
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Економiка та держава № 3/2014116

ВСТУП
Розвиток інноваційної системи регіонів України за-

безпечується використанням різних інноваційних чин-
ників: стратегічних пріоритетів регіонів, інвестиційної
привабливості, інноваційного підприємництва, інно-
вацій, розвитком малого і середнього бізнесу, іміджу
регіону, використанням бенчмаркинга. Розглянемо ці
чинники з позицій державного управління інноваційним
розвитком регіональної економічної системи, з метою
виявлення тенденцій, що перешкоджають такому роз-
витку.

Необгрунтовані стратегії і програми регіональної
соціально-економічної політики здатні перетворити
деякі чинники на домінуючі і, відповідно, забезпечити
реалізацію найбільш негативних сценаріїв вирішення
протиріч, що накопичилися. У зв'язку з чим, ключового
значення набуває формування стратегічних пріоритетів
інноваційного розвитку регіону та відображення їх у
цільових регіональних програмах.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розгляд основних чинників держав-

ного управління інноваційним розвитком регіональної
економічної системи для вдосконалення державної
інноваційної політики. Дослідження побудовано на си-
стемному підході, а також сукупності методів, які за-
безпечують реалізацію такого підходу, а саме: аналізу,
синтезу та логічного узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
У "Стратегії інноваційного розвитку України на

2010—2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" за-
значено, що інноваційні процеси в економіці не набули
вагомих масштабів, кількість підприємств, що впровад-
жують інновації, зменшується з кожним роком і стано-
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вить зараз 12—14%, що менше в 3—4 рази, ніж в іннова-
ційно-розвинутих економіках. Наукоємність промисло-
вого виробництва знаходиться на рівні 0,3%, що на по-
рядок менше від світового рівня. При цьому майже тре-
тина коштів, що витрачаються на інноваційну діяльність,
припадає на закупівлю обладнання, в той час як на прид-
бання прав на нову інтелектуальну власність або на про-
ведення НДДКР витрати на порядок менші. Майже по-
ловина з інноваційних підприємств взагалі не фінансу-
ють проведення в інтересах свого виробництва науко-
вих досліджень.

Таке становище обумовлено як браком коштів, так і
відсутністю в останні роки дієвої державної системи
стимулювання інноваційної діяльності, зачатки якої
були поступово скасовані щорічними в останні 5 років
поправками до відповідних бюджетних та інших законів.

Проте низький рівень наукоємності вітчизняного
виробництва визначається не тільки дефіцитом грошей
або браком стимулів і пільг. Фундаментальне значення
має структура економіки. В українській економіці до-
мінують низькотехнологічні галузі виробництва, які при-
родно відносяться до малонаукоємних галузей: добув-
на і паливна — 0,8—1%; харчова, легка промисловість,
агропромисловість — 1,2%. У цілому в Україні домінує
відтворення виробництва 3-го технологічного укладу
(гірнича металургія, залізничний транспорт, багатотон-
нажна неорганічна хімія та ін.). Відповідно майже 95%
вітчизняної продукції належить до виробництв 3-го та
4-го технологічних укладів. Зростання ВВП за рахунок
введення нових технологій в Україні оцінюється всього
у 0,7—1%.

Найбільш інформативну оцінку стану інноваційно-
го розвитку України в розрізі ключових факторів, що
його визначають, отримано на основі використання
індикаторів Європейського інноваційного табло, які
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включають п'ять груп індикаторів: "рушійні сили інно-
вацій", "створення нових знань", "інновації та підприє-
мництво", "індикатори застосування інновацій", "інте-
лектуальна власність". Для об'єктивної оцінки стану
інноваційного розвитку України важливе значення має
визначення її відносної позиції в рамках країн ЄС за
допомогою Європейського інноваційного індексу, Євро-
пейського інноваційного табло (ЄІТ) [1].

