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ВСТУП
Оцінка інноваційного розвитку припускає аналіз

цілої системи індикаторів і показників. В той же час,
неможливо визначити пріоритети стійкого соціаль-
но-економічного розвитку регіонів без оцінки існу-
ючого соціально-економічного положення, наявно-
го потенціалу і тих специфічних умов і чинників, які
відображають унікальність регіональної соціально-
економічної системи.

Економічні та соціокультурні характеристики
конкретного регіону визначають не лише адаптаційні
можливості регіону до нових соціально-економічних
викликів, але здатність регіональної системи пере-
вести їх в нові точки регіонального зростання.
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Метою оцінки інноваційного потенціалу є отри-
мання своєчасної, стратегічно орієнтованої, об-
'єктивної і достовірної інформації про наявні ресур-
си і можливості, рівень розвитку інноваційного се-
редовища та інноваційної активності в контексті
стійкого соціально-економічного розвитку регіону.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розгляд основних підходів до

комплексної оцінки рівня інноваційного розвитку
економіки регіонів в системі державного управлін-
ня з метою вдосконалення державної інноваційної
політики. Дослідження побудовано на системному
підході, а також сукупності методів, які забезпечу-
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ють реалізацію такого підходу, а саме: аналізу, син-
тезу та логічного узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Визначення системи показників є однією з клю-

чових методологічних проблем в плані забезпечен-
ня стійкого соціально-економічного розвитку регі-
ону. Показники оцінки інноваційного потенціалу не-
обхідно розробляти відповідно наступним вимогам.
По-перше, однозначність, простота в розумінні і ви-
користанні (показник свідчить про розвиток потен-
ціалу або навпаки).

По-друге, важливою вимогою є співвідношення
(використовувані показники інноваційного потенці-
алу повинні безпосередньо співвідноситися з ціля-
ми і завданнями соціально-економічного розвитку).
По-третє, порівняння — в ідеалі показники повинні
забезпечувати порівняння в часі і просторі, дозво-
ляти проводити порівняння між регіонами.

Крім того, використовувані показники мають
бути сформульовані так, щоб їх значення могли бути
перевірені, повинні грунтуватися на надійних систе-
мах збору даних, тобто відповідати вимозі перевірки.

В умовах обмежених ресурсів не втрачає своєї
важливості вимога економічної доцільності, що по-
лягає в дотриманні розумного співвідношення між
витратами на збір даних, і можливостями їх викори-
стання з точки зору практики. Там, де це можливо,
показники інноваційного потенціалу повинні грун-
туватися на вже існуючих статистичних даних.

Показник інноваційного потенціалу має грунту-
ватися на даних, які можна отримати за час, досить
розумний з урахуванням рішень, що приймаються на
основі цього показника. Система розроблених по-
казників не повинна перешкоджати інноваційним
процесам. Вживані нині методи оцінки інноваційно-
го потенціалу можна поділити на: кількісні методи,
якісні і комбіновані методи оцінки інноваційного по-
тенціалу. В той же час, кількісні методи, що містять
числові вирази різних показників, грунтуються на
статистичних даних, найчастіше використовуються
при оцінці інноваційного потенціалу в процесі пла-
нування стратегії соціально-економічного розвитку
регіону.

Якісні методи, орієнтовані на опис якостей і ха-
рактеристик досліджуваного об'єкту, що грунтують-
ся переважно на індивідуальних або експертних оц-
інках, застосовуються не стільки поширено. Ще одна
група методів — комбіновані, які займають як би
проміжне положення між кількісними і якісними ме-
тодами. У основу комбінованих методів оцінки інно-
ваційного потенціалу закладені як якісні характери-
стики, описовий принцип, так і кількісні параметри
[1, с. 55].

На наш погляд, саме комбіновані методи дозво-
ляють врахувати складність і багатогранність фено-
мену інноваційного потенціалу при проведенні оці-
нки, тим самим дозволяючи отримати об'єктивнішу
картину і знизити можливі ризики як якісних, так і
кількісних методів. Комбінована оцінка створює до-
даткові можливості для чіткішого визначення ролі
структурних елементів інноваційного потенціалу в
системі соціально-економічного розвитку регіону,
оцінити ризики, виникаючі протиріччя, а відповідно,
і виявити методи зниження рівня потенційних ризи-
кованих планованих змін.

