теми
дослідження.

ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ

Завдання полягає у
дослідженні системи управ�
ління інноваційними проце�
сами у контексті практичної
реалізації державної інно�

ваційної політики на регіональному рівні та визначенні
шляхів її удосконалення в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження структурних процесів у національній еко�
номіці та інноваційної політики держави, яка забезпечує
їхню зміну, цілком закономірно знаходяться у центрі уваги
вітчизняної економічної думки. У сучасному світі поняття
"інноваційний потенціал" стало концептуальним відображен�
ням феномена інноваційної діяльності. Можна стверджува�
ти, що інноваційний потенціал регіону — це здатність та го�
товність економічної системи здійснити ефективну інновац�
ійну діяльність. Здатність — це наявність збалансованої
структури ресурсів для цієї діяльності. Готовність — це дос�
татність рівня розвитку потенціалу та ресурсів регіону. По�
тенціал інноваційного розвитку регіону характеризує міру і
якість сукупної здатності елементів, підсистем, процесів,
явищ, що знаходяться чи відбуваються в його межах, до
інновацій, якими визначаються потенційні можливості пра�

цездатного населення за участю в суспільно ко�
рисній діяльності при даному розвитку творчих
зусиль і ступені зрілості суспільних, насампе�
ред, економічних відносин; це надзвичайно важ�
ливий інтегральний показник рівня розвитку і
можливостей креативної діяльності головної
продуктивної сили суспільства.

З цією метою необхідно з'ясувати систему
показників, які забезпечуватимуть комп�
лексність дослідження і будуть застосовані у
розрахунку інтегрального показника реалізова�
ної частини інноваційного потенціалу регіону.
Використовуваний потенціал інноваційного роз�
витку регіону характеризується інноваційною
активністю регіону, яка відображає рівень реа�
лізації нововведень або інноваційних перетво�
рень і впровадження інновацій у його госпо�
дарську діяльність. Пропонуємо оцінювати його
за допомогою інтегрального індексу викорис�
товуваного потенціалу інноваційного розвитку
регіону. При цьому вважатимемо, що інновац�
ійну активність регіону характеризує інновацій�
на активність підприємств (ІАП), які функціону�
ють на його території. Тому для обчислення
інтегрального індексу потенціалу інноваційно�
го розвитку регіону можна використовувати по�
казники інноваційної активності підприємств ре�
гіону [4, с. 447]. На основі останніх доцільно
здійснювати розрахунок показників використо�
вуваного потенціалу інноваційного розвитку ре�
гіону, наведених у табл. 1.

Для визначення реалізованої частини інно�
ваційного потенціалу регіону використано інтег�
ральний показник, що дає змогу визначити ранг
інноваційного потенціалу підприємств окремо�
го регіону. Як інтегральний показник ефектив�
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Таблиця 1. Критерії та показники оцінки реалізованої частини
інноваційного потенціалу регіону

   
Yr1 Yr2 Yr3 Yr4 Yr5 Yr6 

 
  

