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ВСТУП
Необхідно прискорити нововведення, що є відпові�

ддю на довгострокові виклики розвитку, і стимулювати
прогрес сучасних виробництв, видів послуг і компаній,
які зможуть грати вирішальну роль в забезпеченні но�
вих джерел економічного зростання.

Влада повинна здійснювати інноваційну політику
використовуючи антикризові програми стимулювання.
Ця політика націлена на розвиток досліджень, підприє�
мництва, людського капіталу та здібностей, "зелених"
технологій та інвестицій в інфраструктуру, включаючи
інформаційні і комунікаційні мережі. При цьому чинник
часу для модернізації економіки, підвищення її конку�
рентоспроможності стає визначальним як для країни в
цілому, так і для її регіонів.

Нині ведеться активний пошук шляхів та методів
вирішення актуальних проблем активізації зон іннова�
ційного розвитку для інноваційного розвитку економі�
ки регіонів. Тому, виникає необхідність у розробці такої
стратегії соціально�економічного розвитку регіону, яка,
не порушуючи цілісності та єдності української держа�
ви, його економічного простору, забезпечувала б пе�
рехід до інноваційної економіки. Завданням стратегії є
ефективне використання готівкових коштів для досяг�
нення основної мети.
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Стратегічна мета розвитку зони інноваційного роз�
витку повинна відображати інтереси усіх або, при�
наймні, більшості суб'єктів, і залишатися незмінною і
досяжною на певному відрізку часу. Істотна роль у ви�
борі стратегічних пріоритетів відводиться державі.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є визначення стратегічних напрямів

інноваційного розвитку регіонів України з метою вдос�
коналення державної інноваційної політики. Дослід�
ження побудовано на системному підході, а також су�
купності методів, які забезпечують реалізацію такого
підходу, а саме: аналізу, синтезу та логічного узагаль�
нення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Регіональні чинники, що впливають на процес со�

ціально�економічного розвитку національної економі�
ки та істотні відмінності, що породжують ефективність
діяльності усіх пріоритетних галузей для розвитку Ук�
раїни, практично не зачіпають інноваційну сферу. Це
пояснюється наступними причинами:

1) низькі темпи оновлення основного капіталу ре�
ального сектора економіки перешкоджають здійс�
ненню інноваційно�технологічного переозброєння
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виробництва, що у свою чергу визначає низький по�
пит на інноваційну машинно�технічну продукцію; у
свою чергу, зношена та морально застаріла вироб�
нича база оброблювальних галузей обмежує освоє�
ння і випуск інноваційної продукції цих галузей, зни�
жує якість і конкурентоспроможність виробів вироб�
ничо�технічного призначення і товарів народного
споживання;

2) низький попит на продукцію галузей машинобу�
дування, що виробляють машини та устаткування для
галузей реального сектора економіки, обмежують
можливості машинобудівних підприємств у сфері про�
ведення науково�дослідних та дослідно�конструк�
торських розробок з метою істотної модернізації або
розробки принципово нової машинно�технічної про�
дукції.

Нині аспекти стратегічного характеру (у тому числі
і в регіональному аспекті), що формулюються українсь�
кою владою, відбиваються в щорічних Посланнях Пре�
зидента України, в програмах середньострокового та
довгострокового соціально�економічного розвитку
країни. Зокрема в щорічному Посланні Президента Ук�
раїни до Верховної Ради України "Про внутрішнє та
зовнішнє становище України в 2013 році", відзначено,
що подальше екстенсивне нарощування регіонального
виробництва, розвиток економіки виключно на засадах
експортної сировинної зорієнтованості без глибинних
структурно�інноваційних зрушень уже найближчим ча�
сом стикнеться з ризиками і загрозами, вплив яких на
регіональний розвиток неухильно посилюватиметься й
може спричинити:

— подальше падіння обсягів виробництва в основ�
них галузях економіки регіонів (передусім це стосуєть�
ся тих регіонів, виробничі комплекси яких глибше інтег�
ровані у світове господарство);

— поглиблення диспропорційності соціально�еко�
номічного розвитку регіонів, збільшення кількості про�
блемних територій;

— втрату інвестиційної мотивації суб'єктів госпо�
дарювання, погіршення інвестиційного клімату в регіо�
нах, відплив капіталу з виробничої сфери у сферу
торгівлі, посередницьких і фінансових операцій;

— поширення прагнення місцевих товаровиробників
обмежити доступ зовнішніх конкурентів на локальні
ринки, нарощування тенденцій "економічної замкне�
ності" регіонів;

— прискорення процесів перерозподілу місцевих
ресурсів на користь адміністративних центрів регіонів,
що загострить ризики занепаду периферійних тери�
торій.