Нині необхідно відмітити, що показники іннова-
ційного потенціалу використовуються в інтегрова-
них оцінках соціально-економічного розвитку у ме-
жах застосування різних технологій, що проводять-
ся як органами влади, так і зовнішніми інститутами
(рейтинговими агентствами, різними міжнародними
і некомерційними організаціями) моніторинг рівня
соціально-економічного розвитку регіонів включає

показники основних параметрів, які відображають
соціально-економічне положення як на національно-
му, так і на галузевому рівні.

Для забезпечення ефективного функціонування
інноваційної системи регіону та оптимізації управ-
ляючого інструментарію, керуючись соціально-еко-
номічним підходом до державного управління інно-
ваційним розвитком проведемо аналіз виділених
підсистем інноваційної системи регіону. Інновацій-
ну систему необхідно представити як сукупність ос-
новних чотирьох підсистем, до яких відносяться:
економічна, соціальна, екологічна, інвестиційно-
інноваційна [2, с. 37].

Протягом 2012 р. в Україні під впливом світової
економічної депресії сповільнювалася економічна
динаміка. У І і ІІ кв. порівняно з відповідними квар-
талами 2011 р. приріст ВВП складав 2,2 і 3% відпові-
дно. Якщо економічне зростання у 2011 р. забезпе-
чувалося передусім виробничими галузями економі-
ки, то у 2012 р. ситуація змінилася — приріст ВВП
сформовано насамперед сферами транспорту й
торгівлі, що пов'язано з підготовкою і проведенням
Євро-2012, а також задоволенням зростаючого пла-
тоспроможного попиту населення. Негативний вне-
сок зробили сільське господарство, переробна про-
мисловість, будівництво та фінансова діяльність.

У 2012 р. помітне сповільнення динаміки еконо-
мічного зростання супроводжувалося значним зни-
женням динаміки інвестиційної діяльності. За ре-
зультатами 2012 р. вкладено лише на 8,3% більше ка-
пітальних інвестицій, ніж у 2011 р. Отже, частка ва-
лового нагромадження основного капіталу у струк-
турі ВВП залишається вельми низькою. У 2012 р. вона
складала відповідно 18,8%. Такий розподіл ВВП на
користь споживання формує загрози для подальшо-
го забезпечення розширеного економічного відтво-
рення та реалізації модернізаційних реформ.

Не виправдалися також очікування щодо пере-
орієнтації інвестиційних потоків із фінансово-роз-
подільчих сфер у виробничу сферу економіки. Сфор-
мовані пріоритети інвестування засвідчують перева-
жаючу інвестиційну привабливість секторів із висо-
кою ліквідністю та швидким обігом коштів. Приріст
інвестицій у січні-грудні 2012 р. забезпечено насам-
перед підприємствами сфер будівництва (приріст
склав 20,2%), транспорту (13,4%), торгівлі (14,6%), а
також паливно-видобувною та окремими галузями
переробної промисловості. Відновилися також ви-
сокі темпи зростання інвестицій підприємств фінан-
сової діяльності (28,2%). Капітальні інвестиції про-
мислових підприємств у січні — грудні 2012 р. зрос-
ли на 7,1% порівняно з аналогічним періодом 2011 р.
Цього вдалося досягти насамперед унаслідок знач-
ної інвестиційної активності підприємств у сировин-
ному секторі промисловості — обсяг капітальних
інвестицій підприємств добувної промисловості
збільшився на 29,2%, із виробництва та розподілен-
ня електроенергії, газу й води — на 5,5%.

У 2012 р. дещо знизилася активність залучення
іноземних інвестицій в українську економіку. За да-
ними Держстату України, надходження прямих іно-
земних інвестицій (ПІІ) у 2012 р. становило 6013,1
млн дол. США, що на 7,1% менше обсягу 2011 р. При
цьому значний спад приросту акціонерного капіта-
лу (на 25,3% порівняно з 2011 р., до 4128,5 млн дол.
США) лише частково компенсувався борговими
інструментами (кредитами та позиками, торговель-
ними кредитами та іншими зобов'язаннями перед
прямими інвесторами). Приріст обсягу останніх у
2012 р. становив 1290,7 млн дол. США. Водночас
структура внесення іноземних інвестицій за видами
економічної діяльності свідчить про збереження тен-
денції щодо переорієнтації іноземних інвесторів на
виробничу сферу економіки. У промисловість було



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

121www.economy.in.ua

вкладено близько 52% сумарного приросту акціонер-
ного капіталу (2136,8 млн дол. США), що майже
удвічі більше, ніж у 2011 р. При цьому з усього при-
росту обсягу ПІІ у промисловість 74,2% було вкла-
дено лише у дві галузі: харчову промисловість і сфе-
ру виробництва та розподілення електроенергії, газу
й води. Натомість зупинився приріст іноземних інве-
стицій у фінансовій сфері економіки України.