-0,76 -0,46 -0,23 0,26 -0,23 0,07 

 . 0,78 -0,74 -0,32 -0,10 -0,17 -0,51 
 . 0,76 -0,57 -0,40 -0,59 0,78 0,19 

 . -0,76 -0,50 -0,21 -0,25 1,33 1,08 
 . -0,67 -0,45 -0,17 -0,12 0,44 0,49 

 . -0,39 -0,64 -0,53 -0,42 -0,55 -0,51 
 . -0,36 -0,82 -0,54 -0,54 -0,53 -0,29 

 . -0,58 0,53 0,28 1,49 -0,25 -0,17 
-  . 1,50 0,21 0,33 -0,50 -0,08 -0,47 

 . -0,59 -0,11 -0,22 -0,37 -0,35 -0,48 
 . 0,31 1,88 -0,12 -0,29 -0,54 0,33 

 . -0,13 0,74 -0,52 -0,62 -0,50 -0,40 
 . 0,26 -0,02 -0,29 -0,45 -0,50 -0,36 

 . -0,80 1,00 -0,14 0,04 1,22 2,72 
 . -0,71 -0,79 -0,35 -0,36 -0,21 -0,29 

 . 0,47 -0,57 -0,12 -0,45 -0,45 -0,09 
 . -0,48 -0,52 -0,35 -0,51 -0,58 -0,45 

 . -0,84 3,80 4,90 3,28 -0,09 -0,27 
 . 0,14 -0,23 -0,04 -0,59 -0,54 -0,13 

 . 0,02 0,61 -0,24 3,12 -0,33 -0,08 
 . -0,29 -0,02 0,52 -0,32 -0,33 -0,46 

 . -0,66 -0,81 -0,49 -0,37 4,38 -0,54 
 . -0,71 -0,76 -0,20 -0,23 -0,40 -0,47 

 . 0,26 0,83 0,29 -0,52 -0,52 -0,51 
 . 0,80 -0,67 -0,32 -0,26 -0,25 -0,17 

.  -0,63 -0,28 0,06 0,40 -0,06 -0,23 

.  2,95 -0,66 -0,60 -0,72 -0,69 -0,53 

Таблиця 3. Визначення стандартизованого вигляду
показників інноваційної активності підприємств регіону

Таблиця 2. Лінгвістичні та кількісні
характеристики шкали Харрінгтона

  
 

  
  

[0,8-1]   
[0,63-0,8]  
[0,37-0,63]  
[0,2-0,37]  
[0-0,2]  
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ності використано узагальнену функцію корисності
(або шкалу Харрінгтона), яка передбачає п'ять рівнів
оцінки в загальному інтервалі шкали від 0 до 1. Шкала
Харрінгтона є універсальним у різних сферах
кількісним вимірником параметрів досліджуваного об�
'єкта і умовно поділяється на п'ять ділянок, які харак�
теризують різні рівні бажаності. Значення 0,37 є кри�
тичною точкою переходу показників з незадовільного
рівня до задовільного [2; 5], а лінгвістичні та кількісні
характеристики шкали Харрінгтона наведено у таблиці
2.

В основі зазначеного критерію лежить ідея пере�
творення натуральних значень кожного показника
інноваційної активності у стандартизований вигляд Yri
(табл. 3) [1, с. 45]. Для стандартизації обраних показ�
ників використаємо таку формулу:

ri =  (1),

де X
i
 — значення показника,  — середнє ариф�

метичне значення досліджуваних показників, S — стан�
дартне відхилення змінної [7, с. 75].

У ході проведеного аналізу статистичних даних та
опублікованих офіційних звітів Облдержадміністрацій
регіонів України за 2010—2011 рр. сформовано
інформаційну базу даних для комплексної критеріаль�
ної оцінки рівня інноваційного потенціалу областей
України.

Після застосування шкали Харрінгтона та усіх дос�
ліджуваних показників, приведених до безмірного виг�
ляду (стандартизації), розрахуємо величину частинних
функцій, використовуючи рівняння di = exp(�exp(�yi)).
Визначення часткових функцій dri наведено в табл. 4.

 Утім, для розрахунку інтегрального показника
інноваційної активності регіону D (табл. 5) здійснимо
обчислення за допомогою формули:

 , dri = exp( – exp(– yri)) (2),

де r — число показників, які використовуються для оцін�
ки інноваційної активності; d

ri
 — часткова функція, яка виз�

начена за шкалою Харрінгтона; Y
ri
 — показник інновацій�

ної активності в стандартизованому вигляді.
Отримані оцінки рівня інноваційного потенціалу регіонів

України пропонуємо розділити на чотири групи. Група 1 —
це регіони�лідери, з високим рівнем розвитку інноваційних
процесів, а саме Сумська, Миколаївська та Харківська об�
ласті. Для умов даних регіонів доцільно застосовувати, хоч
і не повною мірою, однак стратегію "нарощування", тобто
комплекс заходів довгострокового характеру, спрямованих
на забезпечення поступового нарощування на базі високих
технологій випуску нової конкурентоспроможної продукції
для реалізації у виробничій та соціальній сфері на основі
використання власного науково�технічного і виробничо�тех�
нологічного потенціалу, а також із залученням закордон�
ного досвіду [6].