Посилення ризиків настання "другої хвилі" світової
фінансово�економічної кризи, очікування погіршення
кон'юнктури світових ринків обумовлюють необхідність
визнання серед базових пріоритетів соціально�еконо�
мічного розвитку України на період 2013—2014 рр. орі�
єнтацію на зміцнення конкурентоспроможності регіонів
(у т.ч. у спосіб задіяння потенціалу внутрішнього облаш�
тування країни, посилення ємності регіональних ринків,
зростання платоспроможності місцевих суб'єктів гос�
подарювання, дієздатності публічної влади на місцево�
му рівні) зі збереженням переваг відкритості національ�
ної економіки. Зазначене потребує мобілізації місцевих
ресурсів розвитку, оптимізації процесів їх використан�
ня на основі узгодження економічних інтересів та об�
'єднання зусиль регіонів, держави, бізнесу і громадсь�
кості [1, с. 138].

Зрештою, від того, на якому рівні буде задіяний на�
уково�освітній, промисловий та трудовий потенціали
при реалізації інноваційних програм розвитку зон інно�
ваційного розвитку, залежить інтенсивність та збалан�
сованість розвитку регіону. Основні цілі та завдання
розвитку зон інноваційного розвитку на різних рівнях
управління можна представити у вигляді наступної схе�
ми:

— на державному рівні (формування інноваційного
потенціалу відтворення національної економіки, забез�
печення макроекономічної пропорційності в розвитку
регіонів та галузей економіки і промисловості);

— на регіональному рівні (інноваційно�технологіч�
не переозброєння галузей промисловості, підйом про�
мислового виробництва в регіоні, зростання споживан�
ня послуг науки та освіти, формування економічних чин�
ників розвитку соціальної сфери);

— на рівні бізнесу (підвищення конкурентоспро�
можності продукції та послуг, розширення ринку збу�
ту продукції, зростання ефективності виробничо�еко�
номічної діяльності).

Обов'язковою умовою формування зон інновацій�
ного розвитку є створення в регіоні сприятливого кліма�
ту для розвитку інноваційного підприємництва та інно�
ваційної діяльності, включаючи фінансово�економічні,
організаційні та правові заходи державної підтримки
інноваційних процесів.

Завдання модернізації економіки регіону полягають
у прискореному розвитку виробничого сектора шляхом
випуску якісної та конкурентоздатної продукції на ос�
нові сучасної технологічної структури і активізації інно�
ваційного потенціалу регіону, а також гармонійного
розвитку усіх галузей виробничого сектора та соціаль�
ної сфери [2, с. 38].

Основним механізмом реалізації інноваційної по�
літики повинен стати такий бюджетно�податковий ме�
ханізм, який забезпечував би згладжування занадто ве�
ликої диференціації в доходах, у майновому положен�
ня різних верств суспільства, величезної територіаль�
ної диференціації бюджетної забезпеченості та рівня
життя населення.

Цей механізм повинен забезпечувати дотримання
інтересів усіх учасників: адміністрації регіону (зацікав�
леність у збільшенні бюджетних надходжень від діяль�
ності промислових підприємств, в підвищенні зайнятості
населення і так далі); підприємств�ініціаторів проектів
(зацікавленість в підвищенні конкурентоспроможності,
у збільшенні вартості бізнесу) і бізнес�співтовариства
регіону (лобіювання інтересів бізнесу, забезпечення
взаємодії усіх зацікавлених сторін).

Основним механізмом регіональної економічної
політики залишаються державні цільові програми, що
забезпечують вирішення проблем стратегічного харак�
теру. Їх особлива роль визначається тим, що в силу сво�
го інвестиційного характеру вони здатні робити реаль�
ний позитивний вплив на структурну перебудову еко�
номіки регіонів за умови оптимального вибору напрямів
використання виділених на їх реалізацію фінансових
ресурсів.

