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Abstract. The processes of globaliza�on contribute to increased compe��on in almost all levels of 

the global economic system, from the mega-up micro. Search results in compe��ve advantages for 

the introduc�on and implementa�on of innova�ve ac�vity, since it has a significant impact on the 

success of economic and social development. The region is considered as a market that has certain 

boundaries, requires a�en�on to the general condi�ons of economic ac�vity and business climate 

and dis�nc�ve features compared to other markets. Emphasized that an important aspect in the 

development of regional innova�on policy is the need to consider the problem of balance of market 

self-regula�on and state regula�on.
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Вступ. Сучасний стан світової економіки характеризується процесами глобалізації та 
регіоналізації, нерівномірністю розвитку, антагонізмом тенденцій формування однополярного та 
багатополярного світу, загостренням конкурентної боротьби.

Хоча процеси глобалізації та регіоналізації є різноспрямованими, але:
– глобалізація приводить до ліквідації державних кордонів в економічних процесах і взаємодіях, 

до збільшення мобільності праці й капіталу, розвитку єдиних стандартів і норм і, отже, уніфікації 
регіонів;

– регіоналізація виражається в прагненні регіонів зберегти свою унікальність і підвищити роль 
у національній та світовій економіці1.

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питанням теорії інноваційного розвитку, розробки 
рекомендацій щодо реалізації державної та регіональної інноваційної політики присвячено низку 
праць вітчизняних науковців-економістів, серед яких: Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук2, 
В.Д. Боднарчук3 та ін.

Результати дослідження. Процеси економічної глобалізації сприяють загостренню конкуренції 
практично на всіх рівнях світової економічної системи, від мегарівня, до мікрорівня. Практично 
всі території та регіони вступають у конкурентні відносини, у підсумку суттєво змінюється 
роль окремого регіону у світовій економіці. Регіони поступово стають відносно самостійними 
економічними суб’єктами, вони вступають у конкурентні відносини як на міжрегіональному рівні, так і  
на світовому.

Такі процеси світової економічної системи вимагають дослідження основних факторів і 
механізмів конкурентоспроможного розвитку, стабільного зростання економіки й добробуту населення 
країн і регіонів. У цих умовах, коли ринок має ознаки загальноцивілізаційних цінностей, економічна 
спроможність окремої держави у все більшому ступеню визначаються конкурентоспроможністю його 
регіонів. В свою чергу регіони зацікавлені у наявності конкурентоспроможної національної економічних 
системи, яка стає умовою їх стійкого функціонування та ключовим елементом у числі регіональних 
пріоритетів. 

Пошук конкурентних переваг призводить до впровадження та реалізацію інноваційної діяльності, 
оскільки саме вона має вагомий вплив на успішність економічного та соціального розвитку.

1 Калюжнова, Н.Я. (2003). Конкурентоспособность регионов в условиях глобализации. Москва: ТЕИС.
2 Антонюк, Л.Л., Поручник, А.М., Савчук, В.С. (2003). Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації. 
Київ: КНЕУ.
3 Боднарчук, В.Д. (2010). Державна підтримка здійснення інноваційної діяльності на регіональному рівні. 
Інвестиції: практика та досвід, 6, 29–33.
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Виникає нагальна необхідність у створенні організаційно-економічного механізму розвитку 
регіону, який включав би в собі підходи, принципи і методи формування інноваційної політики та 
інвестиційної стратегії, що забезпечать його економічне зростання та конкурентоспроможність.

Процес реалізації інноваційної політики має наступні етапи: постановка мети, висування ідеї, 
розробка інноваційного проекту, формування ресурсів, вкладення ресурсів (інвестування), отримання 
доходу, акумулювання інвестиційних ресурсів.

За думкою класика інноваційної теорії, австрійського вченого Й. Шумпетера, саме інновації – 
«нові комбінації» мають визначальну роль у поясненні дії капіталістичного механізму як на макро- (в 
цілому економічної системи) так і на мікрорівнях (взаємодія суб’єктів між собою)4.

