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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерську роботу присвячено аналізу маркетингового механізму 

розвитку регіону. Використано сучасні методи дослідження, зокрема на 

основі системно-аналітичного методу виконано теоретичне узагальнення 

наукових концепцій, розробок і пропозицій провідних вітчизняних і 

зарубіжних вчених, присвячених інноваційному розвитку регіону. 

Статистичного аналізу – для дослідження динаміки, структури і ефективності 

інноваційного розвитку регіону; проблемно-орієнтовний метод – для 

наукового обґрунтування напрямів вирішення проблем державного 

регулювання інноваційної діяльності регіону;  абстрактно-логічний 

(узагальнення теоретичних засад державної політики, як чинника суспільного 

розвитку регіону); аналізу і синтезу (для встановлення причинно-наслідкових 

причин і закономірностей застосування механізмів державного управління); 

системного аналізу механізмів державного управління інноваційної 

діяльності регіону (аналіз сучасного стану державної інноваційної політики); 

експертної оцінки (розробка основних напрямів і впровадження заходів 

удосконалення державного управління інноваційної діяльності регіону) та ін. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Активізація розвитку інноваційної діяльності є 

однією з основних умов прискореного соціально-економічного зростання  

України. При цьому інтенсифікація інноваційної діяльності повинна сприяти 

також і модернізації національної економіки, що дозволить підвищити рівень 

конкурентоспроможності продукції, яка випускається. 

Особливо актуальна проблема для регіонів України,  які володіють 

досить високими інтелектуальним і інноваційним потенціалами. 

Постійне і безперервне створення і реалізація нововведень – головний 

чинник досягнення успіху в конкурентній боротьбі будь-якого регіону і 

навіть країни в цілому. Реалізація нововведень, а також отриманих нових 

науково-технічних досягнень у виробництві нових або недостатніх товарів, 

технологій і послуг має визначальне значення для розвитку регіонів, 

збереження природи регіонів і підвищення життєвого рівня населення. 

Посилює загальний несприятливий фон обставина, що держава 

недостатньо активно бере участь у створенні системи суспільної потреби в 

реалізації інноваційного розвитку регіонів. Недостатньо опрацьовані 

стратегії державної структурної політики, та не сформульована єдина 

концепція управління інноваційним розвитком на регіональному рівні; 

нормативно-правова база та управлінські рішення часто вступають у 

протиріччя та відсутні ефективні механізми реалізації цих рішень. 

У зв’зку з цим актуальним є дослідження, цілі яких передбачають 

розкриття сутності, змісту, особливостей й  механізмів державного 

управління  діяльності регіону. 

Вітчизняними та зарубіжними  вченими протягом останнього 

десятиріччя досягнуто значних успіхів у розробці теоретичних основ з 

управління інноваційним розвитком. Із наукових публікацій найбільший 

інтерес становлять праці В.Н. Амітану, О.І. Амоши, Л.Л. Антонюк, Б.В. 
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Аньшина, А. І. Бутенко, Б. В. Буркинського, А.Н. Валюх, Н.І. Верхоглядової, 

П.Ф. Друкер, Е.М. Забарної, Т.Г. Логутової, О.С. Слепокурова,  Е. Б. 

Снисаренко, Ф. Янсена та ін. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз  

вдосконалення меркетингового механізму державного управління   

діяльності регіону.      

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 

обґрунтувати підходи до формування регіональної інноваційної 

політики регіону; 

визначити маркетинговий механізм  управління інноваційною 

діяльністю; 

 розробити напрями розвитку інноваційної діяльності в регіоні. 

 Об’єкт дослідження – процес розвитку державного управління   

діяльності регіону. 

Предмет дослідження – маркетинговий механізм державного 

управління розвитком регіону  

Методи дослідження. Теоретичною та  методичною основою   

дослідження слугували фундаментальні положення сучасної теорій 

державного управління, основоположні законодавчі й нормативні акти 

України, зокрема Конституція України, закони України, укази Президента 

України, нормативні документи Кабінету Міністрів  України, а також наукові 

праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань формування та регулювання 

інноваційної діяльності регіону.  

Інформаційну базу дослідження становили аналітичні та статистичні 

матеріали центральних органів державної виконавчої влади, інші 

інструктивні та нормативно-правові документи, особисті обстеження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

дістали подальшого розвитку  

інструменти та форми державного управління інноваційних процесів та 

основні напрямки удосконалення маркетингового механізму державного 
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управління потенціалом регіону, які  виступають як цілісна соціально-

економічна система, спрямована на досягнення оптимального поєднання 

довгострокових і поточних цілей регіону і розробляються з метою 

впровадження їх взаємного узгодження системи заходів, що забезпечують 

інноваційний розвиток регіону; 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

ряд методичних та теоретичних положень і висновків створює основу для 

формування механізму регулювання ринку праці на регіональному рівні і 

може знайти використання у подальшій науковій розробці проблем 

регіонального ринку праці, практичній діяльності відповідних державних 

інституцій.  

Апробація результатів  Основні результати цього дослідження набули 

висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані на Міжнародній 

науково-практичній  онлайн-конференції: «Державне управління у сфері 

цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 2019)  

Структура . Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ  ПІДХОДИ ДО  УПРАВЛІННЯ     

ІННОВАЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  РЕГІОНУ 

 

1.1.  Сутність інновацій та роль державної політики в управлінні 

інноваційної діяльності 

 

 

 Для соціально-економічного розвитку країни в стратегічній 

перспективі наявність сучасної інноваційної системи стає визначальною в 

процесі прийнятих управлінських рішень на різних рівнях влади. При цьому 

необхідно враховувати, що інноваційний розвиток повинен набувати 

впорядкованого характеру і сприяти підвищенню якості інституційного 

середовища. У свою чергу, на вирішення даної проблеми спрямовані 

диверсифікація економіки, зміна її індустріально-сировинної структури, 

підвищення підприємницької активності [1, 2, 4, 28, 35]. На думку автора, у 

сучасних умовах розвиток інноваційного комплексу, який формується, 

повинен базуватися на необхідній ресурсній основі, що сприяє модернізації 

чинних інститутів, налагодженню нових зв’язків, розширенню наявного 

інструментарію, оскільки досягнення поставленої мети стає 

важковиконуваним завданням без формування організаційно-правових 

механізмів підтримки інноваційного розвитку. 

Зазначимо при цьому, що розвиток інститутів впливає і лежить в основі 

розробки та практичної реалізації механізмів інноваційної системи. Залежно 

від напрямів діяльності того чи іншого інституту: технологічного, правового, 

регулятивного, визначаються подальші напрямки розробки інноваційної 

системи, спроможної враховувати всі зазначені складові, або базуватися 

тільки на деяких з них для досягнення поставленої мети. 

Інноваційний потенціал країни стає визначальним чинником 
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формування ефективної економіки, де ¾ зростання валового внутрішнього 

продукту забезпечується за рахунок новітніх технологій. У результаті чого, 

формування національних інноваційних систем набуває рангу необхідної 

умови успіху в конкурентній боротьбі для будь-якої цивілізованої країни. 

Цей етап характеризується переходом від індустріального до 

постіндустріального суспільства, при якому спосіб виробництва визначається 

прогресом науки і техніки [15, с. 497].  

Е. Тоффлер  вважає, що людство вступає в новий етап розвитку – 

постіндустріальне суспільство, де електроніка має посісти провідне місце, 

сприяючи розвитку провідних технологій, які утворять економічний кістяк 

епохи «Третьої хвилі», що завершує історію промислової революції [138, c. 

239].  

М. Кастельс різко критикує теорію постіндустріалізму, називаючи її 

міфом і вважаючи, що насправді ми, як і раніше, живемо в індустріальній 

економіці, але іншого типу, основу якої становить інформатизація та 

глобалізм [73, с. 81, 202, 203].  

Очевидно, що єдиної думки з даного питання на сьогодні немає. Тим не 

менше, ринкова конкурентоспроможність на сучасному етапі економічного 

розвитку визначається здатністю будь-якого суб’єкта господарювання 

швидко та ефективно обробляти і використовувати інформацію, що 

надходить. При цьому інформаційні технології, як зазначає А. В. Марков, – 

це лише інструмент, який підвищує ефективність відтворювальних процесів 

у постіндустріальній економіці, локомотивом якої постають наука і глобальні 

знання. Основним же ресурсом,  використовуваним для реалізації нової 

парадигми соціально-еколого-економічного розвитку, є інновації як втілена 

форма чистого знання [88]. 

На думку ряду українських вчених  (Л. Л. Антонюк , В.Д. Бондарчук, В. 

Г. Герасимчук, В. Г. Ткаченко, В. І. Богачов, В. М. Гончаров, В. М. Бабак, Н. 

М. Ткачова,     Т. А. Гончарова, В. Н. Марченко,), визначальним напрямом 

при переході до постіндустріального суспільства є формування економіки 
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інноваційного типу, де провідну роль відіграє науково-технічний прогрес та 

інтелектуалізація основних факторів виробництва [6, 15, 25, 64, 137]. 

Однак інноваційна складова постіндустріальної економіки не повинна 

ґрунтуватися винятково на технократичних принципах. Їй властива і 

гуманізаційна спрямованість. У даному контексті Е. Тоффлер підкреслював, 

що нова економіка обов’язково повинна підтримувати рівновагу з біосферою, 

виробляти адекватні підходи до прогресу, природи та еволюції, враховувати 

їхній зворотний взаємозв’язок. І як наслідок, причини постіндустріальної 

революції слід шукати не лише в технологічних зрушеннях, але й в 

культурних процесах суспільного розвитку  . 

Таким чином, національні конкурентні переваги країни та її економічне 

зростання нерозривно пов’язані з інноваційною активністю національних 

виробництв. На думку М. Портера, корінна причина стійкої національної 

переваги полягає саме в удосконаленні та впровадженні нововведень            

[105,  с. 35, 745]. 

Певні передумови формування національної інноваційної політики є і в 

Україні. До розпаду СРСР Україна відігравала роль так званого 

загальнодержавного «складального цеху», що передбачало концентрацію на 

її економічному просторі великої кількості кінцевих виробництв і наявність 

високого науково-технічного потенціалу. На даному етапі перед країною 

стоїть задача максимально ефективного використання наявного науково-

технічного та промислового потенціалу для забезпечення технологічних 

переваг на світових ринках, що обумовлює для неї інноваційний шлях 

розвитку. Ряд українських вчених також вважають єдино можливим 

напрямком розвитку країни саме інноваційний шлях. Так, в роботах              

В. Г. Герасимчук та В. Г. Ткаченко наголошується на провідній ролі 

інновацій для досягнення успіху підприємства [25, 64]. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна дійти висновку, що 

розроблення інноваційної стратегії розвитку національної економіки є 

об’єктивною необхідністю для всіх індустріально сформованих  країн світу, і 
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Україна не становить винятку. Перед державою за таких умов на перший 

план висувається задача  створення сприятливих умов для розвитку 

підприємництва та інноваційної діяльності, тобто формування середовища, 

стимулюючого інновації та ризик, що  сприяє залученню іноземного капіталу 

в інноваційну сферу. Ці задачі  розв’язуються  в рамках державної 

інноваційної політики, що комплементарно реалізується на галузевому та 

регіональному рівнях [88].  

До того як приступити до обґрунтування та розробки механізмів 

державного регулювання  та реалізації регіональної інноваційної політики, 

яка є предметом цього дослідження, а також з метою об’єктивного і 

однозначного оперування поняттями, необхідно розкрити сутність таких 

базових понять інноваційної сфери, як інновація, інноваційний цикл, 

інноваційний процес, інноваційна діяльність і державна інноваційна 

політика, а також установити галузь юрисдикції органів влади у регулюванні 

інноваційного розвитку. У світовій науковій літературі немає 

загальноприйнятого усталеного визначення поняття «інновації».  

Введений  на початку століття І. А. Шумпетером у науковий обіг цей 

термін, автор розумів його як «використання нових комбінацій наявних 

виробничих  сил для розв’язання комерційних задач»,  сьогодні в 

економічній літературі трактується доволі  широко.  

Вчені Н. М. Ткачова, Т. А. Гончарова, В. Н. Марченко визначають  

«інновацію» як «…кінцевий результат упровадження новини з метою зміни 

об’єкта управління і отримання економічного, соціального, екологічного, 

науково-технічного або іншого виду ефекту» [137, с. 18]. Такої ж думки 

дотримується  Л. Л. Антонюк [6].   

Ю. Кобрін  визначає інновацію як процес реалізації нової ідеї в будь-

якій сфері життя і діяльності людини, що сприяє задоволенню наявних 

потреб на ринку і дає економічний ефект [74]. 

В.С. Бойченко під інновацією розуміє «…результуючий підсумок 

наукових досліджень та дослідницько-конструкторських розробок, якими, у 
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свою чергу, є вдосконалені та новостворені конкурентоспроможні технології, 

раціоналізаторські науково-технічні рішення, послуги або продукція, що 

сприяють одержанню економічного, соціального, політичного, екологічного, 

науково-технологічного або іншого виду ефекту та в цілому підвищують 

якість життя .  

Відповідно до міжнародних підходів інновація визначається як 

кінцевий результат інноваційної діяльності, що набув втілення у вигляді 

нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або 

вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній 

діяльності  38]. 

Автори [110] трактують поняття «інновація» як «…сукупність 

послідовних дій щодо трансформації ідей (у вигляді результатів науково-

дослідних робіт, інженерно-технічних, підприємницьких і управлінських 

рішень) у передові розробки й технологічні процеси для створення нових або 

вдосконалення (поліпшення) товарів і послуг, які користуються попитом на 

ринку». 

Є і протилежний, більш загальний підхід (О. І. Пригожин, Б. Санто), 

згідно з яким інновація розглядається як процес, що охоплює всю 

інноваційну діяльність, від досліджень до впровадження і дифузії інновацій 

[110; 125]. Так, Б. Санто розглядає інновацію як такий суспільно-техніко-

економічний процес, який через практичне використання ідей і винаходів 

приводить до створення кращих за своїми властивостями виробів, 

технологій, а у випадку, якщо інновація орієнтована на економічну вигоду, то 

її поява на ринку може принести додатковий дохід [125, с. 9]. Але, по-перше, 

інновація – це не процес, а результат. А по-друге, термінологічно не 

зрозуміло, з чого останній виникає? Звернемося до офіційних джерел.  

Поряд  із цим,   стандартна практика ОЕСР для аналізу досліджень та 

експериментальних розробок визначає  технологічні  інновації як  сукупність 

наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних  етапів, 

враховуючи інвестиції в нові знання, які або  призначені  для впровадження  
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технологічно нової продукції, або ведуть до поліпшення наявних   продуктів і 

технологій [174, с. 18]. 

Слід зазначити, що це визначення доволі обмежене і не відбиває 

повністю змісту інноваційного процесу, який торкається не тільки 

використання нововведення, а й процесу його створення, тобто інновація 

повинна існувати у всьому інтервалі свого життєвого циклу і не може бути 

ідентифікована тільки з однією із його фаз.  

Узагальнювальне визначення інновацій як процесу дав І. В. Афонін, 

який розуміє  це поняття у вигляді цілеспрямованого, інтенсивного процесу 

отримання нового прикладного результату, що має потенційну, доволі 

близьку в часі соціально-економічну корисність високої ймовірності            

[9, с. 18]. 

Разом з тим, у Законі України «Про інноваційну діяльність» «інновація 

визначається як «...новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери» [53].  

Таким чином,  інновацію розуміють як будь-які технічні, організаційні, 

економічні та управлінські зміни, які приводять до прискореного процесу 

розширеного суспільного відтворення, появи нового або вдосконалення 

технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, 

практичне втілення результатів науково-технічного прогресу, комерційне 

використання  та отримання економічного ефекту.  

На основі проведеного нами аналізу можна дійти таких 

узагальнювальних висновків:  

1. Визначення інновацій мають різновекторний і не завжди науково 

обґрунтований характер. Вони не узгоджуються з іншими поняттями 

інноваційної сфери.  

2. Інновації обов’язково повинні розглядатися в межах їх життєвого 
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циклу, оскільки у вигляді нововведення вони існують у всьому його інтервалі 

(наукова ідея, патент, ліцензія, технологія, продукт кінцевого споживання).  

3. Визначення інновації повинно мати найбільш загальний, 

універсальний вид.  

У даному контексті інновація як поняття повинна володіти двома 

найважливішими відмінними рисами,  щодо яких інші мають другорядний 

або спадковий характер. Перше – це те, що інновація є втіленим 

(уречевленим) або формалізованим знанням. І друге – її призначення полягає 

в досягненні позитивного ефекту в розвитку як економіки, так і соціуму.  

Якомога повно різноманітність підходів, використовуваних для 

визначення інновацій, розкривається за допомогою їх класифікації. У цьому 

плані певний інтерес становить  класифікація О. І. Пригожина, який як 

відмінні ознаки інновацій використовує: поширеність, місце у виробничому 

циклі, наступність, охоплення очікуваної частки ринку і ступінь новизни 

(рис. 1.1) [110, с. 270-275]. 

За поширеністю 

одиничні  

дифузні 

За наступністю  

заміщувані  

відміняючі   

зворотні  

відкриваючі 

ретровведения 

За інноваційним 

потенциалом і ступенем  

новизни  

радикальні, комбінаторні  

вдосконалюючі 

    
Класифікаційні ознаки 

   
За місцем у виробничому  циклі 

сировинні 

продуктові 

забезпечувальні  (зв’язуючі) 

За охопленням очікуваної частки  

ринку 

Локальні  системні  стратегічні  

Рис. 1.1. Класифікація інновацій (за О. І. Пригожиним) 

Однак виокремлені  ним класифікаційні ознаки не є належною мірою 

системними. Так, вельми непереконливим виглядає використання ознаки 

наступності або виокремлення з продуктових інновацій – сировинних. Адже 

сировина є хоча і проміжним, але все ж продуктом. Крім того, в даній 

класифікації не враховуються масштаб використання інновацій, а також 
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стадії виробничого циклу, на яких вони були створені.  

Ю. В. Яковець пропонує класифікувати інновації за трьома найбільш 

істотним ознаками [160, с. 19]: 1)  полем дії (технологічні, екологічні, 

економічні, соціально-політичні, державно-правові, в духовній сфері, у галузі 

оборони); 2)  рівнем новизни (епохальні, базисні, поліпшуючі, 

мікроінновації, псевдоінновації, антиінноваціі); 3)  простором дії (глобальні, 

цивілізаційні, національні, регіональні, локальні, точкові).  

Отже, в даній класифікації суттєвим моментом є акцентування уваги на 

сфері дії інновації, що представлено за допомогою виокремлення із загальної 

сукупності інновацій,  реалізовуваних у духовній та соціально-політичній 

сферах, у галузі оборони та екології. Проте в класифікації не враховані 

особливості, які виникають при організації управління інноваційним 

процесом.  

Зважаючи на це, найбільш цілісною нам уявляється класифікація, дана 

А. В. Марковим. По-перше, він виокремив  два основних класи інновацій. 

Перший відноситься до матеріальної сфери (виробництво товарів і послуг) і 

характеризується прямим впливом на інноваційний процес, а другий – до 

нематеріальної сфери і враховує  інновації, створювані в галузі суспільно-

гуманітарних наук і здійснюють  на процес інноваційного розвитку непрямий 

вплив.  

По-друге, він розділив інновації на дві групи  залежно від їх цільового 

призначення (суспільно-функціональні та виробничі) і рівня 

конкурентоспроможності. Для характеристики рівня 

конкурентоспроможності автор використовував поняття прогресивності 

застосовуваних технологій (радикальні, трансформаційні, модифікаційні), 

наукоємності виробленої продукції (висока, середня, низька), укладні 

виробництва (I-VI технологічні уклади), а також масштабом використання 

інновацій (мега-, макро- і мікрорівневі) [88, с. 40-43].  

Найбільш часто інновації та діяльність з їх розробки та впровадження в 

економіці пояснюються двома гіпотезами: лінійної та ланцюгової 
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аналітичними моделями інноваційного циклу. Згідно з першою – в основі 

інноваційного циклу лежить технологічний поштовх. Ця гіпотеза базується 

на ідеї автономного розвитку науки, не враховуючи зворотного зв’язку між 

економічним середовищем і спрямованістю технологічного процесу.  

Лінійна модель інноваційного циклу може бути представлена у вигляді 

ланцюжка, що складається з ряду послідовно змінюючих одна одну стадій. 

Ланцюгова аналітична модель є похідною від лінійної моделі та відрізняється 

від першої лише наявністю зворотного зв’язку між усіма стадіями 

інноваційного циклу (рис. 1.2) [97, с. 15]. 

 

Рис. 1.2. Лінійна і ланцюгова аналітичні моделі інноваційного циклу  

 

Більш адекватним слід вважати підхід, що розкриває зміст 

інноваційного процесу за допомогою синтетичної моделі, в основі якої 

використовується інтегрована компонентна залежність (рис. 1.3) [88, с. 29]. 

 
 

Рис. 1.3. Синтетична модель інноваційного циклу 
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Варто зазначити, що в синтетичній моделі процеси розвиваються 

паралельно, при цьому наявність зворотних зв’язків створює можливість 

появи нових обумовлених циклів інновацій. Залежно від кількості стадій фаз 

інноваційний цикл може бути повним і неповним, з усіченими 

технологічними ланцюжками, в результаті чого будуть створюватися 

інновації, які різнитимуться рівнем конкурентоспроможності [32, с. 88].  

Такий інтегральний підхід, корелює з класифікаційною структурою 

інновацій, уявляється нам найбільш повним і системним з точки зору 

необхідного і достатнього визначення змісту і форми інноваційного циклу. 

Переходячи до поняття інноваційного процесу, слід зазначити, що багато 

авторів не цілком адекватно інтерпретують останній, ототожнюючи його 

фактично з інноваційним циклом, що насамперед пов’язано з браком 

системного підходу до визначення базових дефініцій.  

Так, автори [65, c. 395] як інноваційний процес розуміють паралельно-

послідовне здійснення науково-дослідної, науково-технічної, інноваційної, 

виробничої діяльності та маркетингу.  

Дослідження наявних у даний час трактувань інноваційного процесу 

показали, що вони повністю відображають його сутність і зміст, а також 

виокремлюють три основних етапи: розробка, освоєння і поширення. Етап 

розробки нововведень передбачає  стадії вивчення ринкової потреби, 

фундаментальних і прикладних досліджень, дослідно-конструкторських 

робіт, які здійснюються в основному у сфері науки [20, с. 40].  

Етап освоєння нововведень можна поділити на стадії підготовки і 

безпосередньо освоєння виробництва в підприємствах. Етап розповсюдження 

нововведень передбачає стадії масового (серійного) виробництва інновацій, а 

також їх просування та збут. Для ознаки завершального етапу в науковій 

літературі часто використовується поняття «дифузія нововведень», яке 

більшістю авторів трактується як процес поширення вже одного разу 

освоєної і використаної інновації в нових умовах чи місцях застосування. 
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Із  розглянутих визначень випливає вельми важливий висновок, що 

стосується об’єкта цього дослідження. Він полягає в тому, що зміст 

інноваційної діяльності, детермінується поняттями інновації, інноваційного 

циклу та процесу, має розглядатися в усьому їх діапазоні, на що вказує          

Висоцький Д.Є. [23]. У цьому разі  інноваційну діяльність слід розуміти як 

діяльність, спрямовану на розробку, комерціалізацію, впровадження та 

практичне використання інновацій.  

Інноваційна діяльність – процес, спрямований па реалізацію 

результатів завершених наукових досліджень і розробок або інших науково-

технічних досягнень у повний або вдосконалений продукт, що реалізується 

на ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що 

використовується у практичній діяльності, а також супутні наукові 

дослідження і розробки. Інноваційна діяльність розпочинається з виникнення 

науково-технічної ідеї і завершується розповсюдженням продукту [38-40, 96, 

144]. Аналіз показує, що до основних завдань інноваційної діяльності  

належать:  

1. Підготовка та перепідготовка кадрів для інноваційної діяльності.  

2. Проведення маркетингових досліджень і ринкових випробувань.  

3. Формування портфеля інноваційних пропозицій і проектів.  

4. Здійснення фінансового планування і бюджетування.  

5. Координація, контроль та організаційно-правовий супровід усіх 

етапів інноваційного процесу. 

Таким чином, здійснення інноваційної діяльності не обмежується 

рамками інноваційного процесу (рис. 1.4). При цьому масштабність 

діяльності характеризується не тільки перетворенням нововведень в 

інновації, а й сприянням появі нових результатів наукової або науково-

технічної діяльності. 

.  
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 Рис. 1.4. Здійснення інноваційної діяльності 
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Зміст управління інноваційною діяльністю розкривається за допомогою 

аналізу її функцій, до яких належать: планування, організація, мотивація, 

контроль та координація процесів розробки освоєння і поширення 

нововведень. Так, планування інноваційної діяльності передбачає 

встановлення її цілей і завдань, розробку та оцінку ефективності інноваційної 

стратегії, проектів і програм, фінансове планування і бюджетування. Слід 

зазначити, що планування формулює цільові установки і систему показників 

інноваційної діяльності, необхідні для подальшого контролю результатів.  

Організація інноваційної діяльності передбачає формування її структур 

і моделей управління, які описують створення та реалізацію нововведень, 

шляхом розподілу відповідальності й повноважень, а також установлення 

взаємозв’язків між різними видами робіт. Організованість та ефективність 

інноваційної діяльності залежить від її регламентованості, забезпеченості 

ресурсами та узгодженості.  

Мотивація інноваційної діяльності передбачає створення дієвої 

системи стимулювання постачальників інноваційних розробок, їх споживачів 

та інвесторів. Процес мотивації передбачає матеріальне і моральне 

стимулювання результативності робіт усіх учасників інноваційного процесу. 

Контроль інноваційної діяльності охоплює кількісну та якісну оцінки її 

результатів, які зіставляються не тільки з плановими і нормативними 

показниками, а й з потенційними можливостями об’єкта управління. При 

цьому контроль виступає як елемент зворотного зв’язку, оскільки на підставі 

його результатів проводиться коригування та координація процесів розробки, 

освоєння і поширення інновацій.  