Одним з методів реалізації ефективної регіональної
політики, спрямованої на модернізацію в економіці та в
соціальній сфері, є перехід до інтерактивної системи
цільового соціально�економічного прогнозування. Така
система вимагає, щоб показники соціально�економічних
прогнозів, що розробляються на державному рівні, були
конкретизовані за регіонами України і повідомлялися в
якості орієнтиру для самостійної розробки регіональ�
ного соціально�економічного прогнозу.

У свою чергу результати регіональних прогнозів
повинні повідомлятися регіонами на державний рівень.
З урахуванням їх узагальнення повинні коригуватися
показники загальноукраїнського прогнозу.

Найважливішим інструментом інтерактивної сис�
теми цільового соціально�економічного прогнозуван�
ня повинен стати прогноз соціальних індикаторів, який
необхідно розробляти за основними показниками соці�
ального розвитку. Початковим моментом тут повинен
виступати прогноз відповідних показників соціально�
го розвитку по Україні в цілому. Надалі ці загальноук�
раїнські прогнозні показники мають дезагрегувати за
усіма регіонами України і повинні враховувати як ди�
наміку відповідних показників в тому або іншому ре�
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гіоні, так і вимогу зниження регіональної диференці�
ації, що склалася в звітні роки, за цими показниками
[3, c. 121].

У систему показників оцінки реалізації інновацій�
них регіональних програм можна включити:

— на державному рівні — взаємодію промислового
та науково�освітнього потенціалу регіону, інноваційно�
технологічний розвиток міжгалузевих комплексів, роз�
виток підприємств оброблювальної промисловості в
регіоні, розвиток малого та середнього бізнесу, участь
великого регіонального бізнесу в регіональних іннова�
ційних програмах;

— на регіональному рівні — участь установ науки
та освіти в розвитку інноваційної сфери промисловості
(вартість замовлень на надання послуг науково�дослід�
ного характеру підприємствам і організаціям; витрати
на підготовку і перепідготовку кадрів для підприємств
оброблювальної промисловості; чисельність зайнятих
на малих і середніх підприємствах — суб'єктах іннова�
ційної діяльності — промислового і науково�технічно�
го характеру); активізація міжгалузевих зв'язків, фор�
мування погоджених інноваційних програм розвитку
міжгалузевих комплексів (інтегральний показник про�
гнозованої ефективності міжгалузевої взаємодії в ході
реалізації інноваційних проектів); участь малих і серед�
ніх підприємств в інноваційному процесі; інноваційно�
технологічне переозброєння підприємств легкої та хар�
чової промисловості;

— на рівні бізнесу — розвиток виробництв; іннова�
ційно�технологічне оновлення виробничого апарату;
збільшення долі інноваційної продукції в структурі
асортименту.

Сучасна державна регіональна політика спрямова�
на на забезпечення збалансованого інноваційного роз�
витку регіонів, скорочення міжрегіональної диферен�
ціації в соціально�економічному розвитку регіонів та
якості життя населення.

Збалансований територіальний розвиток України
передбачає орієнтування на забезпечення умов, що доз�
воляють кожному регіону мати необхідні і достатні ре�
сурси для забезпечення гідних умов життя населення,
комплексного розвитку та підвищення конкуренто�
спроможності економіки регіонів.

Досягнення цієї мети можна забезпечити в ході реа�
лізації державної регіональної політики, спрямованої
на реалізацію потенціалу розвитку кожного регіону,
подолання інфраструктурних та інституціональних об�
межень, створення рівних умов для громадян і сприян�
ня розвитку людського потенціалу, проведення ціле�
спрямованої роботи з розвитку міжрегіональних відно�
син, реформування системи державного управління та
місцевого самоврядування.

Стратегія інноваційного розвитку регіону є елемен�
том державної системи стратегічного планування і, бу�
дучи його частиною, повинна, з одного боку, конкрети�
зувати загальнонаціональні цілі та пріоритети розвит�
ку, а, з іншого боку, інтегрувати на рівні регіону стра�
тегії інноваційного розвитку суб'єктів, що входять у
нього [4, с. 58].

Головне завдання стратегії інноваційного розвитку
регіону полягає в забезпеченні координації у рамках
зони інноваційного розвитку дії державних галузевих
стратегій, стратегій розвитку суб'єктів, що входять до
регіонів, та муніципальних утворень, стратегічних планів
великих компаній (включаючи природні монополії та
державні корпорації).