Групу 2 формують регіони�"переслідувачі": Кіровог�
радська, Запорізька, Івано�Франківська, Волинська та
Дніпропетровська області. Інноваційний формат стратегій
розвитку регіонів�переслідувачів має передбачати: зосеред�
ження ресурсів на розвитку фундаментальних і прикладних
досліджень і розробок; розвиток наукомістких виробництв
зі значним експортним потенціалом, у першу чергу, в авіа�
та верстатобудуванні, електронній, медичній і поліграфічній
галузях промисловості; задоволення внутрішнього платос�
проможного попиту у сфері сучасних інформаційних послуг;
збільшення масштабу та розширення складу перспективних
технологій на серединних і завершальних стадіях техноло�
гічного циклу; створення і освоєння виробництва ресурсоо�
щадної техніки; широке застосування переробки та залучен�
ня у виробництво промислових, будівельних, а також побу�

тових відходів; прискорене формування інноваційної інфра�
структури, яка б із залученням промислового, банківського
та торговельного капіталу поєднувала стадії "освіта�наука�
виробництво".

Групу 3 формують регіони промислово�аграрної спец�
іалізації, переважно середнього рівня соціально�економіч�
ного розвитку, із окремими високими параметрами науко�
во�технічного розвитку (Чернівецька, Чернігівська, Донець�
ка області, м. Київ). Зокрема, для стратегії розвитку регі�
онів третього типу необхідно включати: зростання вироб�
ництва конкурентоспроможної продукції за рахунок техніч�
ного переоснащення виробничих потужностей; розвиток
виробництв, що компенсують розірвані технологічні ланцю�
ги та створюють в економіці областей необхідні замкнені
виробничі цикли; створення нових наукомістких робочих
місць в машинобудуванні і металообробці, верстатобуду�
ванні, приладобудуванні, медичній галузі промисловості; по�
глиблення інтеграції науки, освіти і виробництва з метою
підвищення якості підготовки фахівців для нових високотех�
нологічних напрямів.

 Група 4 включає регіони�аутсайдери — Київська,
Одеська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська області та м.
Севастополь. Модернізація структури економіки областей
даного типу на інноваційних засадах можлива за умови: при�
скореного розвитку механізмів регіональної підтримки на�
уково�технічної діяльності, інноваційного перерозподілу
робочої сили; удосконалення галузевої структури промис�
лового виробництва за рахунок розвитку наукомістких, еко�
логічно чистих виробництв; збільшення місткості сфери при�
кладання праці за рахунок раціональної спеціалізації при�
родних зон; комплексного та ефективного освоєння рекре�
аційних ресурсів, розвитку індустрії туризму і рекреації; тех�
нічного переоснащення підприємств легкої, харчової та пе�

Таблиця 4. Розрахунок часткових функцій
за регіонами

   di = exp(-exp(-yi )) 
dr1 dr2 dr3 dr4 dr5 dr6

 
  