Координація інноваційної діяльності забезпечує її безперебійність і 

безперервність за рахунок високої узгодженості робіт усіх зацікавлених 

суб'єктів, що досягається шляхом установлення раціональних зв’язків між 

ними. Головним завданням координації є оперативне реагування на 

відхилення в інноваційному процесі. Таким чином, узагальнене поняття, 

структура і зміст робіт, що забезпечують створення та реалізацію 



 22 

нововведень, дозволяють сформулювати визначення управління 

інноваційною діяльністю,  яке нами розуміється як системний вплив 

(планування, організація, мотивація, контроль, координація) суб’єкта 

управління на регулювання відносин у рамках інноваційного процесу та 

діяльності щодо його забезпечення, з метою розробки, освоєння і поширення 

нової продукції, послуг і технологій. 

Виходячи з того, що регіональна інноваційна політика є 

комплементарною складовою загальної політики держави у сфері інновацій, 

необхідно розглянути підходи до змісту останньої. Герасимчук З.В 

характеризує інноваційну політику так: «частина соціально-економічної 

політики, що визначає цілі та пріоритети інноваційної стратегії та механізм її 

реалізації органами державної влади» [27]. Однак дане визначення є  

узагальненим і в ньому залишається поза увагою  інтегруюча функція 

інноваційної політики, яка полягає в об’єднанні науково-технічної та 

виробничих сфер.  Соловйов тільки розширює дане поняття, трактуючи його 

як частину соціально-економічної та науково-технічної політики, яка 

виражає цілі та пріоритети державного впливу на інноваційний процес       

[130, с. 44].  

Ще глибше А.В. Марков розкриває поняття інноваційної політики 

держави, як політику з акцентом на стимулювання підприємницької 

діяльності у сфері нововведень і підвищення конкурентоспроможності 

виробництва, розв’язання міжгалузевих проблем, розробку нових технологій 

і впровадження їх у промисловість, а також організацію міжнародного 

науково-технічного співробітництва. Вона вважає, що найважливішим 

аспектом державної інноваційної політики повинна стати координуюча і 

законотворча діяльність правової охорони новітніх технологій [88].  

За визначенням [136] державна інноваційна політика – сукупність 

певних напрямів, форм і методів діяльності держави, спрямованих на 

створення взаємопов'язаних механізмів інституційного, ресурсного 

забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності, на формування 
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мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів. Цього можна 

досягнути завдяки забезпеченню інтенсивного розвитку в усіх сферах 

соціальної та економічної діяльності.  

Перевага даного визначення полягає в тому, що воно дає повне 

уявлення про цілі, завдання та структуру інноваційної політики. Причому 

головний акцент робиться на необхідну умову успішного інноваційного 

розвитку країни – реалізації політики, що сполучає виробничий сектор і 

науковий. У даному контексті сфери розподілу наявних владних 

повноважень можуть набувати наступного вигляду (рис. 

1.5).

 

 

         Рис. 1.5. Державна інноваційна політика 
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влади і управління можуть бути визначені і як загальнокоординуючі 

(плануючі), і як конкретно спрямовані, наприклад, на фінансування та 

організацію наукової роботи, формування правового поля для здійснення 

інноваційної діяльності, участь в інноваційних проектах національного 

значення та ін.  

Галузевим міністерствам і відомствам відводиться головна роль в 

організації виконання республіканських програм техніко-технологічної 

модернізації виробництв, перспективному плануванні їх розвитку, сприяння 

міжнародному науково-технічному співробітництву.  

Регіональний же зріз державної інноваційної політики (ДІП) повинен  

передусім  вирішувати питання створення інноваційної інфраструктури, 

формування сприятливого інноваційного клімату та забезпечувати реалізацію 

інноваційно орієнтованих проектів локального рівня, сприяти розвитку 

малого інноваційного підприємництва. Організація процесу інноваційного 

розвитку має бути суворо  регламентована і на сучасному етапі розвитку 

вітчизняної економіки контролюватися на державному рівні влади за 

допомогою спеціально створених цільових організаційних структур згідно з 

розв’язанням  пріоритетних науково-технічних проблем.  

У даний час особливого значення, на погляд автора, набуває державне 

регулювання інноваційних процесів, що відбуваються у нашій країні. 

Зазначимо при цьому, що в сучасних умовах розвитку інноваційної 

діяльності державне регулювання має визначатися організаційно-правовими 

положеннями, уточнюючими умови функціонування та взаємодії всіх 

учасників інноваційних процесів. Для активізації інноваційної діяльності 

необхідним, на нашу думку, видається підвищення рівня мотивації окремих 

учасників інноваційної діяльності, що дозволить залучати до даного сектору 

економіки необхідні ресурси, насамперед фінансові.  

Контроль за реалізацією визначених на державному рівні директив у 

напрямку розвитку відбуваються в нашій країні інноваційних процесів є 

завершальним етапом здійснення функцій управління, при цьому будучи 
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основою для складання прогнозу на наступний часовий період при розвитку 

інноваційної діяльності.  

Таким чином, регулювання механізмів  інноваційної діяльності має 

набути комплексного характеру: розміри і форма державної участі в 

реалізації інноваційних проектів залежать від самих інноваційних програм, 

планованих результатів, а також кон’юнктури ринку та особливостей 

розвитку того чи іншого суб’єкта господарювання, який бере участь в 

інноваційному розвитку, сфери або галузі діяльності; в основі здійснюваних 

інноваційних процесів повинен лежати комплексний аналіз сучасного стану 

та тенденцій розвитку світового ринку інновацій. 

 

 

1.2. Регіон як об’єкт дослідження з державного управління 

інноваційною системою регіону  

 

 

Логіка наукового дослідження передбачає чітке обмеження 

досліджуваного об’єкта і точне визначення предмета дослідження. У зв’язку 

з цим уявляється необхідним уточнити поняття «регіон» і «інноваційна 

система регіону» як структуроутворюючі терміни даної роботи. Динамічність 

раціонального знання призводить до наявності різних трактувань  тих самих 

понять, що визначають явища дійсності з тим або іншим ступенем 

наближеності до реальності.  

Особливо серйозні теоретичні та практичні труднощі виникають при 

вивченні складних систем, що характеризуються неоднозначністю, 

суперечливістю, багатоаспектністю, мобільністю протікаючих у них 

процесів. Саме до таких систем відноситься регіон, будучи з цієї причини, 

об’єктом вивчення різних галузей соціальних знань.  

У даному дослідженні поняття «регіон» використовується в тому 

розумінні, як його трактує сучасна регіональна економіка, що сформувалась 
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у самостійну галузь знань шляхом виокремлення  проблем, що відносяться до 

економічного регулювання регіонального розвитку, з «економічної 

географії» і «розміщення продуктивних сил», та додатки до регіонального 

рівня понять макро- і мікроекономіки.  

Універсальність використання даного поняття привела до того, що з 

часу визнання регіонального напряму самостійною галуззю досліджень 

(перша половина ХХ століття), однозначного його визначення не 

сформувалося. Термін застосовується до просторових систем різних 

масштабів (від груп суміжних держав до невеликих за площею міських 

територій) і виділених за різними ознаками (природних, економічних, 

адміністративних, соціально-політичних, історико-культурних, конфесійних 

та ін.).  

Основні відмінні ознаки регіону були сформульовані ще в рамках 

загальної теорії економічної географії, де поняття «регіон» використовується 

як синонім поняття «район». Застосування терміна вважається правомірним 

за наявності у території наступних ознак: специфіки даної території, 

обумовленої насичувальними  елементами (що відрізняє дану територію від 

інших); єдності, взаємопов’язаності (цілісності) цих елементів.  

За методологічну основу вивчення такого територіального утворення та 

управління його розвитком визнається необхідним розглядати всі 

насичувальні  територію елементи не ізольовано, а в їх єдності, із 

застосуванням системного підходу [3, 71]. Далі в радянській регіональній 

науці трактування поняття «регіон» трансформувалося  залежно від 

теоретичних і практичних завдань, що поставали  перед дослідниками.  

На наш погляд, найкращу методологічну основу для вивчення такого 

утворення, як регіон, запропонував Я. Є. Месхія: «поняття регіону має 

вказувати на особливість місцевих умов, не виділяючи один який-небудь 

аспект, а комплексно об’єднуючи всі разом узяті» [92, с. 70]. І далі: «Регіон – 

це відособлена частина єдиного глобального народногосподарського 

комплексу, з яких-небудь ознаками (територіальними, географічним, 
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адміністративним і економічним) об’єднує конкретну територію і комплекс 

галузей матеріального виробництва та соціальної інфраструктури» [92, с. 71].  

Вчені [114, с. 353] визначають поняття «регіон» як «…територію 

країни, що характеризується комплексом властивих їй природно – 

географічних, економічних та інших ознак; кордон регіону може зберігатися 

з кордоном адміністративно – територіальної одиниці, а може об’єднувати 

території кількох таких одиниць». 

За визначенням В.С. Бойченко «регіон» це «…територіально-

адміністративна одиниця, що має своєрідне, притаманне саме їй, історичне, 

культурне та демографічне середовище, яке характеризується певними 

галузями господарства, соціальною інфраструктурою та функціональними 

особливостями [16]. 

Хартія регіоналізму, прийнята Європарламентом в 1988 році, визначає 

регіон як однорідну територію, яка має фізико-географічну, етнічну, 

культурну, мовну спільність, а також загальні господарські структури та 

спільну історичну долю. Прагнучи розробити універсальне визначення 

поняття «регіон», сучасна регіональна економіка здійснює пошук загальних 

критеріїв, притаманних всьому різноманіттю конкретних регіонів. Так,  

регіон розуміють як утворену силами внутрішнього сполучення  територію, 

«яка є однорідною за обраним рядом критеріїв-визначників і за цими ж 

критеріями відрізняється від суміжних територій» [89, с. 18]. 

Гранберг А. Г. трактує поняття «регіон» як певну територію, «що 

відрізняється від інших територій рядом ознак і володіє деякою цілісністю, 

взаємозв’язанністю її складових елементів» [32, с. 63].           

Таким чином, вихідні критерії: 1) співвіднесення з певною територією, 

2) індивідуальної специфіки і 3) взаємозв’язаності елементів визнаються 

найважливішими ознаками регіонального утворення.  В. А. Поповкін вважає, 

що регіон утворює цілісність природного середовища, матеріального, 

створеного людьми середовища, а також соціуму [104, с. 16].           

Разом з тим, принципово важливим у сучасній концепції регіону є 
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об’єднання його територіальної сутності з функціональною роллю, яку 

відіграє регіональний рівень у загальній системі державного управління. 

Будучи посередником між центральним рівнем і великою кількістю місцевих 

одержувачів або об’єктів, регіон виступає в ролі інституту, якому надаються 

повноваження планування та програмування власного розвитку.                

Ряд авторів підкреслюють значущість функціональної ролі 

регіонального рівня управління [11, 19, 47, 75, 134, 141].      В даний час 

формується нова концепція регіональної політики «регіонального 

саморозвитку на базі врахування інтересів регіонів і покладання 

відповідальності за розвиток регіонів на місцеві органи влади» [19, 42]. 

Реалізація даної концепції розглядається як необхідна умова додання 

динамізму і стійкості соціально-економічному розвитку країн і співтовариств 

держав.  

Потужний регіональний (або локальний) рух стає домінуючою 

тенденцією розвитку в усьому світі. При цьому наявність місцевих органів 

управління, обсяг владних повноважень і грошових коштів, наявних у їх 

розпорядженні, багато в чому визначає динаміку і перспективи розвитку 

регіональних утворень різного рівня.  

Інтенсивний процес регіонального розвитку відбувається в 

Європейському співтоваристві, де в середині 1990-х років виникла концепція 

«Європа регіонів». Один із основоположників  цієї ідеї, англієць У. Ванноп, 

глибоко переконаний, що динамічний розвиток Західної Європи можливий 

лише за умови подальшої конвергенції внутрішніх регіонів, які в перспективі 

нададуть соціально-економічної стійкості всьому Євросоюзу [180].  

Процес регіоналізації, тобто самовизначення, відбувається як на рівні 

невеликих локальних утворень, так і в інтерреґіональних масштабах. 

Яскравим прикладом цього процесу є утворення так званих єврорегіонів. Так, 

єврорегіон «Сартлотлюкс» включає Саар (Німеччина), Лотарингія (Франція), 

держава Люксембург, в єврорегіон «Нейсе» входять ряд східних земель ФРН, 

західні воєводства Польщі і західні округи Чехії (всі вони розташовані 
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вздовж річки Нейсе) і т. д. При цьому інтеррегіони мають свої органи 

управління і певні права в рамках держав і Європейського Союзу [115].  

Концепція регіонального саморозвитку залучає до своєї орбіти і 

постсоціалістичні країни. У європейських країнах процес самовизначення 

внутрішніх регіонів багато в чому продиктований прагненням отримати 

можливість використання грошових коштів численних фондів і програм 

регіонального розвитку, створених у ЄС (PFARE, SAPARD, ISPA, POST-

ACCESSION, Interreg III, Urban II, Leader+, Equal). 

Необхідно зазначити, що основним суб’єктом процесу регіоналізації є 

регіони, які виділяються відповідно до адміністративно-територіального 

поділу держав, що володіють необхідним рівнем цілісності господарського 

комплексу та юридичними повноваженнями для проведення політики 

саморозвитку. При цьому спостерігається тенденція уніфікації національних 

систем адміністративно-територіального районування. Найбільший розвиток 

цей процес набув у рамках Європейського Союзу, де з метою створення 

єдиної системи статистичного обліку прийнята багаторівнева регіональна 

модель територіального поділу.  

Відповідність адміністративно-територіального поділу країни 

прийнятому стандарту є однією з умов вступу до Євросоюзу нових членів, 

що багато в чому визначає спрямованість адміністративно-територіальних 

реформ у країнах Центральної Європи [115]. Згідно з даною моделлю 

об’єктами статистичного спостереження є територіальні одиниці NUTS 

(Nomenclature of Territorial Units). Застосовуваний стандарт має п’ять рівнів 

[173].  

Найбільшою територіальною одиницею є регіони рівня NUTS-1, 

наприклад, землі в Німеччині,  території цілих держав, таких, як Швеція, 

Ірландія, Данія. Як найменші регіональні утворення розглядаються регіони 

рівня NUTS-3. Рівні NUTS-4 и NUTS-5 відповідають місцевим органам 

самоврядування, таким як невелике місто або волость. Розміри територій і 

чисельність проживаючого населення регіонів кожного рівня доволі умовні й 
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мають великий діапазон. 

Видається, що відмінності між регіональним і місцевим рівнем 

визначаються не стільки розміром території, скільки насиченістю 

територіального простору об’єктами, які беруть участь у забезпеченні 

процесу життєдіяльності населення. 

Процес життєдіяльності населення може здійснюватися на порівняно 

невеликій території, наприклад в масштабах міста. Водночас у сільській 

місцевості населення з неминучістю змушене виходити за рамки локального 

місця проживання, здійснюючи процес життєдіяльності на істотно більшій за 

розмірами території. 

Таким чином, регіон постає як багатофункціональна і багатоаспектна 

система. Будучи насамперед територією, що за певними ознаками 

відрізняється від суміжних територій, він характеризується домінуванням 

внутрішніх зв’язків над зовнішніми, що надає йому цілісність. Регіон 

виконує функцію координації розвитку  великої кількості місцевих об’єктів 

відповідно до законів та інтересів того простору, частиною якого він є. 

 Разом з тим, регіон виступає в ролі суб’єкта, який має власні цілі 

розвитку,  спрямовані на забезпечення процесу життєдіяльності населення. 

На нашу думку, в сучасних умовах, коли регіональні утворення стають 

активними учасниками міжнародно-економічних відносин, розглянуту 

категорію можна визначити у такий спосіб: регіон – територія, що об’єднує 

населення, яке проживає на ній, природне середовище, створені людиною 

об’єкти, взаємодія яких визначає її цілісність і забезпечує процес 

життєдіяльності населення, а сталий розвиток потребує координуючих дій 

органів управління [27, 29]. 

Визнаючи необхідність застосування системного підходу до вивчення 

закономірностей розвитку регіональних утворень, сучасні дослідники 

використовують різні методологічні принципи. На наш погляд, найбільш 

повну їх систематизацію дає Гранберг А. Г., виділяючи чотири основні 

парадигми [32, с. 70]: 
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«регіон-квазідержава», коли регіон розглядається як відносно 

відособлена підсистема держави і національної економіки; 

«регіон-квазікорпорації», коли регіон розглядається як великий суб’єкт 

власності та економічної діяльності, який є учасником конкурентної 

боротьби на ринках товарів, послуг, капіталу; 

«регіон-ринок», коли акцентується увага на загальних умовах 

економічної діяльності (підприємницькому кліматі) і особливості різних 

регіональних ринків; 

«регіон-соціум», коли регіон розглядається як спільність людей, які 

живуть на певній території та мають особливі інтереси. 

Разом з тим, пріоритети сталого розвитку потребують зміни 

методологічної основи вивчення регіону та розгляду регіонального 

утворення  як єдиної природно-суспільної системи, що має власні цілі 

розвитку і деякий поріг стійкості, який визначається збалансованістю 

взаємодіючих факторів регіонального розвитку: соціальних потреб, 

технологічних можливостей, економічної доцільності та екологічних 

імперативів життєдіяльності. Близькою до даного підходу є парадигма 

«регіон-соціум», яка набула в даний час значного поширення і дозволяє 

реалізувати концепцію саморозвитку. 

Беручи до уваги об’єктивні умови розвитку країни (глобалізація, 

посилення міжнародної конкуренції та ін.), в даний час стратегія розвитку 

українських регіонів повинна ґрунтуватися на інноваційному розвитку. 

На думку О.О. Дегтярьової, особливостями особливого розвитку 

регіону є те, що «…він як ніякий інший розвиток потребує державної та 

регіональної підтримки» [34]. 

Як показує досвід, у рамках розв’язання даної проблеми розвинені 

країни надають особливого значення створенню та підтримці регіональних 

інноваційних систем, які пов’язують науку і виробництво, що забезпечують 

комерціалізацію результатів наукових розробок та багато в чому визначають 

конкурентоспроможність країн і регіонів на світовому ринку. Для 
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українських регіонів створення і підтримка регіональних інноваційних 

систем дозволить, на нашу думку, створити реальні посилання формування 

регіональної економіки інноваційного типу. Передбачається, що більш точне 

розуміння національної інноваційної системи та її порівняння із системами 

інших країн, які беруть участь в інноваційних процесах, приведе до 

вироблення  досконаліших державних технологічних та інноваційних 

стратегій, використання передового досвіду інших країн.  

У 1990-ті роки подальші дослідження дозволили виявити зростаюче 

значення регіонального рівня. В даний час на користь самостійності 

регіонального рівня інноваційних систем виступають В.В. Бакум, Е.М. 

Забарна та ін. [11, 47]. Серед об’єктивних причин розвитку інноваційної 

системи в регіоні виокремлюють такі:  

інноваційний процес є явищем, істотно обумовленим географічно, 

оскільки сприйнятливість до нових знань підвищується за умови фізичної 

наближеності джерел і здобувачів знань;  

у регіонах на основі наявних мереж неформальних контактів і спільних 

інтересів, які об’єднують різні організації та місцева влада, досягається більш 

тісна і гармонійна взаємодія  освіти, науки і високотехнологічної 

промисловості, що є ключовою умовою успішного просування інновацій в 

інноваційному ланцюжку; 

 важливі умови для інновацій, наприклад, наявність освітніх структур і 

наукових установ, прив’язані до конкретного місця і не вирізняються 

високою мобільністю;  

промислові кластери часто географічно сконцентровані й розвивають 

свої «мережі», як правило, в рамках конкретного регіону;  

процес дифузії знань є здебільшого результатом мобільності людських 

ресурсів, що також обмежується територіально;  

у регіонах в результаті взаємодії виробників науково-технічних знань, 

постачальників, споживачів, місцевих органів влади, інфраструктурних 

установ, інвесторів є можливості створення особливої інноваційного 
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середовища, яка є основним стимулом для інноваційної активності;  

у всіх країнах спостерігається загальна тенденція до посилення 

регіонального компонента соціально-економічної політики, зростання 

значення і повноважень регіонів при виробленні науково-технічної та 

інноваційної політики. Незважаючи на схожість структур, регіональна 

інноваційна система не є зменшеною копією національної інноваційної 

системи. Цілісність регіональної інноваційної системи як територіального 

об’єкта спирається на фундаментальне положення про цілісність, що 

формується в регіоні у процесі взаємодії різних суб’єктів господарювання 

[10, 12]. Схематично структура регіональної інноваційної системи 

представлена на рис. 1.6.  

 

 
Рис. 1.6. Структура регіональної інноваційної системи 
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2) підсистема застосування знань. Як окремий елемент вирізняється 

соціально-економічне та культурне середовище регіону.  

Цей поділ обумовлений розбіжністю функціональних задач, 

особливостями їх розв’язання, а також розподілом на державний і приватний 

сектори, на комерційну та некомерційну діяльність. Узагальнюючи 

викладене, регіональну інноваційну систему, на думку автора, слід розуміти 

як цілісну, що володіє динамічним характером розвитку, структуру 

взаємодіючих організацій та інстітутів, зайнятих виробництвом, 

комерційною та некомерційною реалізацією наукових знань і технологій, 

головною метою якої є стійкий розвиток регіону за рахунок активізації 

інноваційних процесів.  

Важливо підкреслити, що на відміну від застосовуваних раніше 

підходів, з позицій концепції регіональних інноваційних систем інновації не 

є самоціллю. Інновації затребувані регіоном  тією мірою,  якою вони здатні 

зробити внесок у розв’язання задач його соціально-економічного розвитку. 

Інакше кажучи, основний упор зроблений не на концентрацію науково-

технічних установ, промислових підприємств, посередницьких структур, а на 

розвиток ефективної взаємодії між учасниками інноваційного процесу, що, 

згідно із сучасною теорією систем інновацій, є головною умовою підвищення 

інноваційної активності. Як показує зарубіжна практика, формування 

регіональних інноваціонних систем являє собою складний і довгостроковий 

процес.  

Максимальний ефект досягається за наявності таких умов:  

1) достатність вихідного інноваційного потенціалу регіону;  

2) наявність реальних конкурентних переваг;  

3) наявність достатньо ємних ринків збуту виробленої та перспективної 

продукції господарського комплексу регіону;  

4) наявність достатніх джерел фінансових засобів;  

5) наявність сильної підтримки інноваційного розвитку регіону з боку 

органів влади. 
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Слід зазначити такий чинник, що обумовлює важливість регіоналізації 

інноваційної системи, як тенденція поглиблення промислової та 

торговельної спеціалізації країн на світовому ринку. Ця тенденція може 

довести до того, що багато країн прагнуть зосереджувати окремі види 

виробництва в регіонах, що мають порівняльні переваги. Так, у Великій 

Британії – світовому лідері проведення аукціонів, вся аукціонна торгівля 

розташовується в декількох районах Лондона. Швейцарія володіє 

конкурентною перевагою у виробництві лікарських препаратів, при цьому 

всі три швейцарських фармацевтичних гіганти розташовуються в Базелі. 

Автомобільна промисловість Німеччини сконцентрована у її південній 

частині. М. Портер пояснював це тим, що національна 

конкурентоспроможність багато в чому залежить від рівня розвитку 

кластерів окремих галузей [105, с. 173]. Він справедливо зазначав, що 

географічна концентрація конкурентів сприяє підвищенню ефективності та 

спеціалізації виробництва, а також інноваційної активності підприємств          

[105, с. 177].  

Наступна причина регіоналізації інноваційної системи – це залежність 

успіху її реалізації від того, наскільки взаємопов’язане здобуття нових знань 

і виконання планів економічного розвитку регіону. Так, лідируюче 

положення Фінляндії на світовому ринку у сфері виробництва 

конкурентоспроможної продукції багато в чому обумовлене наявністю в 

кожному регіоні країни своєї інноваційної інфраструктури (технопарків, 

бізнес-інкубаторів та ін.).  

До 1991 року половина експорту Фінляндії припадала на Радянський 

Союз. Після розпаду СРСР, а також глобального економічної кризи 90-х 

років XX століття, економіка Фінляндії зіткнулася з рядом проблем. Так, 

рівень безробіття зріс з 3,5% в 1990 році до 20% в 1993 році, у зв’язку з чим 

уряд країни розробив нову економічну програму, орієнтовану на 

перетворення Фінляндії в глобалізоване інформаційне суспільство. Слід 

зазначити, що створена в ній національна інноваційна система 
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характеризується регіональною спрямованістю своєї діяльності. «Наукова 

долина» в містечку Куопіо – це результат застосування ефективних 

механізмів трансферу технологій, а також продуктивної взаємодії науки і 

бізнесу. У даному регіоні є університетське місто, де розміщується науковий 

парк, що налічує 70 компаній у сфері високих технологій, які працюють у 

сфері інформаційних технологій, машинобудування, біотехнологій та 

технологій матеріалів [94, с. 136].  

Також варто зазначити серед причин, що обумовлюють важливість і 

необхідність регіоналізації інноваційної системи, нерівномірне 

розташування  науково-технічного та інноваційного потенціалу по території 

країни. Це характерно для всіх, без винятку, держав світу. Серед регіонів 

більшою за середню в Україні частка інноваційно активних підприємств 

була в Запорізькій (28,8%), Миколаївській (24,9%), Херсонській (23,6%), 

Харківській (23,2), Івано-Франківській (21,4%), Чернігівській (20,7%), 

Вінницькій (19,4%), Кіровоградській (18,3%), Хмельницькій (18,2%) 

областях, а також у м. Києві (25,6%)  

У розрізі видів економічної діяльності слід зазначити підприємства з 

виробництва тютюнових виробів (42,9%), основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів хімічної та нафтохімічної 

промисловості (41,0%), інших транспортних засобів (39,1%), комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції (35,7%), електричного устаткування 

(28,5%). 

На технологічні інновації 1337 підприємств витратили 9,6 млрд грн (у 

2012 році – 1362 підприємства і 11,5 млрд грн). Найбільше грошових коштів 

витрачено підприємствами м. Києва (20,1% загального обсягу витрат), 

Дніпропетровської (11,1%), Донецької (9,7%) Миколаївської (7,5%), 

Вінницької (7,3%) та Харківської (6,7%) областей; серед видів економічної 

діяльності – підприємствами машинобудування (37,5%), половину яких – 

підприємствами з виробництва автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів; підприємствами з виробництва 
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харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (17,8%), металургійного 

виробництва, виробництва готових металевих виробів (11,4%), добувної 

промисловості й розроблення кар’єрів (7,8%). 