Отже, стан інноваційного розвитку економіки Ук-
раїни свідчить про існування широкого кола гострих
проблем, подолання яких неможливе без ретельного
визначення тих потенційних можливостей, які присутні
в національній економіці і які мають стати опорними
точками для переходу України на інноваційно-інвести-
ційну модель розвитку. Найважливішими з них є:

— наявність в Україні світового рівня людського ка-
піталу і можливість його збільшення за рахунок повер-
нення у вітчизняну економіку значної кількості украї-
нських зарубіжних "заробітчан";

— багаті та диверсифіковані природні ресурси,
включаючи мінеральні, земельні, водні, енергетичні та
інші;

— наявність потужного промислового потенціалу,
який забезпечує майже половину випуску товарів і по-
слуг, більше 90% товарного експорту країни;

— наростання в останнє десятиріччя загальної тен-
денції до відновлення і збільшення обсягів промисло-
вого виробництва, особливо машинобудування;

— наявність наукових і виробничих досягнень світо-
вого рівня: ракетно-космічних технологій, літакобуду-
вання, матеріалознавства, виробництва штучних мате-
ріалів тощо;

— вигідне географічне розташування стосовно тран-
зиту ресурсів, товарів і переміщення людей.

До ключових викликів, які потребують стратегічних
змін в державній науковій та інноваційній політиці, на-
лежать:

— глобалізація і неолібералізація світової і
більшості національних економік, в тому числі українсь-
кої;

— безальтернативність сталого економічного роз-
витку для кожної країни;

— нарощування в світі темпів технологічного про-
гресу, перехід національних економік на найвищі тех-
нологічні уклади;

— погіршення демографії, зниження якості трудо-
вих ресурсів та посилення процесів міграції населення
[1].

Отже, значною мірою ефективність регіональної
політики з інноваційного розвитку знижується внаслі-
док відсутності регіональних програм, які б упорядку-
вали, обгрунтували та чітко розмежували та координу-
вали завдання між місцевими органами виконавчої вла-
ди, органами місцевого самоврядування, суб'єктами
інноваційної діяльності, суб'єктами громадянського
суспільства, а також суб'єктами інноваційної інфра-
структури. Відсутність регіональних програм розвитку
інновацій не дозволяє координувати діяльність існую-
чих інноваційних структур. Наслідком цього є
відсутність загальних правил формування і функціону-
вання елементів інноваційної інфраструктури в регіоні,
їх чіткого переліку та системи взаємозв'язків.

Загалом інвестиційна привабливість формується
залежно від показників, що характеризують ситуацію
на регіональному рівні. До таких факторів відносяться:
рівень менеджменту на регіональному рівні; структура
господарського комплексу регіону; фінансовий стан
суб'єктів господарської діяльності; конкурентоспро-
можність економіки регіону. Крім цього, важливу роль
в залученні інвестиційних ресурсів відіграють регіо-
нальні особливості, які охоплюють: розвиток інфраст-
руктури; рівень розвитку підприємницької діяльності;
внутрішньо-економічні фактори; кваліфікацію робочої
сили; рівень співпраці влади і бізнесу.

На сучасному етапі внаслідок переходу на програм-
но-цільовий метод формування бюджету обов'язковим
елементом є формування проекту розвитку інфраструк-
тури з повним переліком об'єктів та джерела їх фінан-
сування, тобто планування інвестиційної діяльності по-
винно стати постійною практикою місцевих органів вла-
ди [2, с. 150].

Ще однією проблемою, яка стримує процес інвес-
тиційної діяльності на місцевому рівні є низький рівень
участі керівників найвищого районного рівня у процесі
переговорів з потенційними інвесторами, непрозоре
прийняття рішень, відсутність обговорення із зацікав-
леними сторонами та широкого оприлюднення інфор-
мації, що без сумніву негативно впливає на бажання
інвесторів вкладати кошти в конкретний регіон.