0,12 0,21 0,28 0,46 0,28 0,40 

 . 0,63 0,12 0,25 0,33 0,31 0,19 
 . 0,63 0,17 0,23 0,16 0,63 0,44 

 . 0,12 0,19 0,29 0,28 0,77 0,71 
 . 0,14 0,21 0,31 0,33 0,53 0,54 

 . 0,23 0,15 0,18 0,22 0,18 0,19 
 . 0,24 0,10 0,18 0,18 0,18 0,26 

 . 0,17 0,56 0,47 0,80 0,28 0,30 
-  . 0,80 0,45 0,49 0,19 0,34 0,20 

 . 0,16 0,33 0,29 0,24 0,24 0,20 
 . 0,48 0,86 0,32 0,26 0,18 0,49 

 . 0,32 0,62 0,19 0,16 0,19 0,23 
 . 0,46 0,36 0,26 0,21 0,19 0,24 

 . 0,11 0,69 0,32 0,38 0,74 0,79 
 . 0,13 0,11 0,24 0,24 0,29 0,26 

 . 0,54 0,17 0,33 0,21 0,21 0,34 
 . 0,20 0,19 0,24 0,19 0,17 0,21 

 . 0,10 0,98 0,99 0,96 0,33 0,27 
 . 0,42 0,28 0,35 0,16 0,18 0,32 

 . 0,37 0,58 0,28 0,96 0,25 0,34 
 . 0,26 0,36 0,55 0,25 0,25 0,20 

 . 0,15 0,11 0,20 0,24 0,99 0,18 
 . 0,13 0,12 0,30 0,28 0,23 0,20 

 . 0,46 0,65 0,47 0,19 0,19 0,19 
 . 0,64 0,14 0,25 0,27 0,28 0,30 

.  0,15 0,27 0,39 0,51 0,34 0,28 

.  0,78 0,15 0,16 0,13 0,14 0,18 
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реробної промисловості; розвитку виробництва будівельних
матеріалів, скляних, фаянсових виробів на базі власної си�
ровини із застосуванням маловідходних наукомістких тех�
нологій тощо.

Активізації розвитку різних типів регіонів має переду�
вати велика робота через засоби масової інформації з на�
селенням і виробниками, тобто прямими споживачами, які
повинні усвідомити, що завдяки інноваціям вони можуть
скористатися якіснішими товарами. Важливо зацікавити й
комерційні структури, які мають переконатися, що отрима�
ють конкурентну перевагу і покращать свої позиції на ринку
лише внаслідок впровадження інновацій. Органи централь�
ної державної влади України повинні враховувати у своїй
політичній і соціально�економічній діяльності те, що стра�
тегічна перевага української економіки на світовому ринку
можлива лише завдяки впровадженню інновацій на всіх
ієрархічних рівнях: національному, регіональному, внутрі�
шньорегінальному і локальному.

Для того щоб була змога вирішувати такі завдання, на
наш погляд, важливо зробити максимально доступною інно�
ваційну інфраструктуру, яка повинна мати належний рівень
розвитку в кожному з регіонів, або розвивати таку інфраст�
руктуру безпосередньо у проблемних регіонах. Адже, без
цього неможливо забезпечити інноваційний тип розвитку
об'єктів, структур, організацій в окреслених територіальних
утвореннях, суть якого полягає у перенесенні акценту на ви�
користання принципово нових прогресивних технологій, пе�
реході до випуску високотехнологічної продукції, впровад�
женні прогресивних організаційних і управлінських рішень
в інноваційній діяльності та високих технологій. Як зазна�
чають Н.Т. Рудь та Ю.М. Корецький, при розроблені стра�
тегії науково�інноваційного розвитку регіону необхідно

здійснювати прив'язку окремих напрямів науково�технічно�
го розвитку до специфіки кожної території (району, міста),
особливостей їх теперішнього та перспективного розвитку
[9, c. 424].

Очевидно, що концепцію розвитку регіону варто бу�
дувати грунтуючись на аналізі проблем, що виникають у
процесі розвитку господарської системи та оцінці мож�
ливостей інтенсифікації цього розвитку. При цьому по�
трібно враховувати ймовірну зміну ролі регіону в терито�
ріальному поділі праці завдяки використанню і переробці
унікальних природних ресурсів, частку виробленої про�
дукції регіону в обсязі виробництва аналогічної продукції
країни, експортні можливості країни щодо цієї продукції
та ін. Інноваційна модель розвитку регіонів сприяє зміні
ролі регіону в територіальному поділі праці внаслідок
впровадження переробних виробництв, зовнішньоеконо�
мічного потенціалу регіону (розширення експортних мож�
ливостей), підвищення рівня життя населення регіону,
ефективності використання трудових ресурсів, мінераль�
ної сировини та потенціалу господарства території, при�
скорення темпів технічного прогресу в господарстві, ви�
користання потенціалу майбутнього розвитку господар�
ства кожного регіону. Тому з урахуванням виокремлених
особливостей інноваційних процесів доцільно окреслити
специфічні характеристики стратегій інноваційного роз�
витку регіонів України в умовах трансформаційних змін
та інтеграційних процесів.