У 2013 році понад три чверті інноваційно активних промислових      

підприємств займалися впровадженням інновацій (або 12,9% обстежених 

промислових) – це на 4,3% менше, ніж у 2012 році. Серед регіонів чільне 

місце належить Харківській, Львівській, Донецькій областям та м. Києву; за 

видами економічної діяльності – підприємствам машинобудування (338     

підприємств), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових   

виробів (321), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції (131), металургійного виробництва та 

виробництва готових металевих виробів (113) [95]. 

Інноваційну продукцію запровадили 1190 підприємств, з яких 296 – 

нову для ринку і 1031 – нову лише для підприємства; інноваційні процеси 

впровадили 1242 підприємства, з яких 1085 – нові або вдосконалені методи 

обробки чи виробництва продукції, 199 – нові або вдосконалені методи         

логістики, доставки чи розповсюдження продукції та 323 – нову або       

вдосконалену діяльність із підтримки процесів, зокрема системи 

матеріального обслуговування, операцій щодо закупівель, обліку та 

розрахунків; з метою задоволення потреб споживачів, а також збільшення 

обсягів продажу 301 підприємство впровадило маркетингові інновації; 268 

підприємств підвищили ефективність своєї діяльності шляхом упровадження 

організаційних інновацій [133]. 

Проведені дослідження дозволяють дійти наступних висновків: 

Необхідність інноваційного розвитку регіонів, як самостійного стратегічного 

напряму, пов’язана насамперед зі зміною індустріальної моделі розвитку 

суспільства на постіндустріальну, яка ґрунтується на знаннях та інформації. 

Успіху в конкурентній боротьбі в цих умовах можуть досягати тільки 

території, що сформували еффективні національні та регіональні інноваційні 

системи.  
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У свою чергу, ефективність останніх визначається, головним чином, 

здатністю саме регіонів швидко реагувати на зміну внутрішньої і зовнішньої 

кон’юнктури, використовуючи для цього потенціал малого та середнього 

бізнесу, оскільки він є більш мобільним, тобто пристосованим до швидкої 

зміни технологій. Зрозуміло, що багато великих ринкових структур будуть 

використовувати весь свій вплив (та чим вони більші, тим можливостей у 

них більше) для продовження «життєвого циклу» своєї продукції.  

Це пояснюється тим, що в неї вкладені великі грошові кошти на стадії 

розробки, а також тим, що вона має освоєний великий ринок збуту. Перевага 

малого бізнесу полягає в тому, що його практичні інтереси лежать в 

завоюванні ніші ринку науково-технічної продукції. Вони засновані на 

вузькій спеціалізації наукових пошуків, обмеженому колі використовуваних 

технологічних ідей. Це дозволяє малим інноваційним підприємствам 

впроваджувати свої розробки найчастіше в дрібносерійне виробництво 

нестандартної, наукомісткої продукції з невисокою капіталоємністю.  

Крім того, вони формують необхідне конкурентне середовище, 

надають виробничим процесам необхідної гнучкості й стимулюють 

впровадження інновацій. Тому регіони, де малий і середній бізнес є опорою 

всієї економіки, необхідно, в першу чергу, розглядати при створенні 

локальних інноваційних систем.  

У цій ситуації технологічні альянси науковців, підприємців та місцевої 

адміністрації прискорюють і спрощують інноваційний процес. Участь 

органів державного управління в таких альянсах на регіональному рівні 

важлива вдвічі. Вони повинні не тільки координувати інноваційний процес, а 

й надавати реальну фінансову підтримку малим науково орієнтованим 

підприємствам у практичному впровадженні результатів НДДКР, масштабне 

виробництво яких їм  не під силу.         

І все ж аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури дозволяє 

дійти висновку про те, що поняття «регіональна інноваційна політика» є не 

до кінця розробленими. Проблема дієвої регіональної інноваційної політики 
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для сучасної економічної науки є достатньо новою. Вона почала 

досліджуватися в зарубіжній і вітчизняній науковій літературі десь із 

середини 90-х років. На сьогоднішній день немає спеціальних монографічних 

досліджень, присвячених даній проблемі, спостерігається розбіжність   у 

поглядах і при її визначенні.   

Специфіка регіональної інноваційної політики полягає в тому, що вона 

враховує керуючий вплив декількох рівнів управління: національного, 

регіонального та мікрорівня. Відповідно до цього, при визначенні даної 

дефініції необхідно враховувати два фактори. По-перше, інноваційна 

діяльність регіону одночасно перебуває у складі двох систем: інноваційної 

сфери країни та соціально-економічної сфери регіону. Таким чином, вона 

піддається впливу як національних, так і регіональних місцевих виконавчих і 

розпорядчих органів управління. З урахуванням даного явища ефективність 

реалізації регіональної інноваційної політики багато в чому визначається 

рівнем їх узгодженості. По-друге, регіональна інноваційна політика є 

складовою частиною інноваційної політики держави і повинна у її складі 

комплементарно доповнювати задачу інноваційного розвитку галузей 

національної економіки. 

Таким чином, регіональну інноваційну політику слід розуміти як цілі, 

принципи та заходи з боку місцевих виконавчих і розпорядчих органів щодо  

інноваційної діяльності, спрямованої на розв’язання соціально-економічних 

задач регіону. Вона повинна бути призначена для підвищення інноваційного 

потенціалу країни, вдосконалення соціально-економічних показників регіону 

за рахунок ефективного використання нових технологічних процесів.  

Основною метою регіональної інноваційної політики, в даному 

контексті, є формування сприятливого економічного середовища, правових 

та організаційних умов для інноваційно-інвестиційної діяльності, які 

забезпечують підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції, 

ефективне використання науково-технічних результатів і розв’язання задач  

соціально-економічного розвитку. Саме міським та районним виконавчим 
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комітетам повинна належати провідна роль у питаннях підтримки малого та 

середнього інноваційного підприємництва та підвищення його ефективності. 

 Для цього необхідно сформувати сприятливий інноваційний клімат, 

який би створив умови для технологічного розвитку регіону, забезпечував би 

необхідний рівень інкубування і пільгування науково-виробничої діяльності.  

Основним інструментом прямої державної підтримки інноваційних 

процесів в областях України є регіональні науково-технічні програми 

(РНТП), які сформовані і повсюдно виконуються, починаючи з 1999 року. 

Позитивним же моментом реалізації РНТП є залучення інтелектуального 

потенціалу регіонів до розв’язання практичних задач соціально-економічного 

розвитку областей. Однак слід зазначити, що на практиці в РНТП не 

ставляться задачі  стратегічного характеру, такі як створення інноваційної 

інфраструктури регіону та налагодження тісних взаємозв’язків між її 

суб’єктами, розробка механізму стимулювання і фінансування малих і 

середніх інноваційних підприємств, міжнародне науково-технічне 

співробітництво. Вищевказані програми не мають комплексного характеру, 

мають дуже низьку віддачу, пов’язану з їх спрямованістю на вирішення 

часткових питань, тому вони не здатні суттєво вплинути на стан економіки. В 

результаті інноваційний розвиток області залишається на колишньому рівні 

внаслідок браку інноваційної сістеми, що його забезпечує.  

Ця обставина актуалізує проблему розробки та реалізації регіональної 

інноваційної політики. Так, основним пріоритетом у регіональній 

інноваційній політиці повинна стати її структурно-комунікаційна 

спрямованість. Вона має бути орієнтована на системне забезпечення 

інноваційної діяльності в регіоні, відображаючи її суть і специфіку. У зв’язку 

з цим стратегічні напрями регіональної інноваційної політики можуть бути 

визначені таким чином: 

1) сприяння інтенсивному, заснованому на результатах НТП, розвитку 

пріоритетних базових виробництв, що утворюють основу регіональної 

економіки;  
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2) створення умов, що забезпечують ефективність господарської 

діяльності суб’єктів регіональної інноваційної системи.  

У першій частині запропонована стратегія спрямована на 

стимулювання базових суб’єктів РІС і ґрунтується на наступних принципах: 

 максимальне використання власного наукового потенціалу та його 

випереджальний розвиток;  

підвищення наукоємності та якості виробленої в регіоні продукції за 

рахунок створення великих кластерних структур та застосування результатів 

діяльності наукового потенціалу;  

формування та реалізація регіональних науково-технічних програм; 

концентрація регіональних ресурсів на пріоритетних напрямах науково-

технічної діяльності Київської області;  

підвищення інноваційної активності і сприйнятливості регіону; 

моделювання та перспективне планування інноваційного розвитку 

економіки регіону.  

У другій частині запропонована стратегія передбачає такі аспекти:  

створення і вдосконалення в регіоні інфраструктури інноваційної 

діяльності, що сприяє зближенню науки і виробництва та забезпечує 

підтримку малого і середнього інноваційно орієнтованого бізнесу, 

включаючи підприємства комунальної власності та місцевої промисловості;  

організація виробництва нової продукції, що має максимальний 

експортний та імпортозамінний потенціал;  

розвиток технологічної бази виробничих підприємств Брестської 

області на інноваційній основі;  

створення економічно обґрунтованої системи стимулювання 

інноваційної діяльності в регіоні, транспарентної для кожного інвестора; 

кореляція інноваційної діяльності з гармонійним розвитком триєдиної 

системи «природа – людина – суспільство»;  

підготовка кадрів для інноваційної діяльності.  

Слід зазначити, що створення інноваційної інфраструктури регіону як 
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найбільш фондоємної стратегічної складової передбачає заходи не лише 

щодо установ інноваційних центрів і технологічних парків, але і їх 

облаштування, впровадження систем інноваційного сервісу, розвиток 

інформаційної мережі, участь кредитно-фінансових установ регіону в 

інноваційних процесах.  

Як показує досвід [121, с. 171], наявна і формована в регіонах 

інноваційна інфраструктура не дуже ефективна та одна з найменш 

розвинутих підсистем  регіональної іннговаційної системи. Регіональні 

інноваційні центри, займаючись виконанням відповідних їх профілю 

функцій, практично не координують свою діяльність один з одним і лише 

епізодично взаємодіють з місцевою владою. Ніякої значущої підтримки 

реальних інноваційних проектів програми подібних центрів не 

передбачають, стандартний набір їх послуг для малого бізнесу не має 

широкого попиту, оскільки не передбачає головного – «інкубації» 

конкретних проектів, їх початкової фінансової та ресурсної підтримки і 

професійного управлінського супроводження, орієнтованого на вітчизняну 

специфіку бізнесу.  

Таке положення викликано рядом об’єктивних причин, насамперед, 

нестачею початкових капіталів і власності, недоліком управлінських 

навичок, відсутністю інвестиційної зацікавленості з боку промисловості. На 

думку Д.Е. Висоцького, воно обумовлюється також недосконалістю 

законодавчої бази, яка має в даній сфері фрагментарний характер, 

недостатньо ефективним механізмом фінансового забезпечення, браком 

системи взаємодії між суб’єктами інноваційної інфраструктури [23].  

У зв’язку з цим в даному контексті доцільно культивування в регіонах 

переважно тих напрямків наукових досліджень, які можуть бути затребувані 

в регіоноутворюючих виробництвах, що припускає використання цільової 

підготовки вищою школою профільних спеціалістів саме для цих 

підприємств. Такий підхід відповідає принципам сучасної інноваційної 

політики, яка реалізується розвиненими країнами світу, а саме: концентрації 
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та спеціалізації ресурсів, а не їх диверсифікаціі, що виражається в розвитку 

національної економіки за пріоритетними напрямами науково-технічної 

діяльності. 

 

  1.3. Зарубіжний досвід і етапи становлення теорії управління 

інноваційною діяльністю  

 

Зростаюча масштабність інноваційних процесів у світовій економіці 

зумовлює швидке старіння традиційної продукції та потребує  скорочення 

тривалості досліджень і прискорення впровадження їх результатів. Підсумки 

НДДКР реєструються у вигляді патентів, винаходів та авторських свідоцтв і 

втілюються як інновації. З цього випливає, що наявність інформації і знань, 

заснованих на досвіді, є обов’язковою умовою повноцінного здійснення 

інноваційної діяльності.  

У цьому зв’язку основним методом вивчення теоретичних основ і 

обґрунтування стратегічних напрямків розвитку сучасного інноваційного 

менеджменту є історичний підхід, що передбачає вивчення та аналіз його 

розвитку. Протягом першого етапу (до 1900 року) в світі зароджувалися 

перші паростки сучасної інноваційної теорії. Вивчення історії світових 

винаходів дозволяє віднести до найраніших нововведень: компас, порох, 

виготовлення паперу, книгодрукування та багато іншого. Одним з перших 

подій, що відносяться до управління інноваціями, стало прийняття 

Венеціанської Республікою в 1474 році Положення про промислові патенти 

(Парті Венеціана).  

Документ передбачав, що нові винайдені пристрої, коли вони були 

введені в практику, повинні були бути доведені до відома влади з метою 

отримання правового захисту від потенційних порушників на термін 10 років 

[179]. У 1792 році Т. Мальтус (1766-1834) у книзі «Твір про принципи 

народонаселення» вперше сформулював закон спадної віддачі, причинно-

наслідкові зв’язки якого послужили надалі поштовхом у розвитку теорії 
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управління інноваціями. Зазначимо, що англійський класик політичної 

економії Д. Ріккардо (1772-1823) разом з іншими економістами того часу 

визнавали, а У. Сеніор (1790-1864) наполягав на тому, що дія спадної віддачі 

переривається в результаті науково-технічного прогресу [157].  

Незважаючи на те, що дана гіпотеза не набула в ті роки подальшого 

розвитку, оскільки на основі припущень одного з основоположників 

економічної теорії А. Сміта (1729-1790) був вироблений додатковий постулат 

згідно з яким науково-технічний прогрес у сільському господарстві в 

довгостроковому періоді не досягне того рівня, який дозволив би подолати 

убутну віддачу. У середині XIX століття деякі патентні бюро в Лондоні, 

Парижі та Вашингтоні почали закриватися за непотрібністю, вважаючи, що 

суспільство вже винайшло все, що можна винайти [154].  

У зв’язку з цим інноваційна теорія не набула належного розвитку в той 

період. Разом з тим, економістами постійно робилося безліч спроб з розробки 

доктрин, що розглядають вплив технічного прогресу на земельну ренту і 

заробітну плату. Проте всі вони являли собою напівнезалежні побічні задачі 

теорії розподілу і тому не набули великого резонансу.  

Результати досліджень свідчать, що до початку другого періоду (1900-

1950) чисельність зайнятих у світовій науці людей досягла 100 тис. осіб, що 

сприяло появі не тільки нововведень, а й формуванню теоретичних основ з 

управління. Вивчення показує, що родоначальником сучасної інноватики по 

праву можна вважати австрійського економіста Й. Шумпетера (1883-1950), 

який розкрив на початку ХХ століття зміст нововведень. У своїх працях 

учений викладає інноваційну теорію підприємництва, суть якої полягає в 

тому, що економічний розвиток відбувається не тільки за рахунок 

збільшення національних запасів і засобів виробництва, але і за рахунок їх 

перерозподілу підприємцями на користь нових комбінацій, використання 

яких автор і вважав інноваціями [157, c. 72].  

Слід зазначити,  Й. Шумпетер підкреслював, що інновації діляться на 

введення нових продуктів (продуктові інновації), нових виробничих процесів 
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(технологічні інновації) і нових методів управління та практики 

(організаційно-економічні інновації). При цьому він зазначав, що радикальні 

інновації часто потребують використання всіх трьох видів. Підприємці 

постійно долають у процесі своєї роботи  протидію зовнішнього середовища. 

Щоб подолати цей опір, вони використовують нововведення. Тому 

австрійський економіст вважав підприємців (новаторів) рушійною силою 

економічного розвитку, а підприємницьку здатність, за Й. Шумпетером, 

четвертим фактором виробництва, не врахованим Ж.-Б. Сеєм (1767-1832) у 

трифакторній моделі виробництва.  

Варто також підкреслити, що Й. Шумпетер розділив технологічний 

процес змін на три етапи: винахід, інновації, поширення. При цьому головну 

роль вчений відводив саме дифузії нововведень [158]. 

У 20-ті роки ХХ століття російський економіст Н. Д. Кондратьєв (1892-

1938) висунув теорію великих циклів економічної кон’юнктури тривалістю 

45-60 років, яка передбачає чергування фаз відносно високих і відносно 

низьких темпів економічного зростання. Вчений пов’язував ці зміни з 

розвитком техніки виробництва та обміну, яким передують значні технічні 

винаходи і відкриття [76, c. 370-371].  

Разом з тим Й. Шумпетер розвинув гіпотезу Н. Д. Кондратьєва, 

представивши економічний розвиток як послідовність висхідних пульсацій, 

що мають характерну форму хвилі та обумовлених дискретно появою 

великої кількості нововведень через деякі проміжки часу. З теоретичного 

аналізу     Й. Шумпетера випливає, що цикл складається з чотирьох фаз: 

процвітання (prosperity), рецесії (recession), депресії (depression), відновлення 

(recovery).  

Таким чином, австрійсько-російський «дует» економістів звернув увагу 

на обмеженість переважаючої на той час статичної теорії загальної рівноваги 

і запропонував доповнити її аналізом динамічних процесів. Початок третього 

етапу становлення інноваційної теорії (1950-1990) ознаменувався появою 

першого покоління моделей інноваційного процесу (1G), використання яких 
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було домінуючим до середини 60-х років XX століття. Такі моделі називають 

«підштовхувані технологіями» (technology push), а також «лінійними», або 

«неокласичними».  

Встановлено, що вони розглядають інноваційний процес як «процес 

відкриттів, у якому нові знання трансформуються в нові продукти, 

проходячи певні етапи»: фундаментальні дослідження, прикладні 

дослідження, виробництво нового продукту, маркетинг, поширення нового 

продукту         [161, с. 118; 175]. Необхідно зазначити, що в моделях першого 

покоління результати у вигляді нових продуктів або послуг безпосередньо 

залежали від зусиль на перших стадіях інноваційного процесу.  

Отже, перетворення результатів НДДКР у нові продукти, послуги або 

процеси, на думку неокласиків, було автоматичним і тому не потребувало 

належної уваги. Результатом цього підходу до інноваційного процесу стала 

підвищена увага до створення наукових лабораторій.  

Проведені нами дослідження показують, що лідерство розвитку 

інноваційної теорії на початку третього періоду належало Сполученим 

Штатам Америки. У середині 50-х років XX сторіччя професор 

Массачусетського технологічного інституту Р. Солоу (1924) в рамках 

неокласичних моделей зростання з екзогенним технічним прогресом довів 

взаємозв’язок НТП та економічного зростання. При цьому в своїх працях 

американський економіст позначив технічний прогрес як фактор 

економічного зростання нарівні з такими, як виробництво, праця і капітал.  

Слід підкреслити, що особливого значення ролі НТП у 20-річних   

періодах (циклах) чергування швидкого і повільного економічного зростання 

надавав ще один американський економіст С. Кузнець (1901-1985), який у   

60-х роках ХХ століття позначив вплив технічного прогресу і технологічних 

змін на процес економічного зростання. На особливу увагу заслуговує той 

факт, що за результати, досягнуті в даній сфері, С. Кузнець і Р. Солоу були 

удостоєні, відповідно в 1971 і 1987 роках, Нобелівської премії з економіки. 

Значний внесок у розвиток інноваційної теорії вніс американський соціолог 
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Е. Роджерс (1931-2004), який на початку 60-х років ХХ століття висунув 

теорію дифузії інновацій, яка описує процес поширення у вигляді S-подібної 

кривої. Причому прийняття тієї чи іншої технології, за Е. Роджерсом, 

починається з повільних змін, темп яких зростає до завершальної фази, також 

має низьку швидкість і характеризується появою  нового продукту або 

технології.  

Крім цього, американський вчений стверджував, що число нових 

послідовників зростає до середини S-подібної кривої, після чого їх число 

зменшується. Необхідно також звернути увагу на те, що теорія дифузії 

інновацій передбачає використання кривої нормального розподілу для 

класифікації всіх адептів нововведень залежно від ступеня їх інноваційності.  

Так, виокремлюють  новаторів (2,5%), ранніх послідовників (13,5%), 

ранню більшість (34%), пізнішу більшість (34%) і відсталих (16%) [8]. Разом 

з тим, розвиток інноваційної теорії в середині 60-х років ХХ століття 

обумовив появу моделей другого покоління (2G), що набули назву  

«підтягувати попитом» або «ринкового тяжіння» (the demand pull). На 

відміну від попередників, у нових моделях інновації стали результатом 

сигналів, що надходять з ринку, а не від НДДКР. Таким чином, інноваційний 

процес у цей період був спрямований на задоволення попиту споживачів і 

складався з таких етапів, як ринкова потреба, розробка, виробництво, 

продажу [175]. 

Поряд з цим значущим є той факт, що в 60-х роках XX століття 

американський економіст М. Фрідман (1912-2006), вивчаючи наступ спадної 

віддачі в телекомунікаціях, підтвердив теорію Й. Шумпетера про те, що 

підприємницька здатність є четвертим фактором виробництва [9]. 

Незважаючи на цю обставину, розробки Н. Д. Кондратьєва та Й. Шумпетера 

в контексті інноваційної теорії залишалися незатребуваними до середини 70-

х років           ХХ століття поки німецький вчений Г. Менш (1937) не 

виокремив  три типи інновацій, які змінюють один одного протягом усього 

циклу: базисні інновації → інновації вдосконалення → здаються інновації 
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(псевдоінновації). Крім цього послідовник Й. Шумпетера доповнив його 

теорію визначенням «технологічного пата» описавши перехідно-депресивну 

фазу як період переорієнтації, під час якого складається патова ситуація між 

традиційно-охоронними і оновлюваними  силами [82; 171].  

Ця фаза, на думку німецького дослідника, характеризується тим, що 

економіка структурно готова до базисних інновацій (циклічна точка 

мінімуму), які згодом виявляються групами (кластерами) з відповідним 

мультиплікаційного ефекту. Вчений також стверджував, що вихід з кризи 

(депресії) обумовлений розробкою базисних інновацій, а не їх 

розповсюдженням, як вважав Й. Шумпетер. Набула розвитку теорія Г. 

Менша та праці американських економістів Р. Нельсона (1930) і С. Вінтера 

(1935), які сприяли появі та розвитку третього покоління інноваційного 

процесу (3G), що характеризується «інтерактивними» або «суміщеними» 

моделями, комбінує два попередні покоління G1 і G2 [172]. Таким чином, 

класичний інноваційний процес починався з генерування ідей, заснованих на 

потребах ринку та наявних технологічних можливостей, і закінчувався 

продажем нововведень на ринку [175].  

Особливої уваги заслуговує «ланцюгова модель», що відноситься до 

третього покоління інноваційного процесу, запропонована американцями          

С. Кляйном (1922-1997) і Н. Розенбергом (1927), яка передбачала виділення 

п’яти взаємопов’язаних ланцюжків інноваційного процесу, що описують 

різні джерела інновацій та пов’язані з ними входи знань протягом всього 

процесу. Центральний ланцюжок складався з таких фаз, як вивчення 

потенційного ринку, винахід або створення аналітичного проекту, детальне 

проектування та випробування, внесення змін у конструкцію і виробництво, 

розподіл і вихід на ринок.  

У той же час наявність зворотних зв’язків у моделі, на думку авторів, 

дозволяє після виведення інноваційного продукту на ринок проводити його 

постійне вдосконалення, що сприяє підвищенню його споживчих якостей        

[170, с. 283]. В цілому необхідно відзначити, що моделі третього покоління 
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так чи інакше залишалися лінійними.  

Варто вказати на один істотний момент: опис і систематизація 

принципів побудови ефективної системи виробництва у Японії, які набули  

назви «кайдзен», призвели до появи інтегрованих моделей інноваційного 

процесу, що відносяться до четвертого покоління (4G). Новий підхід 

передбачав інтеграцію НДДКР з виробництвом, постачальниками і 

покупцями. В результаті різні підрозділи підприємств інтегрувалися в 

процесі створення нового продукту для одночасного скорочення часу і 

витрат [175].  

Отже, паралельно-інтеграційна суть нового інноваційного процесу не 

відміняла, а доповнювала мережу взаємодій моделі третього покоління. 

Особливої уваги заслуговує той факт, що на початку 80-х років ХХ століття       

К. Фрімен, Дж. Кларк і Л. Соете вивчили вплив довгих хвиль на формування 

кластерів інновацій, матеріалів, електроніки, структуру виробництва і 

зайнятості [165].  Колектив авторів дійшов  висновку, що інноваційні 

кластери утворюються не тільки в моменти депресії, як стверджував Г. 

Менш, але й у будь-якій фазі довгих хвиль. При цьому найбільш активна їх 

поява, на думку К. Фрімена,      Дж. Кларка і Л. Соете, відбувається в період 

відновлення економіки.  

Важливо підкреслити і те, що дослідники встановили: час появи 

базисних інновацій не має істотного значення, оскільки поширення таких 

нововведень не відбувається безпосередньо після того, як вони були створені 

і в багатьох випадках для цього потрібні роки. Причому автори ввели поняття 

технологічної системи, його вони розуміли як взаємопов’язане сімейство 

технічних та со-ціальних нововведень. Відповідно з поглядами зазначених 

економістів темпи економічного зростання багато в чому залежать від 

формування, розвитку і старіння технологічних систем.  

У той же період голландський економіст Якоб Ван Дейн (1943), 

поділяючи точку зору К. Фрімена, Дж. Кларка і Л. Соете щодо 

безперервності інноваційних процесів у всіх фазах довгих хвиль, вважав, що 
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крім самих нововведень і довжини їх життєвих циклів, важливою є і сума 

інвестицій в інфраструктуру. Таким чином, вчений був переконаний, що для 

того щоб базисні інновації створювали нові галузі промисловості, необхідно 

забезпечити сприятливий інвестиційний клімат. Поряд з цим необхідно 

зазначити, що голландський дослідник виокремив  чотири типи інновацій 

[178]: 

Продуктові інновації, створюють нові галузі промисловості; 

Продуктові інновації в наявних галузях; Процесні інновації в наявних 

галузях; Процесні інновації в базових галузях. У середині 80-х років            

ХХ століття два професори Гарвардського університету У. Абернеті (1933-

1984) і К. Кларк (1949) доповнили теорію Й. Шумпетера, розробивши модель 

прийняття рішень у рамках стратегічного планування інноваційної діяльності 

та управління змінами в компаніях. Для цього вченими була використана 

карта різкого переходу від одного стану до іншого «transilience maps» [162]. 