Важливим аспектом участі регіональної та місцевої
влади є можливість надання пільг під час інвестування
проектів. Враховуючи, що з одного боку це може бути
стимулом для залучення інвесторів, з іншого — значна
кількість пільг погіршує інвестиційний клімат регіону,
що може негативно вплинути на інвестиційний процес.
Основними критеріями під час надання пільг мають бути
інноваційна спрямованість проектів та їх вплив на ре-
гіональну економіку.

Крім цього, є проблеми, пов'язані з рівнем кваліфі-
кації спеціалістів відділів інвестицій районних держад-
міністрацій, які, не маючи чітко окреслених функцій
своєї діяльності, слабо впливають на роботу з конкрет-
ними інвесторами, рідко проявляють бажання навчатись
та підвищувати свою кваліфікацію, що стримує притік
інвестицій на районний рівень. Нагальною проблемою,
пов'язаною з недостатнім рівнем кваліфікації праців-
ників у процесі інвестиційної діяльності, є відсутність
спеціалістів, які можуть оцінити альтернативні варіан-
ти інвестування проектів, які треба вибирати з ураху-
ванням реальних фінансових можливостей території.

Сприяти інвестиційній діяльності на місцевому рівні
мала б підготовка інформаційних матеріалів економіч-
ного потенціалу та інвестиційних можливостей району
місцевими органами влади. Інформація про інвестиційні
можливості району повинна складатись з характерис-
тики природних та трудових ресурсів, якими володіє
окрема територіальна громада та які можуть бути за-
лучені в перспективі до роботи інвестованих
підприємств.

Крім залучення зовнішніх інвестицій у регіони Ук-
раїни, органи місцевої влади формують бюджети роз-
витку місцевих бюджетів, кошти яких спрямовують на
інвестування місцевих проектів розвитку. Збільшення
фінансування на реалізацію інвестиційних проектів має
забезпечувати можливість прискорення розвитку місце-
вої інфраструктури, але при цьому виникає потреба
оцінки інвестиційних проектів стосовно економічної
доцільності їх реалізації. Одним з етапів оцінки доціль-
ності капіталовкладень відомими методами є формуван-
ня критеріїв їх оцінки. Критерії оцінки доцільності ка-
піталовкладень в розвиток місцевої інфраструктури
повинні містити передусім економічні показники. По-
ряд з економічними показниками, доцільно враховува-
ти думку громадськості та політичних угруповань щодо
того чи іншого способу інвестування. Одним з найваж-
ливіших економічних критеріїв оцінки інвестиційних
проектів є ефективність та результативність проекту,
яка проявляється у величині прибутку на вкладений ка-
пітал в інвестиційний проект. Крім цього, доцільно роз-
робляти систему критеріїв за пріоритетами для тери-
торіальної громади. Найвищими пріоритетами тут по-
винні бути проекти, пов'язані з охороною праці, безпе-
кою життєдіяльності населення, підвищенням рівня та
якості життя в регіоні.

Незначні фінансові можливості місцевих бюджетів
роблять неможливим поточне фінансування потреб роз-
витку адміністративно-територіальних утворень з по-
даткових надходжень у необхідному розмірі. У цьому
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випадку реальні можливості фінансування таких проек-
тів полягають у здійсненні муніципальних запозичень.
Порівнюючи дві можливості фінансування: з позичених
витрат чи з використанням запозичень, зазначимо, що
перший варіант потребує занадто багато часу на завер-
шення проектів і загалом може обійтись значно дорож-
че. Водночас, використання другого підходу також су-
проводжується значними проблемами. До них можна
віднести: 1) високу вартість кредитного капіталу в бан-
ківський системі; 2) недосконалість системи фінансової
оцінки платоспроможності органу місцевого самовря-
дування; 3) відсутність системи рейтингу облігацій, яка
давала б незалежну оцінку ризику за облігаціями.

Використовуючи аргументи за фінансування інвести-
ційних проектів за рахунок позичкових коштів, варто
зауважити, що інвестиції можуть давати дохід від про-
дажу товарів і надання послуг, який дає змогу погасити
борг і покрити операційні витрати. Місцева влада може
використовувати декілька схем кредитування: кредити
комерційних банків під заставу муніципальних засобів,
випуск цінних паперів, кредити державних банків.