Аналізуючи в своїй роботі «Капитализм, социализм и демократия» розвиток капіталізму з 1760 
по 1940 рр. Й. Шумпетер визначив еволюційні (якісні) зміни капіталістичного процесу. В основі таких 
змін на думку Й. Шумпетера знаходиться безперервний процес революційної економічної мутації, який 
зсередини руйнує стару економічну структуру та створює нову. Цей процес «творче руйнування» він 
визначав як сутність капіталізму.

Досліджуючи аналогічні процеси на мікрорівні, Й. Шумпетер припустив, що «нова комбінація» 
виступає чинником конкурентної боротьби. Він став одним з перших науковців, який зауважив про 
необхідність відійти від класичної концепції конкуренції (цінова конкуренція), яка протікає в рамках 
незмінних умов та визначив превалююче значення конкуренції, «заснованої на відкритті нового товару, 
нової технології, нового джерела сировини, нового типу організації».

Розвиваючи теорію А. Шумпетера, можна зазначити, що сутність економіки інноваційного типу 
полягає в переважному використанні розвитку регіону сукупності інноваційних факторів. Створення 
умов для інноваційної діяльності в регіоні зумовлює інтенсивний тип розвитку. 

Необхідно відзначити, інноваційний розвиток є складним і ресурсоємним. Проте впровадження 
інноваційного такого розвитку, в поєднанні з наявністю відповідного інвестиційного потенціалу, 
дозволить забезпечити конкурентоспроможність регіону та його продукції як на внутрішньому, так і 
на зовнішньому ринках. У зв’язку з цим розробка регіональної стратегії розвитку повинна враховувати 
інноваційний підхід до розподілу інвестицій з урахуванням створення раціональної галузевої структури 
економіки та сучасних організаційних форм підприємництва всередині галузей економіки. Для чого 
необхідно утворення інструментів, які забезпечать безперервний процес пошуку і впровадження 
інновацій.

Враховуючи багатоплановість поняття «інновації», слід  сформулювати специфічні вимоги до 
державного регулювання інноваційного розвитку. 

По-перше, суб’єктами інноваційного процесу виступають: держава (оскільки інноваційний тип 
розвитку економіки є однієї з найбільш вагомих передумов забезпечення стійкої конкурентоспроможності 
країни на світових ринках), підприємства – розроблювачі інновацій (включаючи науково-дослідні, 
дослідно-конструкторські й впроваджувальні фірми), суб’єкти реального сектора економіки 
(підприємства, які реалізують інноваційні проекти у своїй виробничо-господарській діяльності), 
споживачі інноваційного продукту (як юридичні, так і фізичні особи), інвестори (які здійснюють 
фінансування інноваційних процесів) і суб’єкти інноваційної інфраструктури, що створюють умови 
для ефективної реалізації інноваційних процесів (суб’єкти інформаційної діяльності, сфери освіти й 
т.п.). Оскільки інтереси кожної з названих груп суб’єктів інноваційної діяльності специфічні, державна 
підтримка інновацій повинна містити в собі комплекс мотиваційних важелів, диференційованих по 
відповідній групі суб’єктів 

По-друге, інноваційний процес як об’єкт державного регулювання, складається з декількох 
взаємозалежних послідовних стадій (етапів), що утворять його життєвий цикл. Оскільки втримування 
цих стадій по-різному, цілком очевидно, що й інтенсивність, і методи державної  підтримки інновацій 
повинні бути диференційовані по етапах життєвого циклу інновацій. Причому для кожного з етапів 
характерний свій оригінальний набір мотиваційних механізмів.

По-третє, як свідчить практика, основними джерелами фінансування інноваційних процесів є 
власні кошти підприємств і кредитні ресурси, хоча в умовах фінансово-економічної кризи можливості 
кредитування інноваційних проектів істотно обмежені. Тому основні мотиваційні механізми державної 
підтримки інновацій  зв’язані, у першу чергу, з інструментарієм податкового регулювання й державної 
грошово-кредитної політики.