Несприятлива зовнішньоекономічна кон'юнкту-
ра була одним з основних чинників, що стримували
економічне зростання та інноваційного розвитку в
Україні. Сповільнення експортних виробництв знай-
шло відображення в розвитку галузей реального сек-
тору економіки.

У промисловості у 2012 р. спостерігалося суттє-
ве сповільнення динаміки виробництва, яке із серп-
ня пішло на спад. За 2012 р. обсяг промислового ви-
робництва зменшився на 1,8% порівняно з 2011 р.
Найвищих показників приросту промислового ви-
робництва досягнуто в хімічній і нафтохімічній про-
мисловості (7,3%), целюлозно-паперовому вироб-
ництві (4,5%) та виробництві й розподіленні елект-
роенергії, газу та води (2,8%). Значно повільніше
зростало виробництво у харчовій та добувній про-
мисловості .  Низка галузей, орієнтованих на
внутрішній попит, продемонструвала негативну ди-
наміку. Спад виробництва у легкій промисловості
склав 5,5%, виробництві іншої неметалевої мінераль-
ної продукції — 5,8%, обробленні деревини та вироб-
ництві виробів з деревини — 1,8% [3, с. 154].

У транспортній галузі загострюються проблеми
післякризового відновлення, про що свідчить упов-
ільнення зростання обсягів вантажних і пасажирсь-
ких перевезень. У 2012 році підприємствами транс-
порту перевезено 771,9 млн т вантажів, що на 5,1%
менше, ніж у 2011 р. Послугами пасажирського
транспорту скористалися 6,8 млрд пасажирів, що на
2,4% менше від обсягу перевезень 2011 р. [3, с. 231].

Дієвим інструментом економічних реформ і ме-
ханізмом, що забезпечить післякризове відновлення
на якісній основі, є модернізація промислового сек-
тору як основи економічного зростання у довгост-
роковому періоді. Протягом 2012 р. тривали модер-
нізаційні процеси у базових галузях промисловості.

З аналізу динаміки та складників економічного
зростання у 2012 р. в України можна констатувати,
що основними проблемами сьогодення, вирішення
яких потребує оперативних управлінських дій для є:

— нераціональна структура виробництва;
— відсутність диверсифікованих організаційних

форм виробництва, нерозвиненість коопераційних
зв'язків, вузька спеціалізація малих підприємств;

— низька конкурентоспроможність продукції,
що зумовлено використанням зношеного та мораль-
но застарілого устаткування, що призводить до
підвищення енерго-, матеріало- та ресурсомісткості
виробництва;

— нерозвиненість науково-технічного потенціа-
лу, що не дає змогу використовувати наукові і тех-
нологічні чинники в подоланні кризових явищ в еко-
номіці [3, с. 278].

Основою модернізації галузевої структури еко-
номіки регіону має бути оптимізація функціональ-
ної структури виробництва з пріоритетним розвит-
ком високотехнологічних галузей, з використанням
науково-технічних інновацій, енерго- та ресурсозбе-
рігаючих технологій для створення конкурентоспро-
можної національної економіки.

Для підвищення конкурентоспроможності про-
мислового потенціалу регіону об'єктами модерні-
зації мають бути не лише продукція, вироби, а й
технологічні, економічні, організаційні, соціальні та
управлінські аспекти. Важливе місце в підвищенні
ефективності виробництва займають процеси модер-

нізації та реконструкції управлінської сфери вироб-
ництва. Перш за все, це розвиток і вдосконалення ра-
ціональних форм організації виробництва (наприк-
лад, кластери).

У процесі формування засад нової регіональної
політики, пошуку сучасних механізмів впливу на ре-
гіональну економіку Рада регіонів наголошувала на
вдосконаленні моделі стимулювання регіонального
розвитку на основі забезпечення переходу від тра-
диційного централізованого фінансування розвитку
базових галузей економіки до багаторівневої моделі
стимулювання економічного зростання одночасно на
загальнодержавному, регіональному та місцевому
рівнях. Основними критеріями ефективності роботи
публічної влади всіх рівнів визнано підвищення по-
казників зайнятості й рівня доходів домогоспо-
дарств, створення нових робочих місць, зростання
економічної активності на місцях, посилення безпе-
ки та поліпшення якості життя населення.