При цьому авторами пропонується залежно від стану ринку і потенціалу 

фірми класифікувати, як саме освоюються інновації: на революційні, 

регулярні,  створюючі ринкову нішу і архітектурні.  

Таким чином, складена карта вказує на можливі варіанти розвитку 

подій (зниження або підвищення конкурентних переваг) залежно від 

використовуваних типів інновацій в конкретній ситуації. Слід зазначити, що 

не менш важливою розробкою того часу є запропонована канадським 

професором Р. Купером (1955) модель управління інноваційними проектами 

«Stage-Gate ® model», що відноситься до четвертого покоління і являє собою 

інноваційний процес у вигляді послідовних етапів (Stage), кожен з яких 

складається з міжфункціональних і паралельних робочих стадій.  

Автор виокремив 5 основних фаз: огляд (попередні дослідження), 

побудова ділового випадку (детальне опрацювання ідей), розвиток (розробка 

проектів), випробування і затвердження (оцінка та відбір проектів), запуск 

(повна комерціалізація проекту) [177]. У зв’язку з цим вчений передбачив, 

що перехід на черговий етап здійснюється через «ворота» (Gate), які 
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відповідають за контроль якості проекту, визначення його пріоритетності, 

прийняття рішення про продовження або припинення проекту і виділення 

відповідних ресурсів.  

Важливо підкреслити, що всі «ворота» мають загальний формат:  

входи (результат діяльності на попередньому етапі);  

критерії (питання або кількісні мірки, за якими проект оцінюється з 

метою прийняття рішень про його продовження та пріоритетності);  

виходи (прийняте рішення: план дій, дата наступних зборів і необхідна 

вхідна інформація).  

Заслуговує на увагу та обставина, що розроблена Р. Купером модель 

дозволяє здійснювати пошук і усунення проблем на всіх стадіях 

інноваційного процесу, підвищуючи тим самим шанси на успіх проектів.  

Дослідження показують, що родоначальником сучасної російської 

інноваційної теорії є економіст Ю. В. Яковцев (1929), який в 1980-х роках 

запропонував класифікацію технічних нововведень, ввів поняття 

інноваційного циклу як періоду практичного використання нових наукових 

знань і винаходів, визначив його структуру, розкрив зв’язок з науковими, 

винахідницькими і технічними циклами, розглянув механізм освоєння 

нововведень [160].  

Разом з тим, необхідно підкреслити, що значний внесок у розвиток 

інноваційної теорії вніс російський соціолог О. І. Пригожин (1940), який 

наприкінці 1980-х років запропонував доволі повну і оригінальну 

класифікацію інновацій за п’ятьма напрямками: поширеності, місця у 

виробничому циклі, наступності, охопленням очікуваної частки ринку, 

інноваційного потенціалу і ступеня новизни [110, с. 270-275].  

Окремої уваги заслуговує те, що наприкінці третього етапу англійський 

економіст К. Фрімен (1921) і професор Колумбійського університету               

Р. Нельсон (1930) для пояснення національних відмінностей у рівні 

технологічного розвитку запропонували використовувати поняття 

«національна інноваційна система» (НІС). Проведений нами аналіз показав, 
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що автори розуміли під цією системою мережу інституційних структур у 

державному і приватному секторах економіки, активність і взаємодія яких 

ініціює, створює, модифікує і сприяє дифузії нових технологій.  

Слід також зазначити, що такі інститути включають не тільки 

організації, які відповідають за проведення досліджень, а й спосіб дій, за 

допомогою якого йде організація і управління наявними ресурсами як в 

підприємстві, так і на національному рівні [31; 91]. Розвиток інноваційної 

теорії того часу було обумовлено розробками німецького економіста             

А. Кляйкнехта (1951), який критично розглянув і розвинув концепцію свого 

співвітчизника Г. Менша. Вивчення показує, що перший стверджував, що 

нововведення-продукти утворюються на фазі депресії, а нововведення-

процеси     – на підвищеній стадії довгої хвилі. При цьому він пояснював це 

тим, що фаза підйому характеризується низьким рівнем ризику, який сприяє 

використанню поліпшених інновацій у напрямах техніки, що швидко 

розвиваються і під час депресії стають безперспективними, внаслідок чого в 

цей період менш ризикованими виявляються радикальні продуктові інновації 

[167].  

Таким чином, А. Кляйнехт, так само як і Г. Менш, вважав, що спад 

виробництва стає стимулом радикальних інновацій, особливо в характері 

випускається. Важливо зазначити, що А. Кляйнкнехт вперше довів наявність 

кластерів нововведень (їх «згущення» в часі) і схарактеризував їх як 

сукупність базисних інновацій, сконцентрованих на певному відрізку часу і в 

певному економічному просторі. При цьому вчений підкреслював, що у фазі 

депресії переважають кластери продуктових інновацій, а у фазі підйому – 

процесних інновацій на діючих виробництвах [13]. З урахуванням зроблених 

припущень, А. Кляйнкнехт на початку четвертого етапу (1990-2020) 

запропонував показники, що характеризують інноваційну діяльність 

підприємств. При цьому дослідник розділив їх на показники інноваційного 

входу (число патентів, загальні витрати на нововведення, оголошення нових 

продуктів) та інноваційного виходу або «заходи успіху» (число основних 
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інновацій, частки імітаційних і революційних продуктів) [168, 167]. 

Початок нового періоду було відзначено розробками вчених-

економістів Д. С. Львова (1930-2007) і С. Ю. Глазьєва (1961), які на основі 

теорій Й. Шумпетера і Н. Д. Кондратьєва розробили концепцію 

«технологічних укладів», під якими вони розуміють сукупність пов’язаних 

виробництв, що мають єдиний технічний рівень і розглянутих як якась 

структурна підсистема економічної системи. Вивчення показує, що в 

середині 1990-х років англійський соціолог Р. Ротвелл (1941-2003) виділив 

п’ять поколінь інноваційних процесів з характерними для них моделями: 

технологічного поштовху –1G (1950-1965), ринкового тяжіння – 2G (1965-

1972) , поєднана – 3G (1975-1985), інтегрована – 4G (1982-1995), системно-

мережевої інтеграції – 5G (1990-2002).  

Відповідно до теорії дослідника характерна для того часу п’ята модель 

(5G) являє собою ідеалізовану інтегровану модель 4G, спрямовану на 

зміцнення внутрішніх (між різними підрозділами) і зовнішніх (зі 

споживачами та іншими установами) зв’язків, заснованих на інформаційних і 

комунікаційних технологіях, що використовують імітаційне моделювання, 

інтегровані системи гнучкого виробництва, автоматизованого проектування 

та експертної оцінки [24].  

Як показує аналіз, обмін інформацією був ключовим моментом в 

інноваційному процесі 5G, що обумовлювало системно-мережеву інтеграцію 

та побудову відповідної мережі, що знижує статичну і динамічну 

невпевненість інноваційної діяльності [166, с. 99].  

За даними виконаних нами досліджень, до п’ятого покоління може 

відноситися модель типу «воронка», розроблена в 1990-х роках 

американськими економістами С. Уйлрайтом (1943) і К. Кларком (1949). 

Необхідно також зазначити, що в основу моделі авторами покладено процес 

«воронка» ідентифікації та відбору перспективних нововведень з великої 

кількості незрілих ідей, що характерно для великих компаній, які мають 

кілька стратегічних напрямів [181].  
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У результаті вивчення даного питання нами встановлено, що основною 

проблемою цієї моделі є ступінь узгодженості механізмів розширення входу 

«воронки» і звуження її горловини, які повинні одночасно збільшувати 

доступ до інформації, необхідної для генерування більшої кількості нових 

ідей і використовувати адекватні та ефективні методи оцінки проектів на всіх 

етапах.  

Особливу роль у розвитку інноваційної теорії зайняли розробки 

американського економіста К. Крістенсена (1952), який  висунув наприкінці 

90-х років теорію «підривних інновацій», що, на його думку, являють собою 

нововведення, засновані на ще відносно недостатньо досконалій технології і 

поступаються наявним  традиційним товарам, але при цьому надають нові 

споживчі властивості, які роблять дані продукти більш простими, зручними і 

мобільними, компактними у застосуванні. Вивчення показує, що                     

К. Крістенсен називає два типи підривних інновацій, які передбачають 

використання [80]: 1) технологій, спрямованих на завоювання нових ринків. 

У цьому випадку підприємства мають справу не з конкурентами, а з 

відсутністю споживання. Новий продукт дешевий і простий в обігу, зручний 

або має малі габарити, що спонукає споживачів, які раніше не користувалися 

ним через його складність, дорожнечу або великий розмір, купувати цей 

продукт; 2) технологій, орієнтованих на нижні рівні ринку.  

Таким чином, підприємства акцентують увагу на зниженні цін за 

рахунок зміни споживчих властивостей товарів і послуг у бік їх скорочення. 

Тим самим залучаються споживачі, лояльність яких не була зафіксована 

компаніями сформованого ринку.  

Проведений нами аналіз праць К. Крістенсена показує, що труднощі 

використання теорії «підривних інновацій» обумовлені неефективністю її 

застосування у великих підприємствах з добре налагодженими бізнес-

процесами. Тому впровадження підходів щодо освоєння нових ринків є 

найбільш ефективним тільки для початківців підприємств.  

Узагальнюючи викладене, необхідно зазначити, що в 90-х роках          
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ХХ століття розвиток інноваційної теорії досяг того рівня, коли 

міжнародною організацією економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) стало можливим прийняття методологічних довідників, які отримали 

назву «Сімейства Фраскаті», і які покладені в основу Міжнародних 

стандартів у статистиці науки, техніки та інновацій: Керівництво Фраскаті 

(Frascati Manual) (1963–1993), присвячене НДДКР. Воно призначене для 

національних експертів країн-членів ОЕСР збирають і публікують дані про 

національні НДДКР-проекти. Керівництво присвячено вимірюванню 

людських і фінансових ресурсів, залучених у дослідну та експериментальну 

розробку, які часто називають  «вхідними даними НДДКР» [174].  

Керівництво Осло (Oslo Manual) (1992–2006), присвячене 

інноваційному процесу. Документ містить концепції, визначення та 

методології, що дозволяє розробляти порівняльні показники інноваційного 

процесу країн-членів ОЕСР. Керівництво містить концептуальне поняття 

структури і характеристик інноваційного процесу, базові визначення 

інновації та інноваційних активностей, класифікації та методики 

вимірювання характеристик інноваційного процесу [123].  

Керівництво Канберра (Canberra Manual) (1995), присвячене 

управлінню людськими ресурсами. Розроблене для допомоги у проведенні 

вимірів і аналізу інтернаціональних порівняльних показників людських 

ресурсів, залучених до науково-технологічної діяльності. У документі 

висвітлюються методики вимірювання, структуризації резервів і потоків 

людських ресурсів у галузі   науково-технічних досліджень [124].  

Слід зазначити, що відсутність з політичних причин серед членів ОЕСР 

таких великих країн, що розвиваються, як Росія, Китай, Індія та Бразилія 

негативно позначається на дієвості прийнятих документів та їх вплив на 

формування глобальної інноваційної економіки. Підвищеної уваги 

заслуговують розробки американського економіста Г. Чесбро, який на 

початку XXI століття описав новий імператив для створення та отримання 

вигоди від технологій. Цей імператив він називав «відкритою інновацією», 
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що поєднує внутрішні й зовнішні ідеї і шляху до ринку, який сприяє 

освоєнню нововведень.  

Згідно з висунутою автором концепцією компаніям важливо не тільки 

використовувати зовнішні джерела винаходів і технологій для ефективної 

реалізації проектів, але й відкривати доступ до своїх аналогічних ресурсів, 

щоб отримати від їх реалізації максимальний прибуток. Ідеологією нового 

підходу стало використання технологій, ідей та винаходів саме в тих місцях, 

де вони затребувані [150; 151].  

Проведені нами дослідження дозволяють дійти висновку, що поява 

моделі Г. Чесбро сприяло переходу компаній від закритих інноваційних 

процесів до відкритого здійснення інноваційної діяльності, яка дозволяє 

отримати максимальний прибуток від спільного створення та комерціалізації 

проектів. При цьому нами встановлено, що американський економіст всього 

лише інтерпретував і перевів у теоретичну площину суть Закону Бея-Доула 

(1980) та Закону Стівенсона-Уайдлера (1980), адаптувавши їх основні 

положення до сучасних вимог інноваційного менеджменту. Треба сказати, 

що активне використання механізмів відкритих інновацій та зростаюча роль 

теорій управління новими формами інформації, наповненими контекстом, 

заснованому на досвіді, дозволило економістам К. Шамінад і Х. Робертс 

сформувати шосте покоління моделей інноваційного процесу, в основу якого 

покладене знання [164].  

На відміну від попередньої (5G), де ключовим питанням був обмін 

даними за допомогою інформаційних та комунікаційних технологій, у новій 

моделі центральне місце відводиться економіці знань, чиї механізми 

дозволяють створювати, розширювати і повністю використовувати людський 

капітал. Як зазначали Б. Карлсон і Р. Станкевич, підприємства відрізняються 

один від одного наявною у них інформацією, здатністю до навчання, 

інтенсивністю використання і поповнення набутих знань [163, с. 100]. 

Поділяючи цю точку зору, К. Шамінад і Х. Робертс стверджували, що чим 

швидше фірма здатна навчатися, тим швидше вона буде реагувати на ринкові 
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зміни розробкою власних інноваційних продуктів і послуг.  

Найбільш інноваційна компанія, на думку дослідників, та, яка вчиться 

швидше за всіх [164, c. 11]. У цілому нове покоління моделей інноваційних 

процесів залишається мережевим та інтегрованим, при цьому центральне 

місце в ній відведене механізмам управління знаннями. 

Постійний дефіцит фінансування науково-дослідної та дослідно-

конструкторської діяльності сприяє інтернаціоналізації даної сфери і 

розвитку інноватики. У цьому зв’язку актуальним є обґрунтування 

перспектив побудови регіональної інноваційної економіки, яка, за 

результатами виконаних нами досліджень, буде формуватися не стільки між 

країнами і регіонами, скільки між їх підприємствами, на базі яких 

організовуються транснаціональні корпорації. Тому для організації на 

вітчизняних підприємствах ефективної трансформації наявних ресурсів 

товарів та послуг, які  користуються попитом, нами було проведено аналіз 

відмінних особливостей управління інноваційною діяльністю для 

високотехнологічних компаній у регіонах, що активно займаються 

впровадженням нововведень і утворюють міжнародну тріаду: Західна 

Європа, Японія і Північна Америка (табл. 1.2).  

Вивчення даного питання показує, що підготовка і перепідготовка 

персоналу для інноваційної діяльності в цих регіонах тісно пов’язана з 

проведеною загальною кадровою політикою. Слід зазначити, що японські 

компанії відрізняються від європейських і американських неспеціалізованою 

підготовкою своїх фахівців з подальшим підвищенням кваліфікації в 

конкретній галузі. Заслуговує на увагу і той факт, що в підприємствах 

Західної Європи та Північної Америки переважно використовуються моделі 

інноваційного процесу, у яких НДДКР є головним джерелом інновацій. При 

цьому увагу американських компаній, на відміну від японських і 

європейських, сконцентровано як на внутрішніх, так і на зовнішніх 

провідних ринках.  

Виконані дослідження показали, що на корпоративному рівні важливу 
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роль при проведенні маркетингових досліджень відіграє робота з 

передбачення появи нових технологій. Незважаючи на те, що всі 

підприємства використовують повний набір інструментів для відстеження 

технологічного розвитку, їх значущість по регіонах відрізняється і 

ґрунтується: на аналізі баз даних у режимі онлайн в Західній Європі, 

взаємодії з власними зарубіжними підрозділами у Японії, участь у групах 

стандартизації та міжнародних консорціумах в Північній Америці.  

Аналіз бізнес-процесів, відповідальних за формування портфеля 

інноваційних пропозицій та проектів на досліджуваних підприємствах, 

показав, що детальне планування на стадії нечіткої фронтальної діяльності 

властиво тільки для японського регіону, при цьому революційна ступінь 

новизни інновацій є класичною складовою американських венчурних 

проектів. Разом з тим, здійснення фінансового планування і бюджетування в 

досліджуваних регіонах здійснюється на систематичній основі японських і 

американських компаніях і являє собою більш опрацьовану процедуру  

порівняно з тією, що можна зустріти в Західній Європі.  

Водночас високий рівень аналізу фінансової ефективності інноваційних 

проектів характерний тільки для Японії, яка має найнижчий рівень 

залежності від державного бюджету. Вивчення НДДКР у досліджуваних 

регіонах за останні роки показало, що спостерігається стійке зростання 

залежності компаній від зовнішніх джерел нових технологій, частка яких 

досягла 85%. При цьому для здійснення своєї інноваційної діяльності 

компанії розглянутих країн вибирають такі зовнішні джерела, як клієнти, 

постачальники, університети, державні лабораторії, нещодавно створені 

технологічні компанії та конкуренти.  

Встановлено, що основними критеріями вибору між зовнішніми і 

внутрішніми джерелами отримання технологій у всіх досліджуваних регіонах 

є «час і актуальність». При цьому в японських і американських компаніях до 

цих критеріїв можна додати «володіння правами інтелектуальної власності» 

та «відповідна компетентність/здатність», а до європейських – «доступність 
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технології, наявною у зовнішніх джерел» і «власне ознайомлення з 

технологією».  

Спираючись на вищевикладене, можна констатувати, що дослідження 

національних особливостей інтернаціоналізації діяльності з досліджень і 

розробок є актуальними для України і дозволяють виявити стимули та 

інструменти міжнародного обміну технологіями. Вивчення показало, що 

здійснення інноваційних процесів за кордоном відбувається у зв’язку з 

необхідністю адаптації продукції до місцевих вимог (Північна Америка), 

отримання відомостей щодо провідних зарубіжних ринків або провідних 

клієнтів (Японія), або можливості використання в своїх інтересах технологій, 

розроблених зарубіжними компаніями (Західна Європа).  

Наприклад, для ефективного використання міжнародного 

інноваційного потенціалу північноамериканські компанії використовують 

електронні засоби зв’язку, переміщення зарубіжних фахівців, конференції та 

симпозіуми. Результат аналізу західноєвропейських компаній виявив 

протилежну тенденцію, що характеризується створенням спільних 

міжнародних команд. Японія в даному випадку займає проміжне положення, 

тому компанії з цієї країни намагаються не випускати з уваги переміщення 

вітчизняних фахівців, але найбільше вони використовують навчання та 

стажування свого персоналу з питань інноваційної діяльності за кордоном.  

Важливо підкреслити, що координація, контроль та організаційний 

супровід постановки на виробництво інноваційних продуктів і послуг 

здійснюється в даних регіонах відповідно до національних стандартів та 

методологіями проектного управління, до яких відносяться: 

ICB IPMA (International Competency Baseline International Project 

Managers Association) – кваліфікаційний стандарт управління проектом, на 

базі якого розробляються національні (Німеччина, Франція, Італія, 

Швейцарія та ін.) кваліфікаційні стандарти та відповідні сертифікаційні 

процедури. 

PM BOK Guide PMI (Project Management Body Of Knowledge Project 
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Management Institute) – стандарт визначає коло знань, необхідних для 

ефективного управління проектами, і має статус національного у США. 

PRINCE2 – метод управління проектами, що фокусує увагу на 

організації, менеджменті і контролі, а також є de facto стандартом для 

керівництва проектами в державних структурах Великої Британії. 

P2M ENAA (Project and Program Management for Enterprise Innovation 

Engineering Advancement Association of Japan) – система знань, представлена 

у вигляді «Керівництва з управління інноваційними проектами та 

програмами підприємств», що має статус національного стандарту в Японії.  

Проведений нами аналіз особливостей дифузії нововведень в 

підприємствах світової тріади показав, що для європейської системи властиве 

використання інфраструктурних мереж, у той час як японська і американська 

системи застосовують відповідно коопераційні та наукові мережі.  

Виконане нами дослідження специфіки правового забезпечення 

інноваційного процесу дозволило визначити щодо кожного регіону 

пріоритетність отримання патентів і володіння правами інтелектуальної 

власності: Західна Європа – «низька», Північна Америка – «середня», Японія 

– «висока».  

Світовий досвід у цій сфері показує, що інтеграція підприємств 

України в рамках транснаціональних інноваційних потоків дозволить їм 

впровадитися в систему сучасних інженерних розробок і отримати доступ не 

тільки до привабливих ринків, а й до результатів перспективних досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ   УПРАВЛІННЯ     РЕГІОНУ 

 

2.1. Рівень розвитку та можливості інноваційного потенціалу 

регіону  

 

Володіючи всіма властивостями складної системи, тобто цілісністю, 

структурою, ієрархічністю, функціональністю, керованістю, 

цілеспрямованістю, самоорганізацією, нескінченністю, регіон складається з 

функціональних елементів, які також можуть розглядатися як системи більш 

низького рівня ієрархії, також мають власну структуру. Найбільш 

дослідженими у сучасній літературі є – економічний, організаційний, 

виробничий, кадровий і науково-технічний потенціал [21, 43, 62]. 

Інноваційний потенціал (ІП) регіону як управлінська категорія в даний час 

мало досліджений, хоча, на погляд автора, в системі сукупного потенціалу 

регіону він є основним.  

Розглянемо значення поняття «потенціал». Термін походить від 

латинського potentia і означає «сила, міць, приховані можливості». Широке 

трактування смислового змісту поняття «потенціал» наведено у ВРЕ, де воно 

визначається як наявні засоби, запаси, джерела, які можуть бути приведені в 

дію і використані для досягнення певних цілей, або як можливості певної 

особи, суспільства, держави в певній області [т. 20, с. 428].  

Цілі функціонування економічної системи регіону (підсистеми 

національної економіки) визначаються етапом її розвитку в рамках того 

економічного простору, частиною якого вона є. Очевидно, що ті самі 

економічні ресурси можуть використовуватися в різних напрямках. При 

цьому відбувається зіткнення і взаємне обмеження загальноекономічних 

орієнтирів і регіональних інтересів.  
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Об’єднуючою метою розвитку як простору країни, так і регіонального 

простору є підвищення рівня людського розвитку, який в термінах концепції 

сталого розвитку передбачає не тільки матеріальний добробут, але й фізичне 

здоров’я, тривалість життя, і рівень освіти населення. Завдання регіону при 

цьому – забезпечення узгодженого (не руйнувати один одного) відтворення 

людини, суспільства і природи.  

Економічні відносини, економічна діяльність є, як відомо, механізмом 

забезпечення потреб людини (суспільства) в різноманітних благах і послугах. 

Специфічне завдання функціонування економічної системи полягає не тільки 

у відтворенні ресурсів життєдіяльності, які не виробляються природою, або 

вироблених у недостатній кількості (як), але й у відтворенні можливості 

споживати ці ресурси всіма зацікавленими учасниками економічного 

процесу.  

З урахуванням методологічних засад, закладених у визначенні терміна 

«потенціал», для початку розглянемо, як саме трактується «економічний 

потенціал» у наукових джерелах. У Великій Радянській Енциклопедії 

економічний потенціал розглядається, як «сукупна здатність галузей 

народного господарства виробляти промислову і сільськогосподарську 

продукцію, здійснювати капітальне будівництво, перевезення вантажів, 

надавати послуги населенню в певний історичний момент» [т. 29, с. 627].  

Розглядаючи категорію «економічний потенціал регіону» як 

найважливішу характеристику більш абстрактного поняття «потенціал 

регіону» ми виходимо з того, що дане поняття відображає економічні 

відносини, пов’язані з використанням накопичених ресурсів суспільства з 

метою задоволення потреб (матеріальних, духовних та ін.) Окремих 

індивідуумів, суб’єктів господарювання, всього регіонального 

співтовариства, а також для подальшого розвитку регіональної економічної 

системи.  

Враховуючи місце і роль регіональної економічної системи в загальній 

економічній системі держави, економічний потенціал регіону, на нашу 
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думку, слід визначати, як здатність регіональної економічної системи 

здійснювати відтворювальні функції на основі використання матеріальних, 

трудових, природних, фінансових та інших ресурсів з метою задоволення 

потреб регіонального співтовариства і держави. 

У даному визначенні істотним є те, що економічний потенціал 

характеризує можливості економічної системи в усьому різноманітті 

виконуваних функцій, відображаючи її здатність приводити у взаємодію 

економічні ресурси для отримання необхідного кінцевого результату. При 

цьому кінцевим результатом виступає не обсяг вироблених товарів і послуг, а 

обсяг отриманого в результаті здійснення економічної діяльності доходу, 

який може використовуватися для задоволення потреб і забезпечення 

подальшого розвитку суспільства.  

Таким чином, економічний потенціал – не тільки кількісна, але і якісна 

характеристика, що є результатом історичної трансформації економічної 

системи і визначає перспективи її подальшого цілеспрямованого розвитку.  

А.В. Савчук пропонує під інноваційним потенціалом підприємства 

розуміти “сукупність усіх його ресурсів, які можуть бути задіяними у процесі 

здійснення інноваційної діяльності” [124].  

Розглядаючи науково-технічний потенціал, необхідно зауважити, що на 

відміну від інноваційного потенціалу, дане поняття не має у своєму складі 

економічного потенціалу. Проте абсолютно очевидним є той факт, що всі 

елементи науково-технічного потенціалу істотно впливають на величину 

економічного потенціалу регіону, та обумовлюють величину інноваційного 

потенціалу регіону. 

Слід зазначити, що інноваційний потенціал являє собою наявні в 

суспільстві можливості, пов’язані з утриманням та використанням 

нововведень у всіх сферах діяльності, що дозволяє здійснювати соціальний, 

економічний, технологічний, технічний розвиток національної економіки. 

Звідси випливає, що інноваційний потенціал регіону є сукупністю ресурсів і 

властивостей, які визначають інноваційні можливості сталого та ефективного 
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функціонування регіональної соціально-економічної системи.  

Таким чином, джерела інноваційних можливостей полягають насамперед 

у наявності певних ресурсів, властивостей і в різного роду змінах. Можна 

виокремити два види змін: зміна як результат впровадження нововведення; 

зміна як джерело інноваційних можливостей. Тут необхідно зазначити, що 

зміни як джерело інноваційних можливостей визначаються сукупністю всіх 

змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі регіону.  