У Постанові Кабінету Міністрів України від 12 груд-
ня 2011 р. № 1396 "Про утворення Державної інновац-
ійної небанківської фінансово-кредитної установи
"Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу" визна-
чено, що метою утворення Фонду є надання державної
підтримки для впровадження вітчизняних високотехно-
логічних наукових, науково-технічних розробок та ви-
находів у виробництво відповідно до пріоритетних на-
прямів інноваційної діяльності, насамперед для підтрим-
ки реалізації інноваційних проектів суб'єктів малого
підприємництва (малого інноваційного бізнесу).

Предметом діяльності Фонду є:
1) організація відбору інноваційних проектів з ме-

тою надання фінансової підтримки для їх реалізації;
2) надання суб'єктам інноваційної діяльності фінан-

сової підтримки для реалізації інноваційних проектів
відповідно до Закону України "Про інноваційну діяль-
ність";

3) здійснення фінансування інноваційних проектів
за рахунок власних та залучених коштів;

4) супроводження реалізації інноваційних проектів
та здійснення контролю за цільовим використанням су-
б'єктами інноваційної діяльності коштів, наданих як
фінансова підтримка Фонду для реалізації таких проектів;

5) залучення вітчизняних та іноземних інвестицій
для реалізації інноваційних проектів, у тому числі пе-
редбачених ними науково-технічних, дослідно-конст-
рукторських та інших проектних робіт, робіт, пов'яза-
них з виготовленням промислових зразків, дослідних
партій інноваційної продукції, впровадженням новітніх
технологій;

6) налагодження співробітництва з міжнародними
урядовими та неурядовими організаціями з питань інно-
ваційної діяльності та залучення фінансових ресурсів в
економіку України для реалізації спільних інноваційних
проектів;

7) організація і проведення виставок, конференцій,
семінарів, курсів, інших інформаційно-презентаційних
та наукових заходів у сфері інноваційної діяльності [3].

Фонд може провадити іншу діяльність, спрямовану
на досягнення мети та відповідно до предмету його
діяльності. Фонд набуває права юридичної особи з дня
його державної реєстрації. Фонд має статус державної
небанківської інноваційної фінансово-кредитної уста-
нови. Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках,
круглу печатку, штампи і бланки із своїм найменуван-
ням. Майно Фонду є державною власністю і закріп-
люється за Фондом на праві господарського відання.
Майно Фонду складається з основних засобів, обігових
коштів, а також інших активів, відображених у бухгал-
терському балансі Фонду. Джерелами формування май-
на Фонду є:

— кошти державного бюджету;

— доходи, одержані в результаті провадження гос-
подарської діяльності;

— доходи від проведення операцій з цінними папе-
рами;

— кредити та позики;
— дивіденди за акціями, які належать Фонду;
— інші джерела, не заборонені законом [3].
Отже, розвиток інноваційної діяльності є одним із

найважливіших системних факторів підвищення рівня
конкурентоспроможності економіки регіону, а держав-
на інноваційна небанківська фінансово-кредитна уста-
нова "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу"
буде сприяти цьому. Ключового значення набуває ство-
рення власної інноваційної інфраструктури, що забез-
печує максимально короткий шлях від фундаменталь-
них наукових розробок до технологічного втілення та
виробничого запровадження інноваційних рішень. Ство-
рення інфраструктури підтримки інноваційної діяль-
ності, комерціалізація результатів науково-дослідних
робіт, поширення малого інноваційного підприємницт-
ва є одним із небагатьох шляхів відновлення економіки,
розвитку науки і освіти.