Упродовж 2012 р. відбувалися системні зміни у
сфері стратегічного планування регіонального роз-
витку. Розгорнуто роботу з підготовки Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року. Термін її дії дасть змогу органічно поєднати
стратегічні орієнтири регіональної політики розви-
нених країн світу (насамперед країн ЄС) зі стратегі-
чним баченням основних пріоритетів досягнення зба-
лансованого регіонального розвитку в Україні. Стра-
тегія створює можливості для врахування специфі-
ки розвитку кожного регіону і водночас ставить зав-
дання щодо формування консолідованого економі-
чного простору країни.

Водночас процес розроблення та реалізації дер-
жавної регіональної політики в Україні залишаєть-
ся розпорошеним. Насамперед через те, що цим пи-
танням опікуються щонайменше три центральних
органи виконавчої влади: Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів
України. Відсутній і державний орган, до кола по-
вноважень і завдань якого належали б питання ко-
ординації міжрегіонального та міжмуніципального
співробітництва як невід'ємного складника регіо-
нального розвитку.

Системному реформуванню державного управл-
іння регіональним розвитком в Україні заважає не-
досконалість інституційно-правового забезпечення
державної регіональної політики. Досі законодавчо
не унормовано поняття "регіон", не визначено його
співвідношення зі значеннями конституційних по-
нять "область" та "адміністративно-територіальна
одиниця". Не визначено статус правосуб'єктності
регіонів, представництва їхніх власних (локальних)
інтересів, статус регіонального самоврядування, що
на практиці обмежує реалізацію принципу субсиді-
арності.

Перешкодою успішній реалізації державної рег-
іональної політики в Україні є недосконале інститу-
ційно-правове забезпечення регіонального розвит-
ку: невизначеним залишається правовий статус
більшості інститутів, що стимулюють регіональний
розвиток (у т.ч. агентств регіонального розвитку);
законодавчо не унормовано особливості та сфери
застосування інноваційних механізмів модернізації
регіональної економіки — міжрегіонального співро-
бітництва, зокрема формування регіональних клас-
терів (у т.ч. транскордонних) і кластерних об'єднань;
незавершеність реформи місцевого самоврядування;
унормування засад диверсифікації регіональної еко-
номіки; унормування механізмів державно-приват-
ного партнерства; залучення міжнародної технічної
допомоги на потреби місцевого й регіонального роз-
витку.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 2/2014122

Законодавчого врегулювання потребують су-
перечливі питання відносин між органами виконав-
чої влади та органами місцевого самоврядування.

Зокрема йдеться про необхідність оптимального
розмежування повноважень між місцевими держав-
ними адміністраціями та органами місцевого само-

Рис. 1. Структура комплексної оцінки інноваційного потенціалу регіону
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врядування, унормування поняття "делеговані по-
вноваження", законодавчого визначення економіч-
них та управлінських засад функціонування тери-
торіальних громад (з питань управління комуналь-
ною власністю, розвитку різних форм безпосеред-
ньої участі громадян у виконанні завдань і функцій
місцевого самоврядування, налагодженні ефектив-
ної взаємодії територіальних громад під час реалі-
зації спільних місцевих і регіональних проектів
тощо) [3, с. 321].

Розвиток інноваційної діяльності в регіоні, галь-
мується через цілу низку проблем, зокрема:
відсутність, або неефективність злагодженої дер-
жавної інноваційної політики; недосконалість нор-
мативно-правової бази, яка відповідає за регулюван-
ня інноваційної діяльності; відсутність взаємопов'-
язаної державної інноваційної політики та регіо-
нальної інноваційної політики; не налагоджений ме-
ханізм підтримки інноваційної діяльності з боку
місцевих органів влади; відсутність програми інно-
ваційного розвитку; відсутність належної системи
управління та регулювання діяльності елементів ре-
гіональної інноваційної системи зі сторони держав-
них та місцевих органів влади.