У дослідженні П. Друкера підтверджується очевидність того, що джерела 

інноваційних можливостей полягають передусім у різного роду змінах         

[41, с. 23]. Одним з видів інноваційних можливостей є зміни в соціальному, 

політичному та інтелектуальному середовищі – це демографічні зміни, тобто 

зміни чисельності, складу населення вікової структури, рівня зайнятості, 

освіти і доходів, якість навколишнього середовища, рівень соціальної 

спрямованості. Саме інноваційні можливості охоплюють практично всі 

аспекти діяльності регіону (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2  

Класифікація інноваційних можливостей 

 

Класифікаційна 

ознака 

Класифікаційні угруповання інноваційних можливостей 

Етапи НТП Наукові, технічні, технологічні, конструкторські, 

виробничі, інформаційні, соціальні, організаційні 

Стимул появи Викликані розвитком науки і техніки, викликані розвитком 

виробництва, викликані потребами ринку 

Масштаб Складні (синтетичні), прості 

Об’єм «Точкові» (окремі пристосування, правила), системні 

(технологічні та організаційні системи), стратегічні 

(принципи виробництва і управління) 

Радіус дії  Поза підприємством, на підприємстві, в регіоні, поза 

регіоном 
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Призначення 

(мета) 

Ефективність виробництва, ефективність управління, 

поліпшення умов. праці, зміна норми власності, збагачення 

змісту праці, якість продукції, збереження здоров’я, 

поліпшення дозвілля, поліпшення освіти, економія 

(матеріалів, енергії, праці, засобів), економічні цілі, 

багатоцільові інноваційні можливості 

 

Слід зазначити, що інноваційний потенціал регіону визначається його 

реальними інноваційними можливостями, які залежать від наявних у регіоні 

ресурсів і властивостей та визначається не тільки і не стільки наявними у 

нього інноваційними можливостями, а й готовністю і здатністю до їх 

використання з метою втілення нововведень. Таким чином, пропонується 

наступна схема інноваційного потенціалу з його характеристиками (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Характеристика інноваційного потенціалу регіону 

Високий інноваційний потенціал регіону забезпечує високий рівень 

добробуту громадян. У зв’язку з чим виникає необхідність оцінити не тільки 

досягнутий рівень, а й здатність регіону до змін і напрям цих змін. Аналіз 

факторів економічного зростання дозволив розробити таку класифікацію 

джерел чинників зростання регіону (табл. 2.3). 

Інноваційний потенціал регіону 

Ресурси Властивості 

Інноваційні можливості 

Нововведення 

Ефективний розвиток 

регіональної соціально-

економічної системи 
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Таблиця 2.3  

Класифікація джерел і факторів росту в регіоні 
 

Класифікаційні 

групи 

Фактори 
ендогенні екзогенні 

1. Пов’язані з 

факторами 

виробництва  

а) екстенсивні  

б) інтенсивні 

Обсяг інвестицій (частково) 

основні виробничі фактори, 

оборотні фонди та запаси 

Обсяг інвестицій (частково) 

трудові ресурси.  

Ввезення сировини, 

матеріалів, устаткування 

Структура інвестицій та 

швидкість їх освоєння: 

структура і якість основних 

фондів;  

структура і якість оборотних 

фондів;  

управління та інформація 

Якість трудових ресурсів. 

Якість і склад природних 

ресурсів.  

Науково-технічний процес 

2. Пов’язані зі 

способом 

виробництва: 

Техніка та технологія виробництва, орієнтація 

виробництва, концентрація, спеціалізація і кооперування. 

Взаємодія (взаємодоповнюваність) факторів виробництва 

3. Пов’язані з 

реультатами 

виробництва та їх 

використанням 

Споживання – особисте і суспільне, накопичення та 

відшкодування основних фондів і приріст оборотних 

фондів 

 

Таким чином, планомірно і цілеспрямовано розвивати і максимально 

використовувати інноваційний потенціал регіону дозволяє забезпечувати 

правильно сформована система управління. У структурі інноваційного 

потенціалу регіону виокремлюють наступні складові:  

стан навколишнього природного середовища та наявність основних 

природних ресурсів; 

трудові ресурси, чисельність населення, рівень і динаміка зайнятості;  

виробничий потенціал;  

науково-технічний та кадровий потенціал;  

інфраструктура;  

рівень і динаміка зайнятості, загальноосвітній рівень;  

регіональні та геополітичні аспекти інноваційного потенціалу та ін.  
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Основні види природних ресурсів – землі (угіддя), природні 

рекреаційні ресурси, земні води, поверхневі водойми і водотоки, 

територіальні ресурси. Природні ресурси розуміють як тіла і сили природи, 

які на даному рівні розвитку виробничих сил і вивченості, можуть бути 

використані для задоволення потреб людського суспільства у формі 

безпосередньої участі в матеріальній діяльності, а також сили природи, які на 

даному рівні розвитку виробничих сил істотні для життя і діяльності 

людського суспільства і безпосередньої діяльності людей (природні умови).  

Таким чином, природно-ресурсний потенціал регіону – це частина 

сукупності природних ресурсів, які за даного рівня економічного і технічного 

розвитку суспільства та вивченості території можуть бути використані в 

господарській та іншій діяльності людини в даний час і в перспективі.  

Кількість, якість і поєднання природних ресурсів визначає природно-

ресурсний потенціал території. Наявність природних ресурсів, по-перше, 

впливає на формування територіальної структури господарства. По-друге, 

природно-ресурсний потенціал суттєво впливає на галузеву спеціалізацію 

регіону. По-третє, кількість, якість та ефективність використання природних 

ресурсів позначаються на темпах районного (регіонального) соціально-

економічного розвитку. По-четверте, володіння природними ресурсами, їх 

якісні параметри сприяють підвищенню ролі регіону на товарному ринку як 

України, так і в далекому зарубіжжі.  

Щодо Київського регіону слід зазначити, що цей регіон багатий 

землями сільськогосподарського призначення. Так, у загальній площі земель 

63,6% займають землі сільськогосподарського призначення (табл. 2.4). 

Водночас на кінець 2013 р. площа порушених земель становила 2904 

га, відпрацьованих –725 га. Що викликає занепокоєння та потребує 

негайного втручання у вирішення цієї проблеми. 
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Таблиця 2.4 

Землі Київської області [132] 

 Площа, тис. га Відсотків до 

загальної 

площі 

Усього земель                                                                                       2816,2 100,0 

землі сільськогосподарського призначення                                  1790,4 63,6 

ліси та лісовкриті площі                                                                   648,7 23,0 

забудовані землі                                                                               135,0 4,8 

землі під водою                                                                                    175,1  6,2 

відкриті заболочені землі                                                                     49,6  1,8 

інші землі                                                                                               17,4 0,6 

 

Ліси та лісовкриті площі у Київській області на 1 січня 2013 р. 

становили 648,7 тис. га. Однак на сьогодні темпи відтвореня лісів значно 

зменшились. Так, у 2013 році було віддтворено 3285 га лісів, що на 884 га 

(26,9 %) менше відтворення у 2005 році. 

Збільшується вилов риби. Якщо у 2000 р. було виловлено 2002 т, 2010 

р. – 1999 т., то вже у 2012 та 2013 роках – 2370 та 2027 т. риби відповідно. 

Таким чином, природно-ресурсний потенціал регіону великий, тому 

необхідно звернути увагу на його раціональне використання, поновлення 

ефективного управлінняя, залучення інвесторів. 

Важливою складовою інноваційного потенціалу є трудовий потенціал. 

Це, насамперед, кваліфікація та інтелектуальний, творчий потенціал, що є 

важливими факторами розвитку регіону. 

Аналізуючи наукові кадри, можна представити кількість спеціалістів, які 

виконують наукові та науково-технічні роботи (табл. 2.5). 
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Дані таблиці свідчать, що кількість працівників наукових організацій і 

спеціалістів, які виконують наукові та науково-технічні роботи з кожним 

роком зменшується. Так, порівняно з 1995 роком ці показники знизились 

майже вдвічі.  

Слід зазначити, що саме «…інтелектуальний капітал є одним із основних 

факторів інноваційного розвитку економіки, отже освіта відіграє 

надзвичайно важливу роль» [118, с. 283]. Такої ж думки дотримується М.С. 

Пашкевич, визначаючи, що економічне зростання на основі реалізації 

інтелектуального капіталу може бути прирівняно до ресурсного типу 

розвитку [99, с. 351]. 

Разом з тим, варто звернути увагу на тенденцію збільшення обсягу 

наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами 

організацій (підприємств), за видами (табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6 

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами 

організацій (підприємств), за видами, тис. грн [132] 

Рік Всього У тому числі 

фундамен-

тальні 

дослідження 

прикладні 

дослідження 

науково-

технічні 

розробки 

науково-

технічні 

послуги 

1995 17208,9 2178,7 12400,4 2275,8 354,0 

2000 31743,5 8602,2 16672,4 3945,8 2523,1 

2003 49687,4 10988,9 19581,0 11627,3 7490,2 

2004 68570,6 13598,8 26777,3 16637,0 11557,5 

2005 85910,8 19578,0 35008,5 22819,7 8504,6 

2006 102554,9 24401,9 37774,0 34973,3 5405,7 

2007 136368,9 32458,5 51531,6 46509,2 5869,6 

2008 181185,3 35835,0 75698,1 58630,9 11021,3 

2009 192549,5 34906,2 66952,8 81074,2 9616,3 

2010 209229,1 45651,5 85586,3 68244,4 9746,9 

2011 226044,1 47332,8 88030,1 36919,1 53762,1 

2012 254728,7 57114,2 99282,0 37739,9 60592,6 

2013 189007,4 57237,2 91099,3 28811,1 11859,8 
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Підтримання на належному рівні всіх складових потенціалу наукової 

діяльності на всіх стадіях її функціонування сприяє зростанню творчого 

потенціалу вчених (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7  

Характеристики наукового потенціалу [132] 

 

Якісна визначеність науки Кількісна визначеність науки 

1. Сукупність наукових знань 1. Ступінь відповідності наукових 

знань світовим досягненням 

2. Наукові кадри 2. Забезпеченість кадрами 

3. Матеріально-технічні засоби науки 3. Забезпеченість матеріально-

технічними засобами 

4. Наукова інформація 4. Забезпеченність науковою 

інформацією 

5. Технологічний спосіб організації 

науки 

5. Оптимальність технологічного 

способу організації науки 

6. Загальноекономічний спосіб 

організації науки 

науки; 

6. Оптимальність 

загальноекономічного способу 

організації науки 7. Соціально-економічний спосіб 

організації науки 

7. Прогресивність соціально-

економічного способу організації 

науки 

8. Спосіб управління наукою 8. Оптимальність способу управління 

наукою 

9. Витрати на науку 9. Фінансово-економічна 

забезпеченість науки 

10. Ціннісний компонент науки 10. Ступінь орієнтації науки на 

загальнолюдські цінності 

11. Результати (віддача) наукової 

діяльності 

11. Ефективність наукових досліджень 

 

Показниками кадрової складової інноваційного потенціалу є насиченість 

регіону науково-технічними кадрами, кількістю науково-дослідних 

організацій, сюди також можна віднести чисельність населення, рівень і 

динаміку зайнятості, освітній потенціал і т.д. 

Структуру трудового потенціалу можна представити таким чином        

(табл. 2.8). 
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Таблица 2.8  

Структура трудового потенціалу 

 

Компоненти трудового 

потенціалу 

Показники потенціалу 
Здоров’я Очікувана тривалість життя, витрати на 

охорону здоров’я, смертність за віком 

Творчий потенціал, активність Доходи авторських прав, кількість 

патентів і міжнародних, премій на 1 

жителя, темпи технологічного прогресу 

Освіта Середня кількість років навчання в 

школі і ВНЗ, витрати на освіту 

Професіоналізм Доходи від експорту, втрати від аварій 

Ресурси робочого часу Кількість працездатного населення, 

кількість зайнятих, рівень безробіття, 

кількість годин робочого часу на рік 

 

Необхідно зауважити, що в Київській області відбувається також 

зниження чисельності економічно активного населення (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Населення за економічною активністю [132] 

(віком 15-70 років: тис. осіб) 

Вид населення 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Економічно активне 

населення 

847,2 846,9 817,6 808,5 808,3 807,8 

працездатного віку 796,9 776,1 751,2 748,5 762,3 767,9 

старше працездатного 

віку 

50,3 70,8 66,4 60,0 46,0 39,9 

Зайняті 739,0 791,0 757,9 754,4 757,5 758,4 

працездатного віку 689,0 720,2 691,5 694,4 711,5 718,5 

старше працездатного 

віку 

50,0 70,8 66,4 60,0 46,0 39,9 

Безробітні 108,2 55,9 59,7 54,1 50,8 49,4 

працездатного віку 107,9 55,9 59,7 54,1 50,8 49,4 

старше працездатного 

віку 

0,3      

Економічно неактивне 

населення 

501,4 502,3 475,4 473,7 470,2 466,2 

працездатного віку 270,5 301,7 297,4 294,0 289,2 291,6 

старше працездатного 

віку 

230,9 200,6 178,0 179,7 181,0 174,6 
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Кількість населення з економічною активністю осіб старше 

працездатного віку за період від 2005 до 2013 року значно скоротилася – від 

70,8 тис.  у 2005 році до 39,9 тис. – у 2013, тобто на 44 %.  

Все це веде до зниження кадрової складової інноваційного потенціалу, 

що негативно впливає на сам інноваційний потенціал. Показниками 

виробничого потенціалу є стан основного капіталу та ступінь його зносу за 

галузями, конкурентоспроможність продукції, технічна та відтворювальна 

структура основного капіталу, рівень технологічної оснащеності та 

спеціалізації виробництва.  

Провівши аналіз основних складових інноваційного потенціалу 

Київської області, можна дійти висновку про те, що сьогодні склались 

несприятливі умови, у яких затребуваними є інновації в країнах з 

високорозвиненою економікою і в країнах, де економіка переживає період 

затяжної кризи. У першому випадку до інновацій звертаються як до 

високоефективного засобу, за допомогою якого можна здобути перемогу в 

конкурентній боротьбі, а в другому випадку в ньому шукають можливість 

виживання в умовах господарювання, що постійно погіршуються.  

Варто підкреслити, що механізм державної підтримки інноваційної 

діяльності знаходиться в стадії формування. Управління потенціалом, в 

основі якого лежить системний підхід до забезпечення розвитку набагато 

ефективніше одиничних заходів, спрямованих найчастіше на вдосконалення 

технологічних відносин. Управління інноваційного потенціалу регіону 

розуміється як процес підготовки, прийняття та реалізації рішень щодо 

формування та максимального використання сукупного інноваційного 

потенціалу регіону з метою його сталого соціально-економічного розвитку.  

Механізм управління інноваційним потенціалом пропонується 

представити у вигляді схеми (рис. 2.4). 
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  Рис. 2.4. Структура механізму управління інноваційним потенціалом регіону 

Процес управління потенціалом передбачає попередній аналіз 

позитивних і негативних сторін впроваджуваного нововведення, 

можливостей і загроз для підприємства, що виникають при цьому. Таким 

чином, пропонується розглянути методи і функції, які використовуються під 

час проведення інноваційних заходів. Методи управління наведено в табл. 

2.10. 

Таблица 2.10  

Методи управління інноваційним потенціалом регіону 

Методи 

управління 

Зміст управлінських дій 

Адміністративні     Розробка моделі управління інноваційним потенціалом, 

розподіл посадових обов’язків; підбір, навчання, атестація 

керівників; впровадження стандартів щодо проведення 

інноваційної діяльності; застосування дисциплінарних 

заходів впливу; видання наказів щодо розвитку і дослідження 

інноваційного потенціалу 

Управління інноваційним потенціалом регіону 

Управління процесом створення нововведення 

Економічна 

підсистема 

Функціональна 

підсистема 

Правова 

підсистема 

Забезпечуюючі 

підсистеми 

Методологічна Інформаційна Матеріальна Кадрова 
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Економічні Планування заходів щодо дослідження та розвитку 

інноваційного потенціалу; аналіз і контроль стану 

інноваційного потенціалу; застосування економічних 

заохочень, що стимулюють роботу з управління ІП; 

соціально-економічна оцінка ІП; управління ризиком при 

здійсненні нововведень 

Соціально-

психологічні 

Використання принципів психології при реалізації 

інноваційних можливостей; орієнтація творчої активності 

працівників у регіоні на вирішення питань, пов’язаних з 

використанням і розвитком ІП; моральне стимулювання 

дотримання працівниками та керівниками завдань і функцій 

ІП регіону 

Ідеологічні Залучення працівників до управління ІП; розвиток 

самоконтролю з виконання завдань ІП; виховання почуття 

відповідальності і свідомості; виконання завдань ІП; 

пропагування передового досвіду 

 

Функції управління дозволяють найбільш ефективно реалізовувати 

заходи щодо управління інноваційним потенціалом у регіоні з урахуванням 

його інноваційних можливостей і ресурсів. Можна виокремити наступні 

функції управління: цілепокладання, планування, організація; облік і 

контроль, мотивація, які відображають зміст основних стадій процесу 

управління інноваційним потенціалом. Пропонується розглянути управління 

інноваційним потенціалом як систему (рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Система управління інноваційним потенціалом  

У даній системі «Вихід» повинен відповідати основним вимогам 

цільової підсистеми: максимальному використанню та розвитку 

інноваційного потенціалу. Система «вхід», визначається технологічними, 

технічними, кадровими, інформаційними, фінансовими, організаційними і 

часовими ресурсами. Зовнішні фактори – це загальноекономічні умови, 

характерні для того економічного простору, частиною якого є регіон, 

відображають основні напрями економічної політики держави і є 

об’єктивними для регіональної економічної системи. До них слід віднести:  

податковий режим;  

бюджетну політику;  

фінансово-кредитну політику;  

державні пріоритети виробництва;  

тарифно-митну політику;  

соціальну політику. 

До компонентів «зворотного, зв’язку» системи управління 

інноваційним потенціалом відносяться нова інформація, вимоги, рекламації, 

умови здійснення господарської діяльності, що виникли у зв’язку з новими 
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досягненнями науково-технічного прогресу та ін. Структура системи 

управління інноваційним потенціалом з використанням інтеграційного 

маркетингу регіону характеризується наявністю чотирьох спеціальних 

підсистем: керуючої, яка відповідає за планування; організацію, мотивацію, 

регулювання, координацію; керованої, у рамках якої здійснюються аналіз і 

прогнозування для обґрунтування прийнятих рішень; цільової, у якій 

формуються цілі та завдання розвитку і управління інноваційним 

потенціалом регіону та забезпечуючої, яка покликана забезпечувати 

реалізацію відповідних завдань інтеграційного маркетингу.  

Представимо схематично регіональну політику та інноваційний 

потенціал регіону (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Регіональна інноваційна політика та інноваційний потенціал регіону 

Державна інноваційна політика повинна формуватися на основі аналізу 

поточного стану інноваційної діяльності в Україні, комплексного підходу до 
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розв’язання задач державної інноваційної політики, визначення стратегій та 

розробки прогнозів розвитку інноваційної діяльності на перспективу, що 

визначають конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку.  

Державне регулювання інноваційних процесів використовує 

інструменти та форми, представлені на рис. 2.7. 

На розробку основних напрямів удосконалення управління потенціалом 

в першу чергу впливає його стан. Тому успіх діяльності регіону багато в 

чому визначається правильно обраними напрямками розвитку. В силу цього, 

можна дійти висновку, що результатом удосконалення управління є 

формування таких пріоритетних напрямків розвитку інноваційного 

потенціалу регіону. У цьому випадку вони виступають як цілісна соціально-

економічна система, спрямована на досягнення оптимального поєднання 

довгострокових і поточних цілей регіону і розробляються з метою 

впровадження їх взаємного узгодження системи заходів, що забезпечують 

інноваційний розвиток регіону.  

На розробку основних напрямів удосконалення управління потенціалом 

в першу чергу впливає його стан. Тому успіх діяльності регіону багато в 

чому визначається правильно обраними напрямками розвитку. В силу цього, 

можна дійти висновку, що результатом удосконалення управління є 

формування таких пріоритетних напрямків розвитку інноваційного 

потенціалу регіону. У цьому випадку вони виступають як цілісна соціально-

економічна система, спрямована на досягнення оптимального поєднання 

довгострокових і поточних цілей регіону і розробляються з метою 

впровадження їх взаємного узгодження системи заходів, що забезпечують 

інноваційний розвиток регіону.  
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Таким чином, розвитк інноваційного потенціалу регіону розуміється як 

процес закономірних змін, що дозволяє йому перейти від старого якісного 

стану до нового, більш досконалого. Структурна схема вдосконалення 

управління інноваційним потенціалом регіону представлена на рис. 2.8. 

 

 
Рис. 2.8. Схема вдосконалення управління інноваційним потенціалом   

Слід зазначити, що необхідність державного управління інноваційним 

процесом обумовлена такими факторами, як депресивний стан економіки 

країни, загальноекономічними цілями соціально-економічного розвитку та 

відсутністю саморегулювання нововведень. 

Наявність у країні значного науково-технічного потенціалу може стати 

фундаментом реалізації національної технологічної стратегії і масштабного 

зростання інноваційної активності. 
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2.2. Концептуальні підходи до формування регіональної 

інноваційної діяльності регіону 

 

 

Сучасна економічна ситуація в регіонах України характеризується 

відсутністю розробленої концепції регіональної інноваційної політики: 

невиписаністю умов фінансування нововведень за рахунок регіональних 

засобів, нерозвиненістю регіональної інноваційної інфраструктури, 

відсутністю ефективних механізмів стимулювання інноваційної діяльності та 

підтримки інноваційного підприємництва [46-49, 59, 60].  

В останні роки в країні на мезорівні прийнятий ряд заходів щодо 

створення окремих елементів інноваційної структури та законодавчої бази 

інноваційної діяльності. У регіонах були створені трансфер-центри, 

технопарки, інноваційні центри. Діяльність цих структур часто має різно-

векторний характер, який інколи не узгоджується не тільки з галуззю науки і 

виробництва, але й часто не забезпечує зв’язку між окремими суб’єктами 

інноваційної системи.  

Природно, це позначається на ефективності інноваційного розвитку 

регіону, що дає підставу стверджувати, що регіональна інноваційна система 

(РІС) як цілісна фінансова, законодавча, організаційна структура підтримки 

інноваційного розвитку всередині регіонів в Україні поки не створена [6, 61, 

63]. Законотворчість на регіональному рівні має епізодичний і не завжди 

обґрунтований характер, часто будучи лише формальним виконанням вимог 

вищих органів. Відсутні рішення місцевих органів влади щодо стимулювання 

інноваційної діяльності в регіоні, а створений обласний інноваційний фонд 

досі охоплює тільки підприємства комунальної форми власності.  

Одним з можливих варіантів вирішення даної проблеми є розробка та 

впровадження ефективної регіональної системи управління інноваційною 

діяльністю. Одним з головних компонентів вирішення даної проблеми є 

наявність сучасної концепції регіональної інноваційної політики, її 
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узгодження як з національними, так і з регіональними пріоритетами 

економічного розвитку [128, 129, 146].  

Відсутність такої – означає управління інноваційними процесами 

методом проб і помилок. Ґрунтуючись на викладених висновках про стан 

інноваційного потенціалу Київської області, можна сформулювати зміст 

механізму реалізації регіональної інноваційної політики. Передусім 

необхідно реалізувати рамковий принцип поділу компетенцій між центром і 

регіоном, що детермінує стратегічні напрями, методи та механізми її 

реалізації.  

З точки зору А.В. Маркова, він повинен забезпечувати 

загальнодержавній інноваційній політиці той рівень комплементарності, який 

дозволить сконцентрувати зусилля регіональної влади переважно на 

напрямах, які об’єктивно випадають з поля зору галузевих міністерств, що, 

на його думку, унеможливлює дублювання і створює необхідний 

кумулятивний ефект [88, с. 240].  

Графічно даний підхід можна представити у вигляді структурно-

функціональної схеми, зображеної на рис. 2.9. 

Як керуюча функція, що забезпечує досягнення стратегічних напрямів 

регіональної інноваційної політики (див. Розділ 1), повинно 

використовуватися регулювання інноваційної діяльності, в основі якого 

лежать методи управління інноваційним розвитком регіону. Найбільш 

істотними в рамках цього дослідження є наступні методи [23, 40, 86, 87, 145]:  

1. Адміністративно-правові методи управління, що ґрунтуються на 

владно-розпорядчих функціях, відносинах. Ці методи орієнтовані на 

формування керуючих впливів на результати господарської діяльності 

економічних суб’єктів. До них відносяться закони, постанови, вимоги, 

заборони, норми та дозволи [50-57, 106-109]. У контексті стимулювання 

інноваційного розвитку вони використовуються для охорони інтелектуальної 

власності, при відкритті і, особливо, при закритті підприємства (процедура 

ліквідації компанії настільки складна і тривала, що цей пункт можна 
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виділити в окремий стримуючий фактор).  

 
Рис. 2.9. Структурно-функціональна схема регіональної інноваційної 

політики 

Ці методи більшою мірою застосовуються на макрорівні, однак і в 

регіоні вони можуть бути з успіхом використані для стимулювання розвитку 

малого та середнього інноваційного підприємництва.  

2. Організаційно-функціональні методи управління інноваційною 

діяльністю. Найбільше значення мають в питанні створення інноваційної 

інфраструктури, основна роль якої полягає у сприянні розвитку малих і 

середніх інноваційних підприємств, підвищенні інноваційної активності 

регіональних виробництв, стимулюванні наукових досліджень та їх 

орієнтації на потреби регіонального сектору економіки.  

3. Фінансово-економічні методи управління є різноманітними та 

орієнтовані на активізацію фінансування інноваційної сфери і створення 

пільгових умов з обов’язкових виплатах для суб’єктів інноваційної сфери. Ці 

методи перебувають у тісному зв’язку з грошово-кредитною, фіскальною, 
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інвестиційною та структурною політикою. Слід зазначити, що застосування 

даних методів управління дає результат лише за умови стабільного та 

послідовного використання їх протягом короткострокового періоду.  