У стратегії інноваційного розвитку регіону аналі�
зується потенціал, проблеми і перспективи розвитку
основних галузей, виявляються найбільш перспективні
і значимі для економіки регіону і країни в цілому, точки
і напрями інноваційного зростання, кластери, зони ви�
переджаючого розвитку, зони інноваційного розвитку
комплексні інвестиційні проекти і намічається система
заходів з їх реалізації.

Стратегія інноваційного розвитку регіону визначає
пріоритети і напрями розвитку державної виробничої
та соціальної інфраструктури, а також міжрегіональні
проекти, що роблять визначальний вплив на економіч�
ний розвиток регіону в цілому та суб'єктів, що входять
в нього.

У стратегії інноваційного розвитку регіону визна�
чаються:

— конкурентні переваги і спеціалізація кожного
суб'єкта, що входить до його складу;

— цілі та завдання просторового розвитку регіону;
— заходи з забезпечення збалансованого розвитку

його суб'єктів і окремих територій.
На основі визначених у стратегії інноваційного роз�

витку регіону конкурентних переваг і спеціалізації
суб'єктів, що входять у нього, формуються стратегії і
програми соціально�економічного розвитку кожного
суб'єкта та територіальних утворень. Таким чином, ус�
пішність реалізації такої мети розвитку в системі стра�
тегічного планування повністю залежить від спільних і
злагоджених дій органів влади усіх рівнів, оскільки не�
можливо розвивати і створювати зони інноваційного
розвитку регіону тільки власними силами, без участі
державного центру і без урахування сукупного еконо�
мічного потенціалу регіону, інтересів усіх його суб'єктів
і, найголовніше, інтересів людей, що мешкають на цих
територіях.

Для реалізації завдань переходу регіонів та нашої
країни в цілому на шлях інноваційного розвитку необ�
хідно, передусім, відмовитися від спрощеного, одно�
стороннього розуміння інноваційного розвитку, що
найчастіше ототожнюється виключно з високотехно�
логічними виробництвами, особливо з інформаційною
сферою.

Оскільки справа не у сфері генерації і застосування
нових знань і технологій, а в ступені їх використання,
глибині "проникнення" в технологічні процеси (це сто�
сується, у тому числі, традиційних галузей виробницт�
ва, у тому числі сільського господарства). Інновації і
знання є ключовими чинниками, що сприяють виходу з
кризи і виведенню світової економіки на стійкіший шлях
розвитку.

Модернізація усіх галузей національної економіки
можлива лише на основі широкомасштабного запози�
чення західних технологій і методів господарювання при
поступовому нарощуванні власного інноваційного по�
тенціалу. Успіх запозичення залежить від здатності
країни та регіону розпізнавати цінність нової зовніш�
ньої інформації, засвоювати її та застосовувати для
комерційного використання. Звичайно, ідея модерні�
зації через запозичення не нова. Але і досі ще домінує
точка зору, що нам варто негайно будувати інноваційну
економіку, а для цього необхідно зосередити зусилля
на тих напрямах, де Україна зберігає конкурентні пере�
ваги і має шанси обігнати західні країни, іншими слова�
ми, підтримувати відібрані "пріоритетні напрями [5, c.
20].

Основними завданнями інноваційного розвитку
регіону є, по�перше, прискорення модернізації
технологічної бази виробництва і  підвищення
стійкості його розвитку, по�друге, забезпечення еко�
номіці регіону конкурентних переваг на довгостроко�
ву перспективу за рахунок активного залучення до
практики і впровадження на ринок перспективних для
регіону результатів науково�технічної та інновацій�
ної діяльності.

Україна, маючи унікальний транспортно�транзит�
ний потенціал і найбільш сприятливі для відпочинку і
розвитку сільського господарства природно�кліматичні
умови, є багатою на природні ресурси для промислово�
го розвитку, використовує свій ресурсний потенціал
далеко не повністю. На нашу думку, серед головних про�
блем, стримуючих модернізацію економічного розвит�
ку України, можна назвати:
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— порівняно низький рівень продуктивності праці у
більшості ключових галузей і секторів національної еко�
номіки;

— вкрай низький ступінь інноваційної активності і
незначна кількість у регіонах високотехнологічних видів
діяльності;

— відсутність лідируючих інноваційно�освітніх кла�
стерів;

— невідповідність професійно�кваліфікаційного
складу робочої сили та довгострокових пріоритетів ре�
гіонального розвитку;

— значні міжрегіональні відмінності за ступенем
економічної активності і рівнем життя населення;

— відносно низький рівень енергозабезпеченості і
недостатньо розвинена інженерна інфраструктура ре�
гіонів.