4 Шумпетер, Й.А. (2007). Капитализм, социализм и демократия. Теория экономического развития. Капитализм, 
социализм и демократия. Москва: Эксмо.
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По-четверте, інноваційний процес, як правило, вимагає серйозних інвестицій, тому  
найважливішою складовою державної підтримки інноваційного розвитку є стимулювання інвестиційних 
процесів у частині інвестиційного забезпечення інновацій.

Використання виділених специфічних особливостей інновацій як об’єкта державного регулювання 
дозволить створити діючу систему мотивації всіх учасників інноваційного розвитку

У формуванні організаційної культури інноваційного розвитку має бути задіяний принцип 
замкнутої самовідтворювальної системи. Державні та регіональні регуляторні органи мають забезпечити 
розширення процесу відтворення інвестицій.

Стан інноваційного розвитку регіону багато в чому визначається якістю розробки та ефективністю 
реалізації інвестиційних програм і проектів. Інвестування у інноваційний розвиток найбільш ефективно 
застосовувати в наукоємних галузях, тобто інвестувати по всьому циклу «дослідження – виробництво». 
Формування цілісної системи інноваційного розвитку неможливе без організаційно-правового 
забезпечення, яке дозволить зв’язати весь ланцюг управління в єдиний механізм. Організаційні структури 
і форми управління, є елементами механізму управління інноваційним розвитком. Організаційні 
елементи мають важливе значення, оскільки через них здійснюється безпосередній управлінський 
вплив на інноваційні процеси.

Організаційна складова управління інноваційним розвитком передбачає створення:
– правової бази реалізації основних напрямів інноваційного розвитку;
– структури фінансової підтримки певних напрямів інноваційного розвитку;
– науково-технічної інфраструктури (центрів науково-технічної інформації, банків даних, 

науково-дослідних організацій, інститутів тощо);
– системи підготовки професійних кадрів і формування управлінських консультативних служб 

шляхом підвищення мобільності робочої сили, створення науково-технічної інфраструктури5.
Як прояв глобалізаційних процесів в інноваційній діяльності, можна визначити «План дій у галузі 

інновацій» схвалений Європейською комісією у 1996 р., де разом із прямою фінансовою підтримкою 
представлені і напрями організаційно-правової підтримки, зокрема:

– захист інтелектуальної власності (розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності 
патентної системи, зокрема, стосовно авторських прав в інформаційних мережах, розширення патентної 
охорони в біотехнології);

– нормативна база і спрощення адміністративних вимог (розробляються нові організаційні 
форми проведення спільних наукових досліджень);

– освіта і професійне навчання (передбачені заходи щодо розширення мобільності наукових 
кадрів і використання інформаційної технології)6.

Спираючись на досвід промислово розвинутих країн, слід відмітити те, що завдяки розвиненої 
інноваційної інфраструктури вони є лідерами соціально-економічного та технологічного розвитку. 
Напроти, країни, що не розвивають свій інноваційний потенціал приречені поставляти на світовий 
ринок природні багатства та товари, виробництво яких є трудовитратним, енергоємним та екологічно 
шкідливим. Тому більшість промислово розвинутих країн орієнтовані на розвиток науково-технічної 
діяльності та ефективне використання її результатів задля підвищення рівня конкурентоспроможності. 

В сучасних умовах глобалізації утворення умов для стабільного розвитку національної економіки 
має ґрунтуватися на новому підході до державного регулювання інноваційних процесів як на макро-, 
так і на макрорівні.

Враховуючи сучасний світовий досвід можна зазначити, що універсальних рецептів стимулювання 
інноваційного розвитку не існує. Кожна країна має свою специфіку та індивідуальний механізм 
регулювання інноваційної діяльності. Разом з тим, світовий досвід свідчить про те, що досягнення 
результатів в цій сфері безпосередньо зв’язане в формуванням дієвої мотивації всіх учасників 
інноваційних процесів, що в більшості країн реалізується за допомогою засобів податкової політики – 
спеціальних режимів оподаткування інноваційної діяльності в технопарках та спеціальних податкових 
пільг інноваційного спрямування.