Важливим завданням цих стратегій має стати створен�
ня виробництв, що реалізують новітні технологічні уклади, і
вихід на внутрішній і зовнішній ринки з наукомісткою про�
дукцією світового рівня. Результатом має стати забезпечен�
ня реалізації наявних в економіці України конкурентних пе�
реваг у перспективних секторах ринку, де вітчизняна про�
дукція не була раніше представлена, а в окремих випадках
— формування нових сфер попиту, у задоволенні якого
вітчизняна наукомістка продукція відігравала б домінантну
роль.

Варто зазначити, що стратегічне планування регіо�
нального розвитку в Україні було запроваджено Зако�
ном "Про стимулювання розвитку регіонів" від 8.09.2005
р. № 2850�IV. З цією метою розроблено Державну стра�
тегію регіонального розвитку України (ДСРР) на період
до 2015 р., у якій були визначені ключові проблеми роз�
витку регіонів. З огляду на низьку інвестиційну приваб�
ливість регіонів та інноваційну активність, нерозвинену
виробничу та соціальну інфраструктуру, зростання рег�
іональних диспропорцій у сфері соціально�економічно�
го розвитку регіонів, слабкі міжрегіональні зв'язки та
нераціональне використання людського потенціалу, пе�
редбачалося підвищення конкурентоспроможності рег�
іонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу; розвитку
людських ресурсів; розвитку міжрегіональної співпраці;
створення інституційних умов для розвитку регіонів. Ці
пріоритети були визнані домінуючими у більшості регіо�
нальних стратегій соціально�економічного розвитку до
2015 року, прийнятих майже в усіх регіонах України.
Однак, необхідно відзначити, що досі ДСРР залишаєть�
ся лише документом — без системного впровадження,
експертного супроводу і майже без грошей. Крім того,
процес прийняття Бюджету на 2013 рік наводить на не�
веселі думки про те, куди і як рухаються наші регіони і
коли нарешті держава насмілиться не лише розробити,
але й впровадити таку законодавчу та інституціональну
базу, яка б відкривала рівні можливості для всіх регі�
онів — від Києва до Чернівців.

Характерні для сучасного розвитку регіонів України
розбалансованість та асиметричність, їх неготовність до
зростаючого конкурентного тиску та неефективність вико�
ристання наявного ресурсного потенціалу накладаються на

 ( ) 

  
  

 
  

D  
 
  

0,2664 10 

 . 0,2677 11 
 . 0,3209 21 

 . 0,3166 20 
 . 0,3078 18 

 . 0,1892 2 
 . 0,1837 1 

 . 0,3784 23 
-  . 0,3624 22 

 . 0,2366 8 
 . 0,3813 24 

 . 0,2511 9 
 . 0,2732 13 

 . 0,4330 26 
 . 0,1994 5 

 . 0,2743 14 
 . 0,1975 4 

 . 0,4503 27 
 . 0,2714 12 

 . 0,4122 25 
 . 0,2958 16 

 . 0,2243 7 
 . 0,1974 3 

 . 0,3121 19 
 . 0,2850 15 

.  0,3046 17 

.  0,2047 6 

Таблиця 5. Розрахунок інтегрального
показника інноваційної активності

підприємств регіонів1

1 Найменшому значенню інтегрального показника присвою�
вався ранг 1.
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тактичні прорахунки регіонального управління і відсутність
науково обгрунтованих стратегічних пріоритетів розвитку
регіонів. Питання щодо застосування ефективних інстру�
ментів вирішення соціально�економічних проблем розвит�
ку регіонів досі залишається відкритим. Незважаючи на те,
що останніми роками ухвалено низку нормативно�правових
актів, спрямованих на активізацію потенціалу внутрішнього
зростання регіонів, у рамках яких розроблено та затверд�
жено стратегії економічного та соціального розвитку регі�
онів, проте реалістичність та дієвість більшості цих стратегій
викликає серйозні сумніви через надмірну формалізованість
процедур розроблення і затвердження, переважно декла�
ративний характер визначених цілей і завдань, а також
відсутність реальних механізмів реалізації більшості стра�
тегій розвитку регіонів.