4. Соціально-комунікативні методи управління. Дані методи 

орієнтовані на забезпечення сприятливих умов зростання творчої активності 

індивідуумів і спрямовані на активізацію новаторської діяльності на основі 

нематеріальних факторів. До них відноситься селективна кадрова політика, 

присвоєння спеціальних звань, суспільне визнання заслуг та ін. Дані методи 

управління є найменш вивченими, проте дуже актуальними, але брак 

креативного підходу в управлінського персоналу, нерозуміння ролі 

інноваційного розвитку стримують процеси формування економіки 

інноваційного типу.  

5. Екологічні методи управління. Державне управління у сфері охорони 

навколишнього природного середовища має здійснюватися на основі 

принципів законності, поєднання територіального та галузевого управління, 

комплексності, загальності, планомірності, використання можливостей 

науково - технічного прогресу та міжнародного співробітництва для пошуку 

джерел фінансування природоохоронної діяльності, підвищення її 

економічної та екологічної ефективності, забезпечення безпеки. 

Таким чином, управління охороною навколишнього середовища – це 

забезпечення виконання норм і вимог, що обмежують шкідливий вплив 

господарської діяльності на середовище і сприяють її відновлення і 

відтворення. 

Природоохоронне управління реалізується за допомогою системи 

правових, адміністративних, організаційних, економічних, технологічних 

інструментів. Здійснюється через взаємопов'язані функції обліку, 

планування, прогнозування ресурсопользованія, організації та реалізації 

природоохоронних заходів, контролю за їх виконанням, аналізу досягнутих 

результатів. 

Ми вважаємо, що важливе значення має формування системи 
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інструментів сталого розвитку, що включає міждержавні екологічні 

відносини, розробку еколого-орієнтованих національних рахунків, створення 

ринків екологічних послуг, продукції, технологій, облік екологічного ризику 

при прийнятті господарських рішень, раціоналізацію використання ресурсів 

за рахунок еколого - інноваційної діяльності, утворення джерел фінансування 

на основі грошової оцінки ресурсів, введення природно - ресурсної ренти. 

Основними цілями створення системи управління сталим еколого - 

економічним розвитком в Україні є законодавче забезпечення функцій 

держави щодо володіння та управління природними ресурсами, 

використання можливостей природно - ресурсного потенціалу для переходу в 

число передових країн, зменшення пріродоемкості економіки, забезпечення 

фінансової бази сталого розвитку. 

Таким чином, для створення ефективної системи управління сталим 

розвитком в Україні потрібно: 

оцінка господарської ємності локальних і регіональних екосистем 

країни, визначення допустимого антропогенного впливу; 

створення економічних і фінансових механізмів раціонального 

природокористування, стимулювання ведення господарської діяльності в 

екологічно допустимих межах з встановленням відповідальності за її 

результати, реформування системи природоресурсних платежів; 

формування ефективної системи пропаганди ідей сталого розвитку, 

екологічного виховання та навчання; 

вдосконалення правової бази, у тому числі з питань охорони довкілля, 

використання природних ресурсів і компонентів середовища, розмежування 

повноважень між органами влади. 

Оцінюючи методи і результативність впливу місцевих органів 

управління на перебіг інноваційних процесів на підприємствах Київської 

області в попередні роки, необхідно підкреслити, що в їхніх діях практично 

повністю немає опрацьованих інституційних механізмів. Критеріями оцінки 

діяльності підприємств у разі їх підтримки є, перш за все, збільшення обсягів 
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виробництва, збереження зайнятості, а не інноваційний характер 

перетворень.  

Важливою регіональною проблемою є створення ефективного 

механізму управління практичною реалізацією в регіоні складних 

інноваційних проектів, критерії відбору яких не опрацьовані. Подібна 

ситуація породжує переважання суб’єктивного підходу і неформальних 

відносин при відборі об’єктів для підтримки, через що дії місцевої влади на 

практиці виявляються стохастичними, не пов’язаними з реалізацією 

цілеспрямованої політики. Це актуалізує необхідність розробки та реалізації 

науково обґрунтованої регіональної інноваційної політики як дієвої 

альтернативи випадковому набору заходів зі стимулювання інноваційної 

активності суб’єктів інноваційної сфери регіону.  

У рамках перерахованих методів державного управління інноваційною 

діяльністю слід використовувати практичні інструменти, що забезпечують 

реалізацію стратегічних напрямів регіональної інноваційної політики. Тільки 

їх інтегральна єдність створить системні умови для досягнення поставлених 

цілей.  

Розглянемо докладніше практичну сутність названих інструментів. 

Світовий досвід розвитку економіки показує, що на інноваційну діяльність не 

впливають ні тип держави, ні політичний режим. Так, інноваційна діяльність 

успішно здійснюється і у федеративних державах (Німеччина, США), і в 

державах унітарних (Франція), і при конституційній монархії (Нідерланди, 

Велика Британія), а також в умовах комуністичного режиму в Китаї. 

Головним аспектом успішного здійснення інноваційної діяльності виступає 

наявність та інтенсивність використання заходів щодо її стимулювання і 

підвищення інноваційної активності суб’єктів РІС.  

Згідно з Марковим А.В., до базових суб’єктів РІС відносяться наукові 

та освітні установи, а також інноваційно орієнтовані виробничі підприємства 

[88, с. 145]. З точки зору системного підходу в умовах прискорення НТП 

(науково-технічного прогресу) їх стимулювання повинне ґрунтуватися на 
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наступних принципах: 

1) науковості (застосування методів стимулювання має бути науково 

обґрунтоване і виходити з оцінки особливостей розвитку регіону);  

2) комплексності (доцільність використання того чи іншого 

інструменту повинна підтверджуватися комплексною оцінкою економічного 

ефекту одержуваного в інноваційній сфері);  

3) цілепокладання (застосування інструментів стимулювання повинне 

бути спрямоване на досягнення стратегічних цілей регіональної інноваційної 

політики).  

У науковій літературі всі інструменти стимулювання інноваційної 

діяльності поділяються на прямі і непрямі [60, 81]. До прямих відносяться 

інструменти, які безпосередньо забезпечують залучення капіталу в 

інноваційну сферу, до непрямих – створюють умови, необхідні для 

ефективного здійснення інноваційної діяльності. З урахуванням даного 

поділу, вищевикладених принципів пропонується наступна структурна 

матриця реалізації регіональної інноваційної політики (рис. 2.10).  

У першому блоці методів реалізації регіональної інноваційної політики 

– фінансово-економічному – найбільш суттєвими і дієвими для Київської 

області є наступні інструменти. Фінансування за рахунок регіонального 

бюджету (бюджетне субсидування). При цьому варто зазначити, що 

бюджетне фінансування має бути більшою мірою спрямоване на галузь 

реалізації наукових розробок з огляду на те, що запуск інноваційного 

продукту у виробництво потребує великих витрат на реконструкцію 

виробничих потужностей, підготовку персоналу, проведення рекламної 

кампанії. На цьому етапі інноваційного процесу ще не відома реакція ринку 

на нововведення, наявні ризики відторгнення пропонованого товару.  

Крім того, за тиску дефіциту та обмеженості бюджету доведеться 

відмовитися від підтримки НДДКР за всіма напрямами і сконцентрувати 

фінансування тільки на пріоритетних розробках.  

Частину досліджень при цьому буде потрібно перевести на режим 
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науково-інформаційного відстеження, а за рядом з них державне 

фінансування доцільно буде повністю припинити. Схожої позиції 

дотримується і ряд українських дослідників [87, 102, 147]. Тому основу 

бюджетного фінансування НДДКР повинно скласти насамперед державне 

замовлення.  

Субсидії обласного бюджету мають надаватися на конкурсній основі. 

Причому юридичним особам – на виконання прикладних науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських робіт, що закінчуються виготовленням 

промислового зразка чи розробкою технологій, готових до впровадження у 

виробництво, а також громадянам, які здійснюють підприємницьку 

діяльність без створення юридичної особи, основною діяльністю яких є 

впровадження результатів наукових досліджень і розробок у виробництво.  

Кредитування. Банківські кредити (можливо під гарантії держави) 

повинні надаватися, головним чином, інноваційно активним виробничим 

підприємствам, які здійснюють:  

впровадження у виробництво нової або вдосконаленої продукції, 

просування нової або вдосконаленої технології для виробництва 

конкурентоспроможної  наукоємної продукції; технологічне переоснащення 

та підготовку виробництва до випуску нової або вдосконаленої продукції;  

організацію виробництва високотехнологічної продукції.  

Доцільно також виділення бюджетних кредитів, що надаються 

позичальнику, за наявності відповідних заявок та обґрунтувань. Розмір і 

порядок їх надання доцільно визначити при підготовці та затвердженні 

закону Київської області про бюджет на відповідний рік.  

Залучення іноземних інвестицій в регіональному аспекті може 

здійснюватися шляхом активізації діяльності місцевих органів влади щодо 

залучення в інноваційну сферу регіонів високотехнологічних 

транснаціональних корпорацій і міжнародного банківського сектору. За 

оцінкою Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), основним 

стримуючим фактором фінансування українських підприємств є брак 
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економічно обґрунтованих проектів [66].  

Таким чином, необхідно спрямувати діяльність місцевих органів 

управління на пошук і економічного обґрунтування регіональних 

інноваційних проектів, а також розширити їх представництво на глобальному 

фінансовому ринках. До теперішнього часу в ланцюжку фінансової 

підтримки інноваційних підприємств Київської області бракувало дуже 

важливої ланки – регіонального венчурного фонду.  

Призначення регіонального венчурного фонду полягає у фінансуванні 

інноваційних проектів, що знаходяться на такій стадії росту, коли 

нововведення наявне у віртуальному вигляді і компанії необхідні інвестиції 

для продовження розробки і запуску в серійне виробництво нового продукту 

або послуги.  

Сформулюємо основні підходи, які повинні детермінувати діяльність 

регіонального венчурного фонду. Головна умова його діяльності полягає в 

наступному: фінансування інноваційних проектів має здійснюватися шляхом 

участі венчурного фонду в статутному капіталі компанії, що реалізує проект; 

зокрема, шляхом придбання ним частки в статутному капіталі товариств з 

обмеженою відповідальністю, акцій у закритих акціонерних товариствах.  

Частка участі фонду у статутному капіталі може варіюватися в діапазоні від 

25 % + 1 акція, до 75 % + 1 акція залежно від стадії розвитку компанії та 

якості її корпоративного управління.  

Представники керуючої компанії фонду повинні входити до Ради 

директорів компаній, що фінансуються за рахунок коштів фонду, і брати 

участь у виробленні стратегії розвитку компанії та прийнятті рішень з 

ключових питань її діяльності. Очікувана прибутковість для власних 

вкладень фонду повинна бути не менше 30 % річних. Загальна сума 

інвестицій фонду не менше 5 % і не більше 15 % активів фонду. Бюджет 

фонду має формуватися з трьох джерел: 25 % – з державного бюджету, 25 % 

– з обласного, 50 % – керуюча компанія залучає від приватних інвесторів.  

Кінцева мета венчурного інвестора полягає в тому, щоб через 3-6 років 



 88 

досягти зростання вартості фінансованої компанії в кілька разів, а потім 

перепродати належний йому пакет акцій або стратегічному інвесторові, або 

іншому венчурному фонду.  

Питання створення регіонального венчурного фонду є актуальним і 

потребує прийняття певних законодавчих рішень на макрорівні. В даний час 

ведеться розробка законопроекту про створення Білоруської венчурної 

компанії (БВК) і паралельно з нею регіональних венчурних фондів. Однак 

відкладати рішення цього питання на регіональному рівні було б 

недоцільним.  

Для успішної роботи венчурного фонду потрібна високопрофесійна 

керуюча компанія, здатна грамотно управляти грошовими коштами фонду, 

концентрувати інформацію про ринок, визначати ризики, проводити 

експертизу проектів і вибирати найбільш перспективні для комерціалізації. 

Так, до моменту виходу даного законопроекту регіональним органам влади 

необхідно провести ряд підготовчих заходів на отримання субсидії з 

державного бюджету для формування регіонального венчурного фонду, а 

саме: 

провести роботу з пошуку професійної керуючої компанії, що має 

досвід роботи з венчурними інвестиціями; сформувати інноваційну 

інфраструктуру області;  

оцінити можливості місцевого бюджету та закласти статтю витрат до 

бюджету на майбутній рік, пов’язану з формуванням регіонального 

венчурного фонду.  

Крім проведення підготовчих заходів щодо створення регіонального 

венчурного фонду, можливо і необхідно вже зараз налагодити взаємодію з 

Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською асоціацією 

венчурного капіталу, зарубіжними венчурними фірмами та «бізнес-

ангелами» з метою їх залучення до фінансування наукомістких проектів на 

території Київської області . Серед інструментів стимулювання інноваційної 

активності суб’єктів РІС за допомогою застосування фінансово-економічних 
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методів найбільш значущими є спрямовані на стимулювання попиту на 

науково-технічну продукцію.  

Так, американські дослідники розрізняють у галузі стимулювання 

інноваційної діяльності два роду факторів: «підтягування попитом» (demand 

pull) – економічний стимул, що виходить від виробництва, і «технологічне 

підштовхування» (technology push) – поява вихідних зі сфери науки 

інновацій, які відкривають нові технічні можливості і формують пропозицію. 

Питома вага кожного з цих факторів ринку науково-технічної продукції, за 

їхніми даними, становить близько 3:1 [169, с. 78].  

Таким чином, підвищуючи попит на інновації з боку виробництва 

(надаючи пільги і фінансуючи, в першу чергу, інноваційно активні 

підприємства), стимулюється та сфера діяльності, яка потенційно має бути 

більш інноваційно активною, що автоматично призводить до збільшення 

пропозиції з боку організацій, які проводять наукові дослідження і розробки.  

З урахуванням даної обставини при розробці регіональної інноваційної 

політики найбільшу увагу необхідно приділяти непрямим інструментам, 

спрямованим на стимулювання попиту на інновації. Надання пільг та 

преференцій. У даному контексті пропонується використання пільгового 

оподаткування в частині відрахувань, що спрямовуються до обласного 

бюджету.  

Головний принцип такого оподаткування полягає в наступному: 

податкові пільги надаються не науковим організаціям, а підприємствам та 

інвесторам, що, в свою чергу, забезпечує попит на дослідження та інновації. 

Перевага податкової підтримки полягає в тому, що вона надається не 

авансом, а за реальну інновацію. Тому пропонується звільнити від місцевих 

податків підприємства та організації, чия діяльність заснована на активному 

використанні інновацій, аж до повної окупності вироблених ними витрат на 

інноваційну діяльність. При цьому повинні бути максимально скорочені 

місцеві податкові пільги та преференції для підприємств, які не проводять 

активної політики технологічного переозброєння.  
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У Київській області діють такі місцеві податки і збори:  

податок з продажів товарів у роздрібній торгівлі;  

податок на послуги; цільовий транспортний збір на оновлення і 

відновлення транспорту громадського користування;  

цільовий збір на утримання та розвиток інфраструктури міста (району);  

збір за здійснення торгівлі на території Київської області;  

збір на будівництво об’єктів на території України.  

Разом з тим слід зазначити, що місцеві податки, які становлять 

незначну частину податкових зборів (у середньому 5 %), не можуть бути 

основним стимулюючим інструментом інноваційної активності підприємств 

Київської області. Необхідна адресна підтримка інноваційно активних 

підприємств у вигляді звільнення від сплати податку на додану вартість та 

податку на прибуток на державному рівні. Керуючим регіональним органом 

у даному випадку повинен виступати Обласний виконавчий комітет, зокрема, 

Відділ управління промисловістю та інноваційним розвитком. 

Дієвим механізмом непрямого стимулювання інноваційної активності 

суб’єктів РІС може стати надання пільг зі сплати орендних платежів. 

Сьогодні надання пільг зі сплати орендних платежів можливе лише 

підприємствам комунальної власності. Ця обставина обмежує ефективність 

застосування даного інструменту, але, тим не менше, місцеві органи влади на 

підставі інформації, наданої Відділом управління промисловості та 

інноваційного розвитку, можуть визначити перелік малих і середніх 

інноваційно активних підприємств та надати їм пільгові ставки орендних 

платежів, за умови їх проживання на території об’єктів комунальної 

власності. 

Перспективне планування як інструмент непрямого стимулювання 

інноваційної активності суб’єктів РІС засноване на розрахунку прогнозних 

показників, що відображають очікувані кінцеві результати реалізації 

регіональної інноваційної політики. При цьому перспективне планування 

передбачає ряд допоміжних заходів, таких як оповіщення про матеріали 
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регіонального прогнозу, навчання методам науково-технічного 

прогнозування підприємств, моніторинг інноваційного розвитку. 

Варто зазначити, що в такому вигляді перспективне планування 

інноваційного розвитку в Київській області не ведеться. Крім того, 

спостерігається відсутність інтересу у місцевих органів влади навіть до 

Комплексного прогнозу науково-технічного прогресу України. Для 

страхування ризиків в області необхідно розвинути мережу страхових 

компаній і ввести до переліку їх послуг наступні: страхування інноваційних 

ризиків, навчання менеджменту інноваційних підприємств основам 

економічної оцінки ризиків, поділ ризиків виникає при реалізації 

інноваційного проекту з державними фінансовими інститутами.  

Вирішення питання інвестиційної привабливості підприємств 

безпосередньо пов’язане з їх капіталізацією. Однак це завдання більшою 

мірою відноситься до макрорівня і припускає перехід до акціонерної форми 

власності найбільших інноваційних підприємств з подальшою активізацією 

процесів торгів на валютно-фондових біржах. Роль місцевих органів влади 

тут полягає у формуванні великих інноваційних об’єднань із застосуванням 

кластерного підходу, який буде розглянуто нижче.  

Лібералізація економічних відносин повинна вирішуватися на 

макрорівні, за допомогою ослаблення контролю за різними видами 

господарської діяльності. Зокрема з метою активізації інноваційного 

розвитку та збільшення капіталу, що залучається до інноваційної галузі, 

пропонується на короткостроковий період знизити контроль за джерелами 

походження останнього. Серед прямих інструментів, що відносяться до 

адміністративно-правових методів управління, найбільше значення мають 

регіональні науково-технічні програми (РНТП).  

Найчастіше ведеться розробка технологій, не затребуваних місцевою 

промисловістю. Не забезпечується моніторинг наявних технологій на 

вітчизняному та зарубіжному ринках інноваційної продукції [59]. Реалізація 

РНТП може бути успішною тільки в разі комплексного підходу до процесу 
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стимулювання інноваційного розвитку регіону, а саме, за умови реалізації 

регіональної інноваційної політики, що передбачає формування дієвої РІС.  

Пайова участь держави на регіональному рівні може виражатися у 

вирішенні питань, пов’язаних з передачею землі, нерухомості, внесків до 

статутних фондів високотехнологічних підприємств і суб’єктів РІС, які 

належать до юрисдикції макрорівня. Це пов’язано з тим, що повноваження 

місцевих органів влади поширюються тільки на об’єкти комунальної форми 

власності, а більшість інноваційних підприємств регіону мають державну 

форму власності.  

Тому доцільно скасувати дане обмеження і надати адміністрації право 

самостійно визначати свої інвестиційні пріоритети. Патентування як 

інструмент стимулювання суб’єктів РІС, припускає проведення заходів щодо 

вдосконалення системи захисту інтелектуальної власності. На регіональному 

рівні це має виражатися в удосконаленні інфраструктури системи охорони та 

управління інтелектуальною власністю, враховуючи формування належної 

системи моніторингу та державного регулювання у даній галузі. Це 

дозволить активізувати і спростити механізм патентування, створити 

загальнодоступну інформаційну базу даних для винахідників.  

Спрощення процесу сертифікації та ліцензування інноваційної 

продукції скорочує інноваційний цикл, що чинить стимулюючу дію на 

інноваційну діяльність підприємств. На регіональному рівні задачу надання 

допомоги при проходженні сертифікації та ліцензування інноваційної 

продукції доцільно покласти на торгово-промислову палату.  

Найбільш значущим непрямим інструментом стимулювання 

інноваційної діяльності суб’єктів РІС, реалізованим за допомогою 

застосування адміністративно-правових методів, є формування в регіоні 

сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату.  

Галузева структура економіки, рівень міжнародної інтеграції, 

стабільність законодавства, наявність розвиненої інноваційної та 

транспортної інфраструктури, кваліфікована робоча сила – ось основні 
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фактори, які є визначальними для інвесторів при прийнятті рішень про 

фінансування тих чи інших проектів. Однак однією з основних перешкод для 

інвесторів є відсутність або брак інформації про інвестиційні можливості в 

регіоні.  

Тому місцевим органам управління необхідно посилити взаємодію з 

міжнародними фінансовими організаціями, а також створити інформаційну 

базу для іноземного інвестора, яка відображатиме найбільш привабливі 

інноваційні проекти (ця функція може бути покладена на трансфер-центр). 

Формування в регіоні сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату 

тісно пов’язане з іншими інструментами стимулювання інноваційної 

активності базових суб’єктів РІС.  

Так, створення в регіоні венчурного фонду, підвищення капіталізації 

підприємств, широка система надання пільг і гарантій суб’єктам РІС з боку 

місцевих органів управління, наявність інноваційної інфраструктури – в 

сукупності підвищують інвестиційну привабливість для інвестора і 

стимулюють залучення коштів до інноваційної галузі. Однак найбільш 

важливими умовами, якими керується інвестор при прийнятті рішення про 

інвестиції, є наступні: розвинена законодавча база, гарантії повернення 

вкладених коштів, а також незворотність ринкових перетворень, у т. ч. 

реформа відносин власності, що вже належить до завдань державного рівня. 

Створення законодавчої бази, що регулює інноваційну діяльність, 

приватизація, розмежування відносин власності апріорі є завданням 

«центру». Однак при використанні даних інструментів місцеві виконавчі та 

розпорядчі органи влади повинні проводити моніторинг інноваційних 

підприємств, визначати їх потреби і лобіювати їх інтереси в парламенті та 

уряді. 
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РОЗДІЛ 3 

ВДОСКОНАЛЕННЯ  МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ 

РЕГУЛЮВАННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  РЕГІОНУ 

 

            3.1. Механізм  управління інноваційною діяльністю 

 

Управління інноваційною діяльністю в регіоні передбачає передусім 

вироблення чіткої інноваційної політики, яка повинна формуватися у 

взаємозв’язку з інвестиційною, промисловою, науково-технічною політикою 

регіону, з урахуванням державної інноваційної політики України [62, 67, 72, 

90, 93, 97]. 

Важливість регіоналізації інноваційної політики обумовлена і низкою 

інших причин. Насамперед можна виокремити такий визначальний фактор, 

як інноваційний розвиток світової економіки, де домінуючу роль відіграє 

нестандартизоване наукомістке виробництво. У зв’язку з постіндустріальним 

розвитком суспільства першочергового значення в посиленні конкурентних 

переваг на світовому ринку набуває не масштаб виробництва, а здатність до 

постійного оновлення продукції за рахунок впровадження нових технологій. 

Ця тенденція обумовлює провідну роль малого і среднього бізнесу. У такій 

економіці істотним фактором досягнення успіху на ринку стають локальні 

альянси науковців, підприємців та місцевої адміністрації. 

Просторова близькість творців «інтелектуального капіталу», 

«технологічних ресурсів» та бізнесу має вирішальне значення для досягнення 

успіху в інноваційній діяльності. Ще М. Портер у своїх дослідженнях 

підкреслював, що географічна близькість збільшує концентрацію інформації, 

що, в свою чергу, полегшує її отримання і прискорює процес реагування на 

неї місцевих виробників, а також збільшує швидкість дифузії інновацій та 

перешкоджає витоку інформації за межі регіону [105, с. 179]. 

Водночас з активним процесом глобалізації, відббувається сучасний 
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економічний розвиток, що характеризується зростаючою регіоналізацією. 

Управління інноваційною діяльністю справедливо розглядається як одне 

з найбільш складних питань у теорії і практиці менеджменту. Це обумовлено 

тим, що інноваційний процес, так само як і вся інноваційна діяльність, 

характеризується високим рівнем невизначеності, а отже, має складності у 

прогнозуванні результатів і ризиків [87, 131, 137]. 

У даний час, незважаючи на зростаючу роль інновацій у національній 

економіці, більшість підприємств не мають науково обґрунтованої 

організаційної структури і не використовують дієвих економічних методів 

управління інноваційними процесами. У цьому зв’язку для вирішення 

наявної проблеми нами поставлено завдання розробити організаційно-

економічний механізм управління інноваціоною діяльністю (ОЕМУІД), 

функції якого (планування, організація, мотивація, контроль, координація) 

будуть спрямовані на ефективне виробництво та реалізацію інновацій 

підприємствами регіону. 

Слід зазначити, що для формування ОЕМУІД нами була розроблена 

методологія проектування інноваційної діяльності (МПІД), яка дозволяє 

визначити оптимальну структуру організаційного та економічного 

механізмів. При цьому організаційна складова має перспективну структуру і 

модель управління процесами розробки, освоєння і поширення нововведень, 

а економічна – являє собою систему методів, підходів і методик планування, 

мотивації та контролю за інноваційною діяльністю. В основу методології 

покладено підходи процесного, системного і проектного управління, які 

вигідно відрізняють її від використовуваних аналогів. 

Пропонована нами методологія містить алгоритм формування ОЕМУІД, 

який можна представити у вигляді певної послідовності етапів. 

На першому етапі формування організаційно-економічного механізму 

управління інноваційною діяльністю нами були визначені вимоги (цільові 

установки), яким він повинен задовольняти: 

здатність адаптуватися до мінливого ринку нововведень і забезпечувати 
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гнучкість та рухливість, що відповідають наявним організаційно-

економічним умовам ринку; 

використання процесного, системного та проектного підходів в 

управлінні; 

безперервне поліпшення якості продукції, послуг і технологій, а також 

постійне вдосконалення з метою скорочення часу інноваційного процесу за 

рахунок підвищення швидкості його проходження; 

застосування систем бюджетного планування фінансових ресурсів, а 

також контролю та аналізу витрат, що дозволяють проводити коригування 

інноваційних проектів при зміні умов, які впливають на їх ефективність, з 

метою отримання запланованого прибутку; 

надання оцінки та проведення відбору перспективних інноваційних 

розробок; 

організація пошуку та оптимального розподілу інвестиційних ресурсів 

серед інноваційних проектів. 