Важливою складовою національної інноваційної системи є конкуренція меж регіонами. 
Конкуренція регіонів – багатомірне поняття, воно включає конкуренцію між регіонами однієї  
 

5 Калюжнова, Н.Я., Мингалаева, Ж.В., Калашникова, Т.В. и др. (2003). Конкурентоспособность регионов: 
теоретико-прикладные аспекты. Москва: ТЕИС.
6 Єгоров, І.Ю., Карпов, В.І., Степанкевич, К.С., Чекмарьов, К.А. (2004). Науково-технічна політика Європейського 
Союзу: досягнення, проблеми, перспективи. Київ: НБУВ.
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країни, конкуренцію з регіонами інших країн, конкуренцію макрорегіонів – об’єднань ряду країн. 
Міжрегіональна конкуренція є порівняно новим об’єктом аналізу для економічної теорії в порівнянні з 
конкуренцією країн або підприємств, що підсилює увагу сучасної науки.

Розглядаючи регіон як ринок, що має певні границі (ареал), потребує уваги до загальних умов 
економічної діяльності (підприємницького клімату) і особливостей регіональних ринків. Важливим 
аспектом при розробці регіональної політики розвитку інноваційної діяльності стає необхідність 
враховувати проблему співвідношення ринкового саморегулювання та державного регулювання. 

На думку фахівців7, відсутність державної підтримки науково-технічного та інноваційного 
розвитку призводить до погіршення стану багатьох галузей економіки, зокрема їх технічної та 
технологічної відсталості, зношеності основних фондів, низького рівня  використання виробничих 
потужностей, високої енерго- та ресурсоємності.

На цьому шляху в Україні затверджено Програму розвитку інвестиційної та інноваційної 
діяльності8 [http://www.rv.gov.ua].

Метою Програми є перехід на  інноваційну модель розвитку економіки, модернізація виробництва, 
підвищення конкурентоспроможності  вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку, 
запобігання впливу міжнародної фінансової кризи на розвиток економіки. 

Виконання Програми здійснюється шляхом:
– створення сприятливого регуляторного середовища, зокрема для забезпечення розвитку малого 

та середнього підприємництва;
– надання державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, зокрема з 

метою забезпечення розвитку високотехнологічного виробництва;
– удосконалення механізму комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок і 

впровадження їх у виробництво;
– забезпечення розвитку державно-приватного партнерства як інструменту залучення 

інвестицій;
– реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, що пройшли конкурсний відбір і забезпечать 

розвиток базових галузей економіки.
Затверджено Програма економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективна влада» на 2010-2014 роки. Більш детально сучасні програми інноваційного 
розвитку упорядковано в табл. 1.

7 Боднарчук, В.Д. (2010). Державна підтримка здійснення інноваційної діяльності на регіональному рівні. 
Інвестиції: практика та досвід, 6, 29–33.
8 Про програму науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області <http://www.rv.gov.ua/sitenew/
main/ua/catalog/item/1877.htm> (2015, вересень, 11).

Табл. 1
Державні програми у сфері інноваційного розвитку промислового сектору

Назва програми
Документ,  

яким затверджено програму

Термін 
виконання 
програми

Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих 
наукоємних технологій

Закон України № 1676-IV  
від 09.04.2004 р.

2005-2013 рр.

Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в 
Україні

Постанова КМУ № 389  
від 02.02.2011 р.

2011-2015 рр.

Державна цільова економічна програма «Створення в Україні 
інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 рр.

Постанова КМУ № 447  
від 14.05.2008 р.

2009-2013 рр.

Державна цільова науково-технічна програма розроблення 
новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів 
для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення 
потреб ветеринарної медицини на 2011 – 2015 рр.

Постанова КМУ № 725  
від 22.06.2011 р.

2011-2015 рр.

Державна цільова науково-технічна програма «Нанотехнології 
та наноматеріали» на 2010-2014 рр.