Таким чином, інфраструктура підтримки малого
підприємництва хоча і спрямована на сприяння розвит-
ку малого і середнього бізнесу, проте, в регіоні практич-
но не задіяний малий і середній бізнес, в інноваційній еко-
номіці. Так, в області малий бізнес як було відмічено вище,
зосереджений в основному в сферах обслуговування і
торгівлі, на відміну від економічно розвинених країн, де
він відіграє важливу роль практично в усіх сферах еко-
номіки, включаючи промислове і сільськогосподарське
виробництво, будівництво і інноваційну діяльність.

Основними проблемами, що стримують розвиток
малого підприємництва в Україні та потребують держав-
ного втручання, є: існування адміністративних бар'єрів;
відсутність ефективно діючої інноваційної інфраструк-
тури; складність доступу до фінансово-кредитних ре-
сурсів; недосконалість податкової політики відносно
пільг для інноваційних підприємств; слабка розвиненість
інноваційної культури у регіоні та відсутність культури
інвестування в розвиток; недостатня кількість виставок/
майданчиків на яких би розміщувалась інформація про
виробників і потенційних покупців; загальний низький
технологічний рівень функціонуючого виробництва; не-
адаптованість більшості інноваційних розробок до впро-
вадження; утруднений доступ до закордонних ринків
через високу вартість патенту і складність його отриман-
ня; відсутність фахових агенств-посередників: венчурних
компаній, спінг-оф компаній, маркетингових та реклам-
них агенцій тощо; недостатня кількість освітніх програм
зорієнтованих на розвиток інноваційного середовища;
недостатнє на регіональному рівні здійснення підтримки
інноваційної діяльності малих підприємств через створен-
ня та забезпечення діяльності місцевих інноваційний
фондів (органами місцевого самоврядування та місцеви-
ми державними адміністраціями) [4, с. 10].

Незважаючи на вже існуючі негативні асоціації, по-
в'язані з привабливістю регіону, можна сформувати ре-
комендації для поліпшення позитивного іміджу області,
що дозволить притягнути інвесторів з урахуванням
особливостей і ресурсів області.

Одним з чинників з поліпшення позитивного іміджу
регіону може стати бенчмаркинг. Суть бенчмаркинга
полягає у безперервному пошуку нових ідей, вивченні
передового досвіду з подальшим використанням отри-
маної інформації на практиці. Бенчмаркинг може роз-
глядатися і як технологія управління, техніка управлін-
ня, концепція управління, метод управління, інструмент
управління, управлінська інновація, а також як систе-
матичний процес виявлення кращих організацій і оцін-
ки їх продукції і методів виробництва з метою викорис-
тання передового досвіду цих організацій.

Отже, бенчмаркинг є технологією управління, при
використанні якої суб'єкт управління виявляє кращі
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організації, дії, результати з метою використання пе-
редового досвіду. У використанні передового досвіду
регіональна влада прагне знайти способи в скороченні
витрат, підвищенні ефективності управління, якості ре-
гіональних послуг, що надаються громадянам. Для цьо-
го в регіоні має бути створена ініціативна група по ве-
денню обліку інноваційних товарів. Наприклад, про ви-
робництво товарів, які відсутні в регіоні, але є мож-
ливість в створенні їх випуску із залученням світового
лідера в регіон, традиційних товарів, виробництво яких
доцільно збільшувати, а також про товари, що випуска-
ються тільки для потреб регіону. З урахуванням цього
ініціативна група звертається до виробників-лідерів по
випуску з пропозицією приєднатися до їх регіональної
діяльності і взяти участь в створенні виробництва виб-
раної групи товарів, інноваційно-технологічно близьких
продуктів. Рівень виробництва цього підприємства по-
рівнюється з рівнем виробництва в регіоні і визначаєть-
ся точка росту регіонального виробництва.

Таким чином, формується взаємовигідна співпраця
підприємств з регіональними органами влади, встанов-
люються тісні зв'язки між суб'єктами бізнесу і притягу-
ються в регіон лідери міжнародного ринку інновацій-
них продуктів. Застосування такого методу управління
як бенчмаркинг дозволить сформувати ефективний ме-
тод управління регіональним бізнесом і збільш конку-
рентоспроможність регіонального продукту.