Метою наступного етапу є побудова системи факторів, що відповідають 

за ефективне функціонування організаційно-економічного механізму 

управління інноваційною діяльністю. Проведені нами дослідження 

дозволили виявити п’ять груп зазначених факторів, які покликані 

забезпечити створення нових інновацій, зниження собівартості виробництва і 

збільшення прибутку від їх реалізації     (рис. 3.1). 

Важливо зазначити, що поряд із системним та проектним підходами в 

основу розробленої нами МПІД покладено процесний підхід, який є її 

інтегруючим елементом і характеризує діяльність підприємства як мережу 

бізнес-процесів, управління якими проводиться за методикою PDCA 

(планування – виконання – перевірка – коригування ) [5, с. 32; 78; 116, с. 

398]. 
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Рис. 3.1. Система факторів організаційно-економічного механізму 

управління інноваційною діяльністю 

 Слід підкреслити, що процесний підхід – це насамперед зміна в 

мисленні, пов’язана з переходом від окремих функціональних завдань до 

побудови всього менеджменту на основі управління бізнес-процесами та їх 

моделювання. Необхідно також сказати, що в даний час міжнародні вимоги 

до якості серії ISO 9001: 2008 вже перетворили процесний підхід на 

загальноприйняту норму. 

 Системний підхід методології проектування інноваціоною діяльністю 

передбачає використання двох концепцій: 

Фактори часу 

1. Підвищення швидкості 

інноваційного процесу за рахунок 

скорочення його повільних циклів. 

2. Виявлення та ліквідація часових 

пасток. 

3. Паралельне здійснення декількох 

процесів інноваційної діяльності. 

4. Зниження обсягів незавершеного 

виробництва і застосування системи 

витягування 

Фактори якості 

1. Орієнтація на клієнта з 

проектуванням продукції та 

процесів на основі його вимог. 

2. Відсутність дефектів. 

3. Удосконалення ефективності 

роботи всіх процесів інноваційної 

діяльності. 

4. Безперервний контроль за 

варіабельністю інноваційного 

процесу 

Фактори прибутку 

1. Контроль витрат. 

2. Контроль 

рентабельності продукції 

3. Виявлення відхилень 

очікуваного прибутку від 

запланованого. 

4. Інформація для 

прийняття управлінських 

рішень 

Інвестиційні фактори 

1. Впровадження 

бюджетування ресурсів. 

2. Створення системи 

наскрізних бюджетів. 

3. Розробка критеріїв 

ефективності. 

4. Відбір кращих рішень 

з метою впровадження 
 

Організаційно-економічний 

механізм управління 

інноваційною діяльністю 

Фактори знань 

1. Професійна підготовка 

робітників. 

2. Запозичення кращого у 

світовій практиці. 

3. Розвиток творчого 

потенціалу та мотивація 

робітників. 

4. Можливість наукового 

та інженерного  

опрацювання 
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1.  Ощадне виробництво (Lean Manufacturing) – оптимальна організація 

виробництва, де неприпустимі або зведені до мінімуму операції, дії і стани, 

що не створюють додаткової споживчої цінності. Насамперед дане 

виробництво спрямоване на виявлення і скорочення втрат у процесах, що у 

такий спосіб збільшує його швидкість та ефективність [22, с. 23; 36, с. 63]. 

2. Шість сигм (Six Sigma) – ґрунтується на циклах Шухарта-Демінга 

PDC (S) A і характеризується циклічністю та введенням змін і поліпшень у 

будь-який бізнес-процес. Виокремлюють два види циклів: 1) DMAIC (Define 

«визначай» – Measure «вимірюй» – Analyze «аналізуй» – Improve «поліпшуй» 

– Control «керуй»), 2) DMADV (Define «визначай» – Measure «вимірюй» – 

Analyze «аналізуй» – Design «розробляй» –Verify «перевіряй»).  

Цикл DMAIC застосовується для вдосконалення наявних процесів, що 

не відповідають вимогам споживача, тоді як цикл DMADV – при створенні 

нової продукції або нового процесу. Цикли концепції «Шість сигм» лежать в 

основі управління будь-якою діяльністю, тобто застосовні як до процесу в 

цілому, так і до окремих робіт у його складі [5, с. 32; 36, с. 42; 111, 112; 176, 

с. 44]. 

У зв’язку з тим, що застосування проектного підходу є найбільш 

ефективною формою здійснення інноваційної діяльності, в основу МПІД 

нами покладені підходи, які характеризуються синергетичним ефектом, що 

досягається шляхом систематизації та інтеграції різних моделей проектного 

управління міжнародними і національними стандартами, що дає змогу 

максимально поєднати і гармонізувати їх з метою підвищення ефективності 

управління інноваційною діяльністю. Вважаємо, що це нововведення 

дозволить у рамках ОЕМУІД, передбачити методологію проектного 

управління в процесно орієнтованих організаціях [84; 122; 143]. 

Крім того, пропонована нами система методичних рішень 

проектування інноваційної діяльності, поряд з процесним, системним і 

проектним підходами, передбачає використання таких інструментів, як     

бенчмаркінг, НДДКР, бюджетування і контролінг. 
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Необхідно підкреслити, що в основу організаційної складової МПІД 

покладені функції організації та координації діяльності, доповнення 

вимогами побудови систем менеджменту якості (ISO 9001) і методом 

реінжинірингу бізнес-процесів. Важлива роль при цьому відводиться і 

НДДКР, що забезпечує проведення сукупності конкретних робіт у галузі 

науки і виробництва, створюючи інтегрований процес наукового та 

інженерного опрацювання [7; 8, с. 8]. Що стосується ролі бенчмаркінгу, 

представленого нами в методології проектування інноваційної діяльності, то 

вона зводиться до визначення та адаптації наявних прикладів ефективного 

створення та реалізації нововведень з метою поліпшення здійснення 

інноваційної діяльності [14; 83]. 

Поряд з перерахованими вище підходами гармонійно доповнює 

організаційну складову МПІД метод «ощадне виробництво», що дозволяє 

здійснювати вдосконалення інноваційної діяльності підприємства за рахунок 

скорочення часу інноваційного процесу та підвищення швидкості його 

здійснення. 

Дослідження показують, що основою економічної складової 

формованого ОЕМУІД повинні стати функції планування та мотивації, 

стандарти проектного менеджменту (ICB IPMA, PM BOK Guide), методики 

оцінки та формування оптимального портфеля інноваційних проектів [33, c. 

130]. 

Слід зазначити, що для організації фінансування проектів МПІД 

передбачає використання методу бюджетування, який дає можливість 

сформувати на підприємстві систему планування, контролю та аналізу 

фінансових ресурсів, необхідних для розробки, освоєння і поширення 

нововведень [103]. 

У той же час визначальним в отриманні запланованого прибутку є 

використання контролінгу, який відповідатиме за побудову інтегрованої 

системи, що сприяє відбору та коригуванню інноваційних проектів при зміні 

умов, що впливають на їх ефективність [142, с. 54]. Значна роль в 
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економічній складовій МПІД належить методу «шість сигм», який дозволяє 

планувати здійснення проектів зі створення нових товарів, послуг, процесів і 

технологій, а також поряд з контролінгом сприятиме прийняттю найкращих 

рішень для фінансування і впровадження їх у виробництво. 

Таким чином, у результаті виконаних досліджень нами визначено 

методи впливу на систему факторів ОЕМУІД (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Цільові установки організаційно-економічного механізму управління 

інноваційною діяльністю та методи їх досягнення 
 

Об’єкт Вимоги (цільові 
установки) 

Система 
факторів 

Цільові 
критерії 

Методи та 
підходи 

Фінансування 
інноваційної 
діяльності. 
Вибір найкращих 
рішень для 
фінансування та 
впровадження їх у 
виробництво 

Застосування 
системи бюдже-
тного плануван-
ня фінансових 
ресурсів 

Інвестиційні 
фактори 

MIN Планування 
Бюджетування. 
Контролінг. 
Інвестиційне 
проектування. Шість 
сигм. Розрахунково-
конструктивний 

Відбір проектів та 
розподіл 
інвестицій 

Аналіз можливо-стей 
конкурентів та 
наявного попиту і 
пропозиції на ринку. 
Підготовка та 
перепідготовка кадрів 
для інноваційної 
діяльності 

Здатність 
адаптуватися до 
мінливого ринку 
нововведень 

Фактори знань МАХ Маркетингові 
дослідження. 
Планування. 
Прогнозування. 
Бенчмаркінг. 
Експертний 
Рекрутинг. 
Підготовка. 
Перепідготовка 

Досягнення 
необхідного рівня 
знань 

Здійснення 
інноваційного 
процесу (всі етапи, 
крім поширення) 

Скорочення часу 
інноваційного 
процесу 

Фактори часу MIN Організація. 
Ощадне виробництво 
Процесний. 
Проектний. 
Системний 

Освоєння 
інновацій 

Безперервне по-
ліпшення якості 
продукції, пос-луг 
і технологій 

Фактори якості МАХ Організація 
Шість сигм 
Процесний 
Проектний 
Системний 
Ощадне 
виробництво 

Зниження 
варіабельності до 
рівня 6σ 

Поширення 
(дифузія) 

Просування і збут 
інновацій 

Фактори 
прибутку 

МАХ Планування 
Прогнозування. 
Контролінг. 
Ситуаційний. 
Інвестиційне 
проектування. 
Проектний 
Мережевий 

Коригування 
інноваційних 
проектів при зміні 
умов, що 
впливають на їх 
ефективність 
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Узагальнення викладеного дозволяє дати визначення організаційно-

економічного механізму управління інноваційною діяльністю, що нами 

розуміється як система форм, методів і прийомів ведення господарства, яка 

регламентує процеси розробки, освоєння і поширення нововведень, а також 

оцінку ефективності та конкурентоспроможності інноваційних проектів, 

здійснення контролю та координації за їх реалізацією, стимулювання 

залучення інвестицій, враховуючи формування оптимального портфеля 

інноваційних проектів. Механізм формується на основі процесного, 

системного та проектного підходів, з метою зниження варіабельності та 

скорочення часу інноваційного процесу за рахунок підвищення його якості, 

швидкості та безперервного вдосконалення. На відміну від наявних 

визначень, представлене нами визначення більш повно розкриває його 

форму, структуру, інструментарій, завдання і цілі. 

Дослідження показують, що для ефективного управління інноваційною 

діяльністю також необхідно проаналізувати наявний і сформувати 

перспективний ресурсний потенціал, що являє собою сукупність 

можливостей, на основі яких організується управлінський вплив на фактори, 

що забезпечують ефективність функціонування організаційно-економічного 

механізму управління інноваційною діяльністю [69, 149, 155]. 

Всі ресурси досліджуваної системи є обмеженими в рамках 

конкретного просторово-часового інтервалу. Наслідком цього є прагнення до 

їх найкращого (оптимального) використання з метою максимізувати 

результат, якщо обсяг ресурсів відомий, або мінімізувати останній при 

заздалегідь визначеному результаті. 

Таким чином, система ресурсного потенціалу організаційно-

економічного механізму управління інноваційною діяльністю ґрунтується на 

п’яти основних видах ресурсів: матеріально-технічних, природних, 

інформаційних, трудових і фінансових. Крім того, на підприємстві має бути 

ефективне технологічне та інфраструктурне забезпечення, що сприяє 

розробці, освоєнню і поширенню нововведень. Важливим моментом також є 
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наявність резервного виробничого потенціалу та потенціалу інноваційної 

діяльності, які за необхідності можуть бути мобілізовані. 

Можна дійти висновку, що результатом формування організаційного 

механізму є науково обґрунтована організаційна модель ефективного 

управління інноваційною діяльністю на підприємстві, а також побудова та 

сертифікація системи менеджменту якості відповідно до міжнародних 

стандартів ISO 9001. Вважаємо, що це повинно привести до безперервного 

інноваційного процесу на підприємстві та розвитку підприємництва у його 

співробітників. 

Слід підкреслити, що основною особливістю дієвого економічного 

механізму управління інноваційною діяльністю є ефективне формування 

інноваційного портфеля. 

Для цього важливо розробити методики, що передбачають проведення 

комплексної експертизи та аналізу інноваційних проектів, стимулювання 

залучення інвестицій, формування оптимальних портфелів, а також 

здійснення їх фінансування та дієвого контролю. При цьому економічний 

механізм управління повинен постійно вдосконалюватися, відображаючи 

зміни потреби як підприємства, так і його клієнтів. 

У зв’язку з актуальністю розробки та впровадження організаційно- 

економічного механізму управління інноваційною діяльністю нами визначені 

базові принципи даного механізму: 

виробництво інноваційної продукції, послуг і технологій з урахуванням 

потреб ринку, заданої рентабельності й необхідної якості; 

комплексна оцінка ефективності та конкурентоспроможності 

інноваційних розробок; 

стимулювання залучення фінансових ресурсів і раціональне 

інвестування інноваційних проектів; 

гнучкість і адаптивність форм, структур і методів управління 

інноваційною діяльністю щодо змін кон’юнктури ринку; 

інтеграція процесного, системного та проектного підходів до 
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управління інноваційною діяльністю; 

постійне самовдосконалення з метою скорочення часу інноваційного 

процесу та підвищення його швидкості. 

Виконання перерахованих принципів уявляється можливим за 

допомогою використання дієвого організаційного (перспективної структури і 

моделі управління інноваційними процесами) та економічного (методів, 

підходів і методик планування, мотивації та контролю за створенням і 

реалізацією нововведень) механізмів управління інноваційною діяльністю. 

Проведені нами дослідження показують, що формування 

організаційного механізму (ОЕМУІД) доцільно здійснювати поетапно 

шляхом розробки його основних структурних елементів: 

1. Оптимальної структури управління, що враховує взаємозв’язок і 

підпорядкованість суб’єктів інноваційної діяльності; 

2. Організаційною моделлю інноваційної діяльності, яка визначає 

критерії ініціювання та результативності, управлінської дії, механізми, 

взаємозв’язку, зміст і результати бізнес-процесів, які описують створення і 

реалізацію нововведень; 

3. Системи документації, що дозволяє регламентувати інноваційну 

діяльність, підвищувати узгодженість її робіт і надавати об’єктивні докази 

одержуваних результатів. 

Таким чином, ОМУІД має являти собою систему комплексного впливу 

структури управління, організаційної моделі, документованих правил і вимог 

інноваційної діяльності на процес розробки, освоєння і поширення 

нововведень. 

У результаті проведених досліджень нами встановлено, що для 

ефективного здійснення інноваційної діяльності найбільш раціональним є 

застосування збалансованої матричної структури управління, яка передбачає 

поділ персоналу на процесних керівників і функціональних виконавців. При 

цьому перші з них повинні координувати виконання процесів і відповідати за 

їх кінцеві результати. У той час як функціональні виконавці (підрозділи і 
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служби), зобов’язані нести відповідальність за виконання комплексу робіт, 

що визначається процесними керівниками. 

Поряд з цим нами розроблена організаційна модель інноваційної 

діяльності, яка являє собою систему з дев’яти взаємопов’язаних бізнес-

процесів, що визначають напрямки і послідовність створення та реалізації 

нововведень (рис. 3.3, табл. 3.2). Практичне використання цієї моделі на 

підприємствах дозволяє впорядкувати інноваційний процес і скоротити 

витрати на його здійснення. 

 

Рис 2.3 Організаційна модель інноваційної діяльності 

Маркетингові дослідження та 

ринкові випробування 

Формування портфеля та 

координація інноваційних 

пропозицій і проектів 

Науково-дослідницькі роботи 

Дослідно-конструкторські роботи - 

розробка продукції 

Постановка та виробництво 

Розповсюдження (дифузія) 

нововведень 

Підготовка та перепідготовка кадрів 

Фінансове планування та 

бюджетування 

Правове забезпечення 
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Вихідним бізнес-процесом у розробленій нами моделі є «Маркетингові 

дослідження і ринкові випробування», який складається з п’яти підпроцесів і 

охоплює визначення пріоритетних напрямів, розробку стратегії 

інноваційного розвитку та проведення випробувань продуктів у ринкових 

умовах.  

Відмінною рисою даного процесу є встановлення тісного взаємозв’язку 

між розробниками та підприємствами реального сектору економіки. 

Таблиця 3.2   

Характеристика організаційної моделі інноваційної діяльності 

Назва і склад бізнес-процесу Зміст діяльності бізнес-процесу 

1. Маркетингові дослідження 

та ринкові випробування. 

1.1. Загальний аналіз ринку. 

1.2. Вивчення споживачів. 

1.3. Вивчення конкурентів. 

1.4. Узагальнення результатів. 

1.5. Ринкові випробування 

(тестування) 

Визначення та аналіз найбільш пріоритетних 

напрямів розвитку організації на 

перспективу; 

- розробка стратегії інноваційного розвитку ; 

- складання і передача запитів розробникам на 

створення пріоритетних для холдингу 

нововведень; 

- проведення випробувань розроблених 

продуктів і послуг у ринкових умовах  

2. Підготовка та перепідготовка 

кадрів для інноваційной діяльності. 

2.1. Навчання в установах освіти. 

2.2. Навчання в підприємстві. 

2.3. Навчання в інших організаціях і 

підприємствах. 

Здійснення підготовки та перепідготовки кадрів, 

підвищення кваліфікації для інноваційної 

діяльності холдингу 

3. Формування портфеля та 

координація інноваційних пропозицій і 

проектів. 

3.1. Прийом, комплексна оцінка і відбір 

інноваційних пропозицій та результатів 

їх виконання. 

3.2. Розробка аванпроектів. 

3.3. Прийом, комплексна оцінка і відбір 

аванпроектів. 

3.4. Організація, контроль і 

координація виконання інноваційних 

пропозицій та проектів. 

3.5. Розробка інноваційних проектів. 

3.6. Прийом, комплексна оцінка і відбір 

інноваційних проектів та результатів їх 

виконання 

- оцінка і відбір інноваційних пропозицій та 

проектів; 

- розробка аванпроектів та інноваційних 

проектів; 

- організація і контроль виконання інноваційних 

пропозицій та проектів 
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4. Фінансове планування і 

бюджетування. 

4.1. Визначення видаткової частини 

бюджетів. 

4.2. Визначення дохідної частини 

бюджетів та формування спільного 

бюджету. 

4.3. Фінансування і контроль за 

виконанням бюджетів. 

4.4. Аналіз виконання і коригування 

бюджетів та графіків фінансування. 

- складання бюджетів і графіків фінансування 

інноваційних пропозицій та проектів; 

- виконання і контролінг бюджетів та графіків 

фінансування інноваційних пропозицій і 

проектів 

5. Науково-дослідні роботи. 

5.1. Розробка та узгодження технічного 

завдання. 

5.2. Вибір напряму дослідження. 

5.3. Теоретичні та експериментальні 

дослідження. 

5.4. Узагальнення результатів 

досліджень. 

- проведення наукових досліджень з метою 

обґрунтованих вихідних даних, пошуку 

принципів і шляхів побудови та модернізації 

продукції, що випускається 

6. Правове забезпечення. 

6.1. Первинний аналіз та перевірка. 

6.2. Поглиблений аналіз та перевірка. 

6.3. Вибір варіантів і здійснення 

охорони прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

6.4. Правовий аналіз та узгодження 

документів. 

- визначення унікальності пропонованих 

концепцій; 

- супровід реєстрації прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

- складання правової документації; 

- проведення правових експертиз 

7. Дослідно-конструкторські роботи. 

7.1. Збір, вивчення, аналіз матеріалів і 

визначення необхідності проведення 

експериментальних (дослідних) 

робіт 

7.2. Технічне та організаційне 

забезпечення експериментальних 

(дослідних) робіт. 

7.3. Виконання експериментальних 

(дослідних) робіт та обробка 

результатів. 

7.4. Узагальнення результатів ДКР 

- створення або модернізація продукції; 

- розробка конструкторської та технологічної 

документації; 

- виготовлення та випробування дослідних 

зразків (дослідної партії); 

- сертифікація дослідних зразків (дослідної 

партії) 

8. Постановка на виробництво. 

8.1. Підготовка до виробництва. 

8.1.1. Організаційно-технологічна 

підготовка. 

8.1.2 - Приймання, аналіз та 

коригування матеріалів. 

8.2. Освоєння і масове виробництво. 

8.2.1. Виготовлення постачальної серії 

- здійснення заходів щодо організації 

виробництва новорозробленої, модернізованої 

або раніше освоєної іншими виробниками 

продукції 
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8.2.2. Проведення кваліфікаційних 

випробувань. 

8.2.3. Відпрацювання на 

технологічність і коригування (за 

необхідності). 

8.2.4. Сертифікація та масове 

виробництво. 

9. Поширення (дифузія) нововведень 

9.1. Планування збуту. 

9.2. Створення товаропровідних мереж 

і просування нововведень. 

9.3.  Організація збуту. 

9.4. Контроль та координація збуту 

- планування збутової діяльності; 

- створення товаропровідних мереж і 

просування нововведень на ринку; 

- організація збутової діяльності з метою 

передачі нововведень реціпієнтам- 

користувачам та (або) реціпієнтам- 

послідовникам 

 

У зв’язку з тим, що для ефективного створення і реалізації нововведень 

необхідні кваліфіковані фахівці, розроблена нами модель містить бізнес-

процес «Підготовка та перепідготовка кадрів», який передбачає заходи щодо 

підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки кадрів для інноваційної 

діяльності. 

У той же час з метою поліпшення якості інноваційної продукції та 

послуг на підприємствах має бути організовано виконання цілого комплексу 

заходів щодо розробки, оцінки, відбору, контролю та координації 

інноваційних пропозицій і проектів. Для цього в організаційну модель нами 

введений бізнес-процес «Формування портфеля і координація інноваційних 

пропозицій та проектів», який на відміну від використовуваних аналогів 

описує складні взаємозв’язки при реалізації інноваційних проектів і 

регламентує діяльність з їх пошуку, розробки та оцінки. Значущість цих 

робіт пояснюється тим, що від їх об’єктивності залежать результати всієї 

інноваційної діяльності підприємства. 

Необхідно підкреслити, що для забезпечення раціонального 

інвестування інноваційних пропозицій та проектів у розроблену нами 

організаційну модель інноваційної діяльності введений бізнес-процес 

«Фінансове планування та бюджетування», який передбачає використання 

методів бюджетування та контролінгу з метою досягнення синергетичного 

ефекту від їх взаємодії. 
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Розроблена нами організаційна модель інноваційної діяльності містить 

такі бізнес-процеси, як «Науково-дослідні роботи (НДР)» і «Дослідно-

конструкторські роботи (ДКР) – розробка продукції», які регламентують 

отримання науково-технічної продукції шляхом її придбання і розробки (в 

т.ч. самим підприємством та (або) сторонньою організацією на основі 

наукового аутсорсингу). 

Вивчення проблем інноваційної діяльності у сучасних умовах показує, 

що розв’язання поставлених перед нею задач неможливе без якісного 

правового забезпечення, що дозволяє не порушувати суміжні й захистити 

власні права підприємств у процесі створення та реалізації інновацій. У 

цьому зв’язку розроблена нами організаційна модель містить бізнес-процес 

«Правове забезпечення», в рамках якого заплановано здійснення комплексу 

робіт з аналізу та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Для забезпечення готовності підприємств до випуску власної або 

створеної іншими виробниками продукції включений в організаційну модель 

інноваційної діяльності бізнес-процес «Постановка на виробництво». 

Варто зазначити, що з метою скорочення часу інноваційного процесу 

підготовку виробництва можливо здійснювати одночасно з розробкою 

продукції. У розробленій нами організаційній моделі особливе місце 

відведено етапам освоєння і запуску продукції в серію («Освоєння і масове 

виробництво»), що включає проведення кваліфікаційних випробувань, 

підготовку документації, а також випуск і сертифікацію. 

Виконані дослідження показують, що ефективність створення та 

реалізації інновацій залежить переважно від діяльності з їх просування і 

передачі, яка регламентована нами в бізнес-процесі «Поширення (дифузія) 

нововведень». 

 

3.2. Напрями  розвитку маркетингової  діяльності в регіоні 

 

Стратегія розвитку інноваційної діяльності в регіоні повинна бути 
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спрямована на підвищення вкладу наукової та інноваційної діяльності в 

науково-технічний прогрес країни, у розвиток економіки регіону та 

поліпшення якості життя його населення. Разом з тим слід зрозуміти, що 

регіональні пріоритети інноваційної діяльності повинні бути або складовими 

загальнодержавних пріоритетів, або збігатися з ними, що передбачає активну 

взаємодію регіональних органів управління з державними з даного питання 

[17, 30, 77, 85, 119,  135, 139, 148].  

Беручи до уваги наявну регіональну специфіку проблем, пов’язаних зі 

стійким економічним розвитком, обмеженість коштів бюджету, в тому числі 

концентрацію на поточних витратах, можна сказати, що визначення 

пріоритетів регіонального розвитку – першорядна мета, досягнення якої ‘ є 

вкрай важливим для сталого економічного розвитку. Як інструменти для їх 

дотримання необхідно використовувати різні цільові програми. Оскільки 

основна ідея сталого розвитку полягає в досягненні паритету економічних, 

соціальних та екологічних інтересів суспільства, необхідно відстежувати, 

щоб принципи сталого розвитку враховувалися в будь-якій діяльності з 

розробки планів і стратегій [27].  

Істотний момент – зв’язок діяльності з розробки місцевого порядку 

денного  з діяльністю місцевих органів влади, оскільки, як показав аналіз, 

багато компонентів даного процесу не нові, вони вже часто застосовуються. 

У Київській області щорічно місцевими органами влади видається прогноз,  

звіт про виконання основних прогнозно-цільових показників, прогноз і 

проект бюджету. Даний документ не можна визнати таким, що визначає мету 

соціально-економічної в цілому та бюджетної політики регіону зокрема, 

оскільки мета передбачає наявність якоїсь програми дій для досягнення 

конкретного результату, в той час як прогноз пропонує лише найбільш 

вірогідний сценарій розвитку подій.  

Вважаємо за доцільне запропонувати ввести в місцеве законодавство 

такий документ, як Довгострокова програма соціально-економічного 

розвитку території (або Місцевий порядок денний), що затверджується і 
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щорічно коригується на законодавчому рівні і містить кількісні та якісні 

характеристики основних соціально-економічних показників, які державна 

влада планує забезпечити в результаті своєї діяльності, і заходи щодо їх 

досягнення.  