Постанова КМУ № 1231  
від 28.10.2009 р.

2010-2014 рр.
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Для розвитку інноваційної діяльності на регіональному рівні місцевими органами влади 
утворюються та впроваджуються регіональні програми науково-технічного та інноваційного розвитку 
областей. 

Вони мають на меті розроблення та реалізацію системи проектів і заходів, які забезпечать 
формування інноваційної моделі економіки регіону, прискорене зростання його науково-технічного і 
виробничого потенціалу, сприяння сталому розвитку та підвищення рівня життя населення.

Однак, слід визнати, що фінансово-економічна криза останніх років загальмувала поступальний 
інноваційний розвиток як в Україні, так і в регіоні. Головним фактором дестабілізації є складна 
ситуація у промислових комплексах регіонів, які, в свою чергу, мають визначальний вплив на розвиток 
інноваційної сфери. До основних причин такого становища слід віднести:

– затримку з відшкодуванням ПДВ та заборону на використання податкових векселів під час 
митного оформлення товарів;

– зменшення кредитування господарської діяльності комерційними банками (чи практично 
повну його відсутність);

– коливання курсу валют та різницю між офіційним та комерційним курсами;
– проблеми із коопераційними зв’язками споріднених галузей.
Виконання означених програм загальмовується, або реалізується частково. Так, на виконання 

Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 
2009-2013 рр було передбачено видатки державного бюджету на загальну суму 60550 тис. грн, проте 
фактичне фінансування за кошти державного бюджету не здійснювалось. Реалізація заходів Державної 
цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 рр. здійснено 
частково через брак державного фінансування. Фактичний обсяг фінансування з державного бюджету 
склав 115971,0 тис. грн, що становить 6,3 % від обсягу, запланованого програмою (1847100,0 тис. 
грн).

На виконання заходів Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх 
технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини 
та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 рр., фактичне фінансування станом на 
01.07.2012 р. не здійснювалось9.

Ситуація інноваційного розвитку регіонів, що склалася на сьогодні в Україні, свідчить про 
відсутність єдиної концепції, що дозволила б реалізовувати регулюючі заходи системно, а не здійснювати 
окремі, найчастіше не пов’язані між собою дії. Державна та регіональна система регулювання науково-
інноваційною сферою в Україні має незбалансований та неузгоджений характер, для неї характерна 
розірваність управління науково-технічною й інноваційною діяльністю, практично відсутні органи, 
які аналізують результати науково-технологічної діяльності, узгоджують та здійснюють контроль за 
ефективністю виконання програм і проектів, результативністю їх фінансування. Головними перешкодами 
на шляху вирішення завдань інноваційного розвитку регіонів залишаються: дефіцит фінансових ресурсів, 
низька конкурентоспроможність продукції та послуг, нерозвиненість системи малого інноваційного 
підприємництва, віддаленість від сучасної європейської ринкової інфраструктури. 

Висновки. Світова та внутрішня криза призвели до зниження рівня конкурентоспроможності 
національної економіки України. Одним з пріоритетних напрямків розвитку національної економіки, 
що дозволить подолати наслідки кризових явищ та наблизити соціально-економічний рівень України до 
розвинутих країн є стимулювання регіонального інноваційного розвитку. Оскільки регіон являє собою 
ринок, з певними границями, він потребує уваги у ході створення умов для економічної діяльності 
та формування сприятливого підприємницького клімату. Саме інноваційна складова підприємницької 
діяльності має вагомий вплив на успішність економічного та соціального розвитку регіону у цілому. 
Пошук конкурентних переваг веде до впровадження та реалізації результатів інноваційної діяльності. 
Важливим аспектом регіональної політики з погляду на його інноваційний розвиток залишається 
проблема досягнення раціонального співвідношення між ринковим саморегулюванням та державним 
втручанням в економіку.

9 Сайт Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. <http://www.dknii.gov.
ua/2010-09-09-12-22-00/2011-04-15-11-50-40> (2015, вересень, 11).
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