Значною проблемою є відсутність ефективної
інноваційної інфраструктури в регіоні. До складу
інноваційної інфраструктури входять технополіси,
наукові та технологічні парки, центри трансферу
технологій, інноваційні центри, бізнес-інкубатори,
інформаційні мережі науково-технічної інформації,
експертно-консалтингові та реінжинірингові фірми,
тощо. Не всі з вище перерахованих організацій є в
регіоні. Основною причиною цього є недосконале за-
конодавство або й повна його відсутність.

Тому, інтерес представляє методика оцінки інве-
стиційної привабливості регіону, яка взаємопов'яза-
на з оцінкою інвестиційного ризику, чинників і умов,
що впливають на його рівень (сукупність змінних
чинників ризику інвестування) та потенціал, тобто
тих можливостей, які можуть бути надані інвесто-
рові на цій території.

У той же час, ця методика оцінки передбачає
значне число показників і параметрів, що безпосе-
редньо відображають та впливають на інноваційний
потенціал, в той же час за рамками оцінної техно-
логії залишається цілий ряд параметрів, що харак-
теризують як внутрішню — суб'єктну, так і резуль-
тативну складові інноваційного потенціалу.

Необхідно відмітити, що для визначення рівня
соціально-економічного розвитку регіонів викори-
стовується індекс розвитку людського потенціалу,
як найважливішого елементу інноваційного потен-
ціалу, оскільки основою стійкого соціально-еконо-
мічного розвитку є розвиток людини на основі роз-
ширення можливостей вибору за допомогою забез-
печення якості і високого рівня освіти. Перевага
подібного підходу полягає у виділенні базових кри-
теріїв соціального розвитку (довголіття, освіта,
дохід), які підходять для кількісних зіставлень та
порівнянь.

Методологічні підходи до оцінки рівня іннова-
ційного потенціалу регіону повинні витікати з соц-
іальної суті інноваційного управління і повинні вклю-
чати систему показників (рис. 1). Динамічна харак-
теристика інноваційного потенціалу, що припускає
єдність просторових і тимчасових характеристик,
включає складну систему відносин і взаємозв'язків,
що забезпечують можливість формування іннова-
ційно-активної моделі управління. Алгоритм роз-
робки проактивної моделі може бути представлений
таким чином.

Перший етап припускає розробку нормативної
моделі стану інноваційного потенціалу, визначення
системи кількісних та (або) якісних характеристик,

вектору інноваційного розвитку. Другий етап пов'я-
заний з комплексною діагностикою, визначенням
фактичних значень показників інноваційного потен-
ціалу з урахуванням розробленої нормативної мо-
делі. Третій етап пов'язаний з інноваційним проек-
туванням, визначенням розвитку інноваційного по-
тенціалу і зниженням ризиків і загроз на основі ре-
зультатів комплексної діагностики, визначенням
механізмів управління і формуванням інфраструкту-
ри інноваційних перетворень.

ВИСНОВКИ
Отже, при розробці системи оцінки важливим ви-

дається дотримання наступних методологічних
принципів, використовуваних при формуванні пріо-
ритетів інноваційної діяльності. По-перше, це прин-
цип критичної перевірки, за допомогою якого мож-
на значно розширити поле наукового пошуку перс-
пективних напрямів, які можуть реалізуватися у ба-
зисних інноваціях.

По-друге, принцип експериментальної обгрунто-
ваності інноваційно-технологічних проектів при
оцінці перспективності альтернативних напрямів
стратегічного прориву регіонального розвитку. По-
третє, важливим видається ранжирування пріори-
тетів інноваційно-технологічної стратегії.

Інноваційний розвиток, інноваційний прорив, у
тому числі і у вузькому (технологічному) розумінні
на регіональному рівні, можливий тільки як резуль-
тат спільної узгодженої та ефективної політики
суб'єктів інноваційного управління на основі комп-
лексної оцінки інноваційного потенціалу. Одним з
елементів управління інноваційною діяльністю і ме-
ханізму розвитку інноваційного потенціалу являєть-
ся його оцінка.

Тому, ключовим завданням органів державного
управління в сучасних умовах є організація системи
моніторингу та оцінки інноваційного потенціалу ре-
гіону з метою виявлення ефективності його викори-
стання. В той же час, необхідно здолати обмеженість
економічних підходів, тому що ефективність управ-
ління інноваціями багато в чому пов'язана з готовн-
істю використати наявний потенціал, мотивацією до
інноваційної діяльності та управлінською культу-
рою.
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