Перераховані проблеми мають бути в основному
вирішені в середньостроковій перспективі, що дозволить
створити необхідну основу для реалізації пріоритетів
інноваційної модернізації національної економіки на
довгострокову перспективу.

Особливу роль у зміцненні взаємодії регіонів по�
винні зіграти такі галузі спеціалізації, як сільське гос�
подарство і рибальство, транспорт і логістика, туризм і
рекреація.

У сільському господарстві можуть розвиватися про�
екти, спрямовані на створення загальної інфраструкту�
ри на межі суб'єктів, розвиток зв'язків між сільськогос�
подарськими підприємствами, розвиток територіально�
виробничих кластерів.

У сфері транспорту та логістики взаємодія ре�
гіонів потрібна для вироблення єдиної транспорт�
ної політики з урахуванням оптимальної спеціалі�
зації транспортних вузлів, що розвиваються, за�
безпечення їх взаємодоповнюючого, збалансова�
ног о та погодженог о роз витку транспорт ної
інфраструктури, створення і налагодження транс�
портних коридорів.

У туристичній сфері взаємодія може розвиватися
шляхом розробки загальних туристичних маршрутів,
створення єдиних туристичних продуктів, вироблення
стандартів якості сервісу.

Важливим напрямом міжрегіональної взаємодії є
розробка спільних проектів в соціальній сфері: співпра�
ця може ефективно розвиватися, зокрема у сфері ос�
віти, підготовки фахівців, обміні студентами, підтримці
великих наукових досліджень.

Особливу увагу необхідно приділити розвитку і
створенню зон інноваційного розвитку. В резуль�
таті будуть формуватися територіально�промислові
кластери, орієнтовані на високотехнологічні вироб�
ництва в пріоритетних галузях національної еконо�
міки з використанням високомеханізованих, ресур�
созберігаючих та екологічно чистих інноваційних
технологій; це сприятиме подальшому розвитку ту�
ристсько�рекреаційних зон з високим рівнем надан�
ня сервісних послуг на територіях округу із спри�
ятливими природно�кліматичними умовами та роз�
витку транспортно�логістичних вузлів і транспор�
тної мережі.

На території зон інноваційного розвитку регіонів
існують сприятливі умови для формування і розвит�
ку територіально�виробничих кластерів в таких галу�
зях, як хімічне виробництво, транспортно�логістичні
послуги, виробництво сільськогосподарської про�
дукції та її переробка, машинобудування (суднобу�
дування, транспортне машинобудування, виробницт�
во сільськогосподарської техніки, та ін.), туристсько�
рекреаційні послуги, виробництво будівельних мате�
ріалів.

Проте реалізації розвитку кластерів перешкоджає
ряд обставин, серед яких головним є високий знос ос�
новних фондів багатьох підприємств, що негативно по�
значається на якості продукції, що випускається, або

послуг, що надаються, а також недостатньо розвинена
інституціональна та виробнича інфраструктура підтрим�
ки розвитку кластерів.

ВИСНОВКИ
Отже, стратегія розвитку регіону повинна грунту�

ватися на районному плануванні і зональному розвит�
ку. Необхідно відмітити, що політика в сфері створен�
ня зони інноваційного розвитку повинна бути проду�
маною і послідовною, у зв'язку з незадовільними про�
гнозами розвитку регіонів України в середньостро�
ковій перспективі, зони інноваційного розвитку змо�
жуть стати не лише чинником розвитку, але і діючим
інструментом розвитку регіональної інноваційної пол�
ітики в Україні.

Для зміни ситуації потрібне формування кластер�
ної політики, яка має бути націлена на формування
умов для організаційного розвитку кластерів: ство�
рення інститутів підтримки розвитку кластерів
(центрів кластерного розвитку для суб'єктів малого і
середнього підприємництва, асоціацій і об'єднань
підприємств, фондів фінансової підтримки кластер�
них проектів) і розробку довгострокових стратегій
розвитку кластерів; розвиток усіх видів інфраструк�
тури (транспортної, енергетичної, інженерної, соц�
іальної, науково�освітньої, фінансової та іншої),
спрямованої на поліпшення умов конкуренції і полег�
шення створення нових підприємств, що розвивають�
ся, в кластерах.
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