Виявлено основні проблеми, що перешкоджають
інноваційному розвитку регіону, їх систематизація та
аналіз умов формування системи державного управлі-
ння інноваційним розвитком регіональної економічної
системи свідчать про необхідність удосконалення меха-
нізму управління інноваційною системою, який реалі-
зував би усі переваги інноваційної економіки і сприяв
би розвитку регіону. Важливими елементами такого
механізму повинна бути система інноваційних стратегій
державного регулювання в регіонах.

Вибір пріоритетів регіонального розвитку і концен-
трації інтелектуального потенціалу, необхідного для
формування державного управління інноваційним роз-
витком регіональної економічної системи, можливий
тільки в альянсі між ученими, бізнесом і владою регіо-
ну. Процес спеціалізації в регіонах дозволить виявити,
в чому регіон має ресурсні або ринкові переваги, і яка
державна політика може їх обернути в конкурентні
інновації на ринку.

Єдиного підходу до визначення спеціалізації та рин-
кових можливостей регіону не існує, кожен регіон
підходить до пошуку шляхів регіонального інновацій-
ного розвитку з урахуванням своїх особливостей, тра-
дицій, ресурсів і потреб. Провідну роль при цьому грає
місцеве бізнес-середовище, яке розробляє інноваційні
стратегії підприємств та організацій. Для виявлення ре-
гіональної спеціалізації окрім місцевих експертів по-
трібна участь експертів державного рівня.

Логічним завершенням другого етапу державного ре-
гулювання є розробка стратегій інноваційного розвитку
регіонів. І тільки після цього можливе формування дер-
жавної стратегії та державної інноваційної політики, які
мають "доповнюючий" до зусиль регіонів характер, ство-
рюють інституціональні умови для конкурентного розвит-
ку регіонів шляхом формування національної інновацій-
ної системи, і що забезпечують ефективне функціонуван-
ня її підсистем, підтримку інноваційного підприємництва
та активізацію інноваційної діяльності науки на регіональ-
ному рівні. Це третій етап формування державної стра-
тегії у сфері розвитку науки та інновацій.

Інноваційні інтереси регіону тісно пов'язані із струк-
турою господарства, що склалася, і галузевими пріори-
тетами розвитку, оскільки інвестиційні ресурси пере-
міщуються у напрямі найбільш ефектного їх викорис-
тання. З поліпшенням виробничих показників промис-
лового сектора його доля в обсязі валового регіональ-
ного продукту залишається досить високою.

ВИСНОВКИ
Отже, виходячи з розглянутих чинників державного

управління інноваційним розвитком регіональної еконо-
мічної системи, необхідно сформувати такі завдання для
регіональних органів влади: визначення і підтримка пріо-
ритетних напрямів інноваційної діяльності регіонально-
го і місцевого рівнів; підсилення та розвиток інновацій-
ної інфраструктури (венчурні фонди, бізнес-інкубатори,
центри комерціалізації технологій, інжинірингові цент-
ри тощо); забезпечення ефективного міжсекторального
партнерства у галузі інновацій — співробітництва між
представниками бізнесових кіл, суб'єктами громадянсь-
кого суспільства, університетами та науково-дослідни-
ми інституціями, органами місцевого самоврядування та
місцевими органами виконавчої влади для створення
більш ефективного регуляторного середовища; розвиток
інноваційних кластерів; розробка механізмів сприяння
просуванню інноваційних продуктів на внутрішньому й
зовнішньому ринках; розвиток академічного підприєм-
ництва шляхом запровадження навчальних програм з
інновацій на підприємництва та створення міжфакуль-
тецьких лабораторій; фінансова підтримка виконання
інноваційних проектів суб'єктами малого підприємницт-
ва; застосування економічних важелів із стимулювання
впровадження екологічно безпечних виробництв та тех-
нологій, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, інно-
вацій у сфері природокористування; сприяння впровад-
женню систем екологічного управління серед суб'єктів
малого бізнесу.
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