Можна мабуть знайти сотні причин такого тривалого
ігнорування потенціалу регіонів та навмисного приниження
їх економічних потужностей. Однак, регіональна політика в
Україні є низькоефективна і має низку недоліків [11].

На наш погляд, політика як функція центрального уря�
ду у нас все ж таки існує і останніми роками дещо активі�
зується законодавчими декораціями. Однак, те, що ми на�
зиваємо регіональною політикою, лише дуже приблизно
нагадує дієву політику наших європейських сусідів або аме�
риканських партнерів, спрямовану на стимулювання розвит�
ку регіонів і територій, відкриття їхнього потенціалу та ство�
рення гармонійних умов для життя і саморозвитку місцево�
го населення територіальних громад.

На сучасному етапі пріоритетним завданням має стати
закріплення позитивних тенденцій в інноваційному розвит�
ку, створення науково�технічних та інституціональних пе�
редумов для кардинального технологічного переозброєн�
ня економіки та збільшення частки сучасної високотехно�
логічної, конкурентоспроможної на світовому рівні про�
дукції. Здійснення необхідних змін з метою їх розбудови
визначає важливість розвитку інноваційної сфери по регі�
онах. З метою підвищення та удосконалення державної
політики розвитку інноваційного потенціалу регіонів Украї�
ни, впровадження ефективних механізмів стимулювання
інноваційної діяльності пропонуємо впровадження наступ�
них заходів:

— розробити і затвердити Верховною Радою України
Стратегію інноваційного розвитку економіки України і
відповідні регіональні Стратегії;

— скоригувати, виходячи з таких Стратегій, національні
пріоритети, державні, галузеві, регіональні програми соц�
іального й економічного розвитку, привести у відповідність
до їх вимог законодавство, систему державного і місцевого
управління;

— розробити і запровадити комплекс заходів по регіо�
нах, які стимулювали б зосередження внутрішніх ресурсів
держави та іноземних інвестицій, перш за все, в інноваційній
сфері;

— запровадити систему державного і місцевого моні�
торингу стану просування України, і, зокрема, її регіонів на
шляху досягнення поставленої мети, а саме ввести в прак�
тику управління індикативне планування на короткостроко�
вий та середньостроковий термін та систематичне прогно�
зування. Забезпечити постійне інформування суспільства на
державному і регіональному рівнях про завдання, пробле�
ми і успіхи країни на шляху створення інноваційної еконо�
міки;

— провести всебічний технологічний аудит вітчизняних
підприємств та інвентаризацію наявного науково�технічно�
го потенціалу;

— регіоналізувати державну інноваційну політику шля�
хом делегування відповідних повноважень місцевим орга�
нам влади, підтримки створення в регіонах інноваційної
інфраструктури;

— зорієнтувати зовнішню політику держави на більш
повне використання можливостей від інтеграції України
до європейських та інших економічних об'єднань країн
для підвищення рівня інноваційності вітчизняної еконо�
міки.

Реалізація зазначених заходів щодо подолання іннова�
ційної проблемності буде сприяти розвитку інноваційної
інфраструктури та росту інноваційної активності в регіонах,
що забезпечить широке впровадження останніх досягнень
науково�технічного прогресу в діяльності підприємств регі�
онів на основі реалізації ринкових механізмів сприяння
підприємницької діяльності. Здійснення інноваційного по�
водження регіонів, що є складовим елементом їх сукупного
промислового поводження, дасть змогу забезпечити зрос�
тання інноваційної активності в регіонах України.

ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження показують перс�

пективу стратегії розвитку національної економіки. Необхі�
дно вирішити питання про те, яким чином запропонована
система державного регулювання інноваційної діяльності в
регіонах повинна бути реалізована в економіці країни та
якою у такому випадку має бути економічна стратегія інно�
ваційної моделі розвитку.
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