Конкретні програми дій на найближчу та віддалену перспективу 

дозволять місцевим владним структурам не тільки оперативно вирішувати 

нагальні проблеми (поточні), а й координувати роботу всіх органів і осіб, 

зацікавлених у розвитку регіону, забезпечувати його цілеспрямованість. На 

наш погляд, першочерговою метою на регіональному рівні має стати 

підготовка концепції розвитку регіону як системи уявлень про стратегічний 

вибір, цілі та пріоритети розвитку, основні положення в розрізі її окремих 

складових і засобів реалізації зазначених цілей.  

Концепція розвитку регіону, яка розглядає як основні пріоритети ті 

характеристики і сторони життєдіяльності регіону, які визначають його 

конкурентоспроможність, є підставою для розробки: стратегічного плану 

розвитку регіону як засобу координації зусиль та досягнення 

взаєморозуміння всіх зацікавлених сторін; програми – прогнозно-

аналітичного документа, що реалізує концепцію і містить сукупність 

пов’язаних за ресурсами, виконавцями та строками проведення заходів, 

спрямованих на досягнення намічених цілей сталого економічного розвитку 

регіону; доктрини регіонального розвитку України, яка визначає напрями 

регіональних політики та розвитку.  

Таким чином, механізм сталого економіко-інноваційного розвитку 

регіону в умовах економічної трансформації являє собою систему заходів, що 

забезпечують стабільний розвиток економіки системного відтворення. 

Основні структурні складові механізму представлені на рис. 3.7. 

Зазначимо, що однією з головних умов формування конкурентної 

стратегічної перспективи на сьогодні стає розвиток нових технологій, які 

сприяють підвищенню інноваційної активності, оскільки формують 

стратегічну поведінку на основі інноваційного підходу. 
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Суб’єкти господарювання мають можливість завоювати конкурентне 

становище на ринку, підвищити темпи розвитку, скоротити рівень витрат, 

домогтися високих показників прибутку, що в цілому можна 

схарактеризувати як посилення інноваційної діяльності. 

Стає можливим застосування різних маркетингових підходів, за 

допомогою яких досягнення стратегічних орієнтирів здійснюється на основі 

поєднання таких напрямів розвитку, як освоєння нових технологій, випуск 

нових товарів і надання послуг, вихід на нові ринки збуту, модернізація 

наявного обладнання, розширення номенклатури товарів і послуг. 

Ефективність вжиття інноваційних заходів залежить як від 

інноваційного потенціалу суб’єкта господарювання, основу якого складають 

інтелектуальні, матеріальні, фінансові, кадрові, інфраструктурні та інші 

ресурси, так і від кон’юнктури ринку, наявних особливостей розвитку, дієвої 

державної підтримки. Для самого суб’єкта господарювання з метою 

підвищення його інноваційного потенціалу та здійснення інноваційних 

розробок є кілька основних напрямів розвитку: 

створення власного інноваційного підрозділу;  

створення нових інноваційних організацій;  

формування внутрішніх венчурів;  

ринкова інноваційна інтеграція;  

створення інноваційного оточення суб’єкта господарювання;  

утворення самостійних інноваційних підприємств.  

Зазначимо у цьому зв’язку, що основне призначення створення 

власного інноваційного підрозділу полягає в деталізації напрацьованих 

науково-технічних ідей з метою досягнення поставлених стратегічних 

орієнтирів розвитку за допомогою розв’язання тактичних задач і вжиття 

технічних заходів.  

Можна виокремити такі основні переваги даного напрямку підвищення 

інноваційного потенціалу суб’єкта господарювання: оптимізація витрат; 

комплексний підхід до вирішення наявних проблем; підвищення 
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результативності. Інноваційні підрозділи можуть створюватися на постійній 

чи тимчасовій основі. Так, на постійній основі створюються науково-технічні 

підрозділи, які можуть бути децентралізованими, тобто орієнтованими на 

конкретні виробничі структури, або розробки у виробництво безпосередньо, 

без застосування внутрішніх ринкових механізмів. Тимчасові підрозділи 

являють собою такі організаційні формування, які створюються тимчасово на 

термін розробки та впровадження новацій, до них залучають фахівців різного 

профілю, вони адміністративно підпорядковуються керівникам відповідних 

постійних підрозділів, але тимчасово направлених на роботу в тимчасову 

інноваційну структуру для проведення інноваційних робіт.  

Формування такого роду підрозділів дозволяє забезпечити виконання 

робіт у стислі терміни, сконцентрувати під єдиним керівництвом фахівців 

різних профілів, оптимізувати процес розробки та впровадження за 

допомогою зниження виробничих витрат. На думку автора, створення 

власного інноваційного підрозділу в даний час має будуватися на постійній 

основі, що дасть змогу знизити ймовірність появи негативних тенденцій в 

колективі.  

Однак при формуванні тимчасових інноваційних підрозділів, на наш 

погляд, є більше можливостей для досягнення поставлених цілей діяльності 

за допомогою активізації наявних ресурсів: трудових, часових, фінансових, 

матеріальних, виробничих на конкретному інноваційному завданні. Для 

великих суб’єктів господарювання, які мають складну систему управління 

інноваціями, орієнтовані у своїх цілях на здійснення великих проектів у 

короткостроковому періоді часу при забезпеченні високої прибутковості, 

обґрунтованим є створення нових інноваційних організацій, оскільки 

основною причиною низького виробництва інноваційної продукції є саме 

розмір господарства, що, зрештою, позитивно впливає на результативність 

діяльності підприємства в цілому і відповідає виробленим стратегічним 

цілям діяльності організації в умовах ринку. На малих підприємствах 

формування нових інноваційних організацій не виявляється обґрунтованим.  
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Для безпосереднього впровадження інноваційних розробок можуть 

бути сформовані внутрішні венчури. При цьому орієнтація на сегмент ринку 

може бути різною. Як правило, при впровадженні технічних і технологічних 

новинок, результатів наукових досягнень, які ще не були апробовані на 

практиці, цільова орієнтація на новий ринковий сегмент є найбільш 

перспективною, оскільки нові якості виробленого інноваційного продукту 

можуть різко відрізнятися від звичних і можуть не бути сприйняті тим 

сегментом, на який вони були орієнтовані до технологічних змін. 

На нашу думку, в умовах господарювання в нашій країні, що 

складаються, держава насамперед повинна підтримувати розвиток 

соціальних інновацій, які в стратегічній перспективі створять необхідну 

основу для підвищення соціально-еколого-економічної ефективності всієї 

макроекономічної системи в цілому. Ринкова інноваційна інтеграція може 

бути різною. При цьому, на погляд автора, передусім необхідно визначити, 

чого дозволяє досягти в інноваційному секторі економіки інтеграція. Як 

універсальний підхід, інтеграція дозволяє обґрунтувати процеси, що 

відбуваються, врівноважити діяльність окремих суб’єктів господарювання, 

виявляючи при цьому причини їх структурування, і насамкінець, сприяти 

формуванню нових напрямків розвитку.  

Таким чином, для інноваційного сектору економіки інтеграція є 

невід’ємною складовою розвитку. При використанні ефективних методичних 

основ інтеграційний підхід дозволяє досягати оптимальних результатів у 

процесі управління суб’єктами господарювання у складних умовах. При 

цьому на сучасному етапі формування методологічних положень 

інноваційної діяльності інтеграційні рішення будуть мати соціально-еколого-

економічну ефективність усієї народногосподарської системи в цілому. У 

цьому зв’язку зазначимо, що соціально-економічні технології, які 

розробляються за допомогою інтеграційного підходу, сприятимуть 

практичній реалізації інноваційних рішень.  

Зауважимо, що цільовою орієнтацією застосування інтеграційного 
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підходу є підвищення ефективності функціонування окремих суб’єктів 

господарювання, які беруть участь в інноваційному розвитку. Оскільки 

економічна інтеграція повинна супроводжуватися диверсифікацією основних 

видів діяльності суб’єктів господарювання згідно з наявним ринковим 

попитом, то, на думку автора, інноваційний розвиток буде більш 

прогресивним при застосуванні інтеграційного підходу. Інтеграція являє 

собою стан зв’язність окремих диференційованих частин і функцій системи, 

організму в цілому, а також процесу, що приводить до такого стану [ВРЕ. –

М., 1980].  

За несприятливої економічної ситуації для одного із суб’єктів 

господарювання може бути здійснена інтеграція з втратою його 

самостійності. Така форма інтеграції пов’язана з економічними інтересами 

кількох виробників товарів чи послуг і проявляється в об’єднанні цих 

виробників для підвищення конкурентоспроможності. Зазначимо у цьому 

зв’язку, що механізм поглинання великим суб’єктом господарювання малих 

інноваційних організацій потребує значних одноразових витрат, однак 

сприяє скороченню термінів виведення нової продукції на ринок. При цьому 

може скластися ситуація, коли невеликі інноваційні організації будуть самі 

прагнути до того, щоб вони були поглинені більшими суб’єктами 

господарювання, внаслідок того, що їх ресурси є недостатніми для 

самостійного розвитку.  

Економічна інтеграція може бути пов’язана з об’єднанням 

нерентабельних суб’єктів господарювання організаціями, які задовольняють 

ринковий попит на товари та послуги. Така інтеграція дозволяє досягати 

поставлених стратегічних орієнтирів розвитку – підвищення соціально-

економічної ефективності інноваційної діяльності. Результати можуть бути 

наступні: зниження безробіття, інфляції, соціальної напруженості, зростання 

якості товарів і послуг, позабюджетних доходів, якомога повне задоволення 

попиту споживачів, підвищення ефективності використання кадрового і 

матеріального потенціалу суб’єктів господарювання, їх розширене 
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відтворення за рахунок реінвестування позабюджетних доходів в основні 

фонди.  

За вертикальної інтеграції в інноваційному секторі економіки 

необхідним стає залучення державних органів влади, суб’єктів 

господарювання різних галузей, кредитно-фінансових, інвестиційних і 

страхових організацій.  

За горизонтальної інтеграції відбувається об’єднання окремих 

організацій, які займаються виробництвом і реалізацією інноваційних 

продуктів, що характеризуються схожістю технологічного процесу. 

Можливим стає також і суміщення двох видів інтеграції, що є не менш 

ефективним і являє собою вертикально-горизонтальну інтеграцію.  

Поєднання процесів поглинання та ринкової інноваційної інтеграції 

дозволяє застосовувати ще один механізм – «віялову» організацію 

інноваційного процесу, суть якого полягає у створенні інноваційного 

оточення суб’єкта господарювання. При застосуванні даного підходу 

відбувається взаємодія організації, яка здійснила поглинання малих 

компаній, що займались виробництвом, і негативного впливу факторів 

зовнішнього середовища, щоб застосовувати дієвіші адаптивні механізми при 

подальшому функціонуванні.  

Необхідно враховувати, яка стратегія обрана як базова для суб’єктів 

господарювання, що беруть участь у даному об’єднанні. Так, для 

підприємств, які займаються виробництвом і реалізацією інноваційних 

продуктів і використовують наступальну стратегію інноваційного розвитку, 

така організація буде ефективною найбільшою мірою. У такому разі стає 

можливим досягнення комерційних результатів за допомогою створення 

технологічних розривів у процесі виробництва новацій і підвищення на цій 

основі конкурентного потенціалу, що є необхідним в умовах ринкових 

відносин, які формуються.  

Ще одним напрямком інноваційного розвитку суб’єкта 

господарювання є застосування організаційного механізму, в основі якого 
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лежить створення самостійних інноваційних підприємств, що раніше 

входили до одного виробничого утворення. Даний підхід можна розглядати 

як відокремлення, яке стає необхідним при утворенні нового напряму 

діяльності, не пов’язаного з основною спеціалізацією суб’єкта 

господарювання, і потребує залучення обсягу ресурсів, які можуть бути 

виділені організацією. Відокремлення, на думку автора, є доцільним у тому 

випадку, якщо суб’єкт господарювання  характеризується високим рівнем 

конкурентного потенціалу, має вільні ресурси і випуск неспеціалізованої 

інноваційної продукції не є для нього ризикованим видом діяльності.  

Зазначимо у цьому зв’язку, що в умовах, коли змінюються фактори 

зовнішнього середовища ризик підприємницької діяльності і, зокрема 

інноваційної, постійно збільшується. За допомогою створення інноваційної 

програми суб’єкта господарювання або їх утворень і постійного 

перерозподілу коштів з завершених проектів у ті, що розвиваються, стає 

обґрунтованим формування портфеля товарів і послуг, метою якого є 

врівноважити витрати і одержуваний прибуток від виробництва і реалізації 

комерційних інновацій та соціальних інноваційних продуктів. 

Однак, формування портфеля товарів і послуг, що характеризуються 

різним рівнем ризику в процесі виробництва і реалізації інноваційного 

продукту, може бути ускладнене наявними особливостями розвитку суб’єкта 

господарювання, який здійснює інноваційну діяльність. Так, якщо 

організація невелика за розмірами, характеризується низьким рівнем 

інноваційної активності, обмеженими ресурсами і недостатнім конкурентним 

потенціалом, формування портфеля товарів і послуг з інноваційних продуктів 

стає скрутним.  

При цьому для великих організацій, мета діяльності яких підвищення 

соціально-економічною ефективністю інноваційної діяльності, формування 

такого роду портфеля дозволить досягати поставлених стратегічних 

орієнтирів у більш стислі терміни при скороченні загальних витрат на 

виробництво і реалізацію інновацій.  
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Таким чином, великі інноваційні утворення мають більше можливостей 

для ефективного інноваційного розвитку в оперативному і стратегічному 

періодах часу, що сприяє зростанню їх конкурентоспроможності. У цьому 

зв’язку, розроблювана на рівні держави стратегія інноваційного розвитку 

всієї народногосподарської системи в цілому може бути реалізована за 

такими принципово відмінним напрямками:  

підтримка великих конкурентоспроможних інноваційних утворень; 

підтримка малих за розміром і охопленням суб’єктів господарювання, 

які займаються виробництвом і реалізацією інноваційної продукції, рівень 

конкурентоспроможності яких не дозволяє їм самостійно досягати 

поставлених стратегічних орієнтирів розвитку – підвищення показників 

соціально-економічної ефективності інноваційної діяльності;  

підтримка соціальних інноваційних проектів, програм; підтримка 

організацій, які займаються виробництвом і реалізацією соціальних 

інновацій; підтримка пріоритетних інноваційних програм, проектів, суб’єктів 

господарювання, їх комплексів.  

Так, за підтримки з боку державних органів управління великих 

конкурентоспроможних інноваційних утворень, діяльність яких відповідає 

сучасним вимогам ринку, а самі організації здатні виробляти та реалізовувати 

конкурентну, в тому числі і на світовому ринку, продукцію, підвищення 

соціально-економічних показників розвитку інноваційної діяльності буде 

більше орієнтоване на отримання комерційного результату.  

Тому всі інноваційні організації будуть змушені створювати більші 

утворення. Однак, на думку автора, незважаючи на переваги в підтримці 

великих інноваційних суб’єктів господарювання, їх утворень, розвиток 

останніх може бути ускладнений тим, що такі великі організації будуть 

повільніше реагувати на зміни у зовнішньому середовищі і їх цільова 

спрямованість буде орієнтована на підтримку наявних проектів, а не на 

розвиток нових.  

Сьогодні стає обґрунтованим відокремлення самостійних інноваційних 
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підприємств, проте їх подальший розвиток може здійснюватися без 

підтримки державних органів влади, що буде постійно сповільнюватися в 

таких умовах оновлюваності інноваційного продукту і, зрештою, призведе до 

скорочення виробництва новацій та переорієнтації на розширення сегментів 

ринку, диверсифікацію виробленої продукції, підвищення її якості [85]. При 

цьому підтримка державних органів влади малих за розміром організацій, 

інноваційна діяльність яких не дозволяє їм самостійно досягати поставлених 

стратегічних орієнтирів розвитку, сприятиме посиленню інноваційної 

активності таких суб’єктів господарювання, які, на думку автора, є 

першоосновою розвитку інноваційної діяльності, особливо в умовах 

господарювання, що складаються в нашій країні.  

Однак слід зазначити, що посилення підтримки з боку держави може 

спровокувати появу значної кількості малих організаційних форм в 

інноваційному секторі економіки. При цьому необхідно враховувати, що в 

даний час у різних галузях і сферах діяльності мале підприємництво 

обмежено формованими державою заходами в різних галузях, що не дозволяє 

їм ефективно розвиватися і конкурувати з більш великими утвореннями.  

Таким чином, підтримка малих інноваційних організацій може 

привести, з одного боку, до соціальної напруженості у зв’язку з 

неефективними заходами державної підтримки малих підприємств, які не 

займаються інноваційним розвитком, а, з іншого – активізувати процес 

переорієнтації малих підприємств на випуск і реалізацію інноваційної 

продукції.  

На наш погляд, підтримка великих інноваційних утворень і малих 

підприємств, які здійснюють виробництво та розвиток інноваційної 

діяльності, є крайніми формами надання допомоги з боку держави і для того, 

щоб бути ефективними, вдаються до розв’язання більшої кількості 

оперативних задач у процесі досягнення основної стратегічної мети в 

інноваційному секторі економіки. Такий напрям державної підтримки, як 

підтримка соціальних інноваційних проектів і програм, є вузькоспрямованим 
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і, на думку автора, може бути дієвим при вже досягнутих високих показниках 

соціально-економічної ефективності в інноваційному секторі економіки.  

Однак у сучасних умовах формування ринкових відносин у нашій 

країні підтримка тільки соціальних проектів і програм з боку держави 

призведе, на нашу думку, до зниження економічного результату 

інноваційного розвитку та скорочення кількості інвесторів, які хочуть 

вкладати наявні у них грошові кошти в розвиток інноваційної діяльності.  

При цьому необхідно враховувати, що соціальні проекти мають більш 

тривалий період отримання соціального ефекту і залучення до їх реалізації 

трудових, виробничих, матеріальних ресурсів може бути низькоефективним 

на сучасному етапі інноваційного розвитку. Підтримка з боку державних 

органів управління організацій, які займаються виробництвом і реалізацією 

соціальних інновацій, також, на погляд автора, в даний час є неефективним, 

оскільки соціальні інновації не можуть сприяти поліпшенню комерційного 

результату в найближчій перспективі.  

Організації, які займаються виробництвом і реалізацією соціальних 

інновацій, навіть за підтримки з боку держави, можуть характеризуватися 

низьким рівнем конкурентного потенціалу, що, зрештою, не дозволить 

досягати поставлених стратегічних орієнтирів розвитку – підвищення 

соціально-економічних показників інноваційної діяльності.  

Необхідно зазначити і те, що соціальні інновації, незважаючи на їх 

різноманітність і широке коло реалізації, не сприятимуть належною мірою 

розвитку матеріального виробництва і сам процес реалізації інноваційних 

продуктів буде утрудненим. 

Велика увага при формуванні правових положень інноваційного 

розвитку в нашій країні приділяється останнім часом підтримці з боку 

держави пріоритетних інноваційних програм, проектів, суб’єктів 

господарювання, їх комплексів. Розробляються заходи щодо визначення 

пріоритетів в даному секторі економіки, визначаються умови реалізації таких 

програм, проектів, розвитку окремих суб’єктів господарювання, їх утворень.  
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На наш погляд, за браку методологічної бази інноваційного розвитку 

визначення пріоритетів підтримки окремих напрямів інноваційної діяльності 

є неефективним. Уявляється обґрунтованим зазначити, що при формуванні 

дієвого механізму державної підтримки інноваційної діяльності необхідний 

комплексний підхід, що дозволяє органічно розвиватися організаціям, які 

займаються виробництвом і реалізацією інноваційної продукції, незалежно 

від їх розміру, охоплення сегментів ринку, наявних матеріальних, 

виробничих і трудових ресурсів.  

В основу їх підтримки з боку держави має бути покладена соціально-

економічна орієнтація в стратегічній перспективі, що сприятиме підвищенню 

ефективності функціонування всієї макроекономічної системи 

господарювання. При цьому державна підтримка повинна базуватися на 

дієвому нормативно-правовому регулюванні, яке відповідає сучасним 

вимогам ринку, що дозволить на різних етапах становлення і розвитку 

інноваційної діяльності в нашій країні комбінувати наявні напрямки 

інноваційного розвитку.  

Тому, на думку автора, має бути закладена суть реалізованої нині 

політики здійснюваних в нашій країні інноваційних процесів і стратегії 

інноваційного розвитку. У цих умовах роль держави буде визначена як 

керуюча і дозволить підвищити інтерес різних потенційних учасників 

інноваційної діяльності, тим самим держава, за допомогою прийнятих 

управлінських рішень, сприятиме інноваційній активності та зростанню 

інвестиційної привабливості об’єктів інноваційного розвитку, що, на погляд 

автора, також є основою подальшого ефективного розвитку інноваційної 

діяльності.  

Однак слід враховувати, що підтримка з боку держави може бути 

ефективною в тому випадку, якщо запропоновані заходи управлінського 

характеру будуть сприйняті суб’єктами господарювання, які здійснюють 

виробництво та реалізацію інноваційної продукції, сприятимуть розвитку 

інноваційної діяльності. У цьому зв’язку системний підхід повинен 
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застосовуватися і самими організаціями, діяльність яких спрямована на 

інноваційний розвиток. Необхідним стає використання також інших 

наукових підходів: портфельного аналізу, комплексного і паралельно-

послідовного підходів, оскільки їх застосування дозволить обґрунтувати 

прийняті управлінські рішення.  

Зауважимо, що специфічною особливістю проведення науково-

дослідних і дослідно-конструкторських розробок є те, що діяльність великої 

організації може бути орієнтована на досягнення двох цілей одночасно: 

одержання і використання в інтересах компанії планових результатів 

наукових розробок; досягнення комерційних результатів від наукової 

діяльності. Таким чином, великі утворення в науковому секторі економіки, 

який вкладає великі кошти у створення нових продуктів, здійснює основну 

діяльність, визначену цілями організації.  

Також може бути реалізована неосновна науково-технічна діяльність, 

результатом якої є створення нової техніки і технологій, що мають 

комерційну цінність, проте часто цей напрямок не пов’язаний з основними 

цілями організації. Зазначимо при цьому, що комерційна значущість може 

бути реалізована за допомогою продажу документів, ліцензій, ноу-хау, 

надання інженірінгових послуг. В окремих випадках на основі отриманих 

результатів може бути проведена диверсифікація діяльності організації, яка 

здійснює інноваційний розвиток.  

У свою чергу, диверсифіковані підприємства можуть виробляти 

інноваційну продукцію, яка перебуває на різних стадіях своїх життєвих 

циклів, що дозволяє при комплексному підході знизити витрати і підвищити 

інвестиційну привабливість об’єктів інноваційної діяльності. Проте для того, 

щоб інноваційний розвиток здійснювався дієвим чином і планомірно, при 

формуванні вироблюваної на підприємстві стратегії інноваційного розвитку в 

основі повинна лежати стратегія діяльності організації в цілому, враховуючи 

особливості розвитку суб’єкта господарювання в ретроспективному періоді 

часу, зараз і прогнозні оцінки функціонування.  
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Зауважимо у цьому зв’язку, що на формування стратегії суб’єкта 

господарювання та вироблення стратегії науково-дослідної діяльності 

впливають різні аспекти, основними з яких є такі, як мета діяльності 

організації, наявні ресурси (матеріальні, фінансові, трудові, виробничі, 

часові, інфраструктурні), галузь діяльності підприємства і його орієнтація на 

ринкові сегменти. У табл. 3.5 показана залежність вироблюваної стратегії від 

основних параметрів інноваційного розвитку. 

Таблиця 3.5  

Залежність стратегії інноваційної діяльності від параметрів інноваційного 

розвитку 

Параметри 

інноваційного 

розвитку 

Основа вироблюваної 

стратегії суб’єкта 

господарювання  

Основа формованої 

стратегії інноваційної 

діяльності 

Критерії визначення 

мети 

Ринкова кон’юнктура 
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переводчика 

Переводчик сайтов 

Служба "Анализ 

рынков" 

Отключить 

моментальный перевод 

О Переводчике 

GoogleМобильная 

версияСообществаПрав

ила и 

принципыСправкаОтпр

авить отзыв 

Нажмите, чтобы 

отредактировать или 

просмотреть другие 

варианты перевода 

Рівень 

конкурентоспромож-

ності 

Наявні ресурси і 

можливості їх 

залучення 

Узгодження довгострокових, середньострокових 

і короткострокових планів 

Галузь діяльності Продуктово-ринкова Техніко-продуктова 

Орієнтація на 

споживача 

Диверсифікація. 

Інтеграція 

Формування 

інноваційного портфеля 

На основі даних табл. 3.5 видно, що залежно від сформованих 

особливостей інноваційного розвитку, визначених параметрами, відбувається 

формування стратегії розвитку суб’єкта господарювання за допомогою 

посилення уваги до окремих факторів, що дозволяє враховувати тенденції, 

що складаються в процесі вироблення стратегії інноваційної діяльності. 

 Найважливішим елементом стратегії інноваційної діяльності є вибір і 

дієве управління портфелем науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

розробок за наявних обмежених ресурсів. Організація, яка займається 
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виробництвом і реалізацією інноваційної продукції, у своїй діяльності може 

використовувати наступальну стратегію інноваційного розвитку, захисну 

стратегію, змішану стратегію, а також ліцензування.  

Наступальна стратегія за розвитку інноваційної діяльності може бути 

застосована при розробці нових продуктів і технологій, захисна стратегія – 

при поліпшенні продуктів і технологій. Вибір стратегії визначається 

положенням організації на ринку, рівнем конкурентоспроможності та 

характером інноваційного портфеля. Важливо враховувати, що для 

виокремлення критеріїв визначення мети інноваційного розвитку необхідне 

формування загальної основної мети діяльності організації.  

Крім основної мети інноваційної діяльності – підвищення соціально-

економічної ефективності, що має привести до зростання 

конкурентоспроможності, як підцілі можуть виступати наступні: зростання 

інноваційної активності; отримання комерційного результату; підвищення 

якості виробленої продукції; підвищення інвестиційної привабливості; 

отримання державної підтримки; розширення ринку збуту.  

Залежно від цільових орієнтирів розвитку інноваційної діяльності в 

основі формованої стратегії суб’єкта господарювання будуть лежати відмінні 

показники ринкової кон’юнктури, для чого стає необхідним визначення 

особливостей впливу факторів зовнішнього середовища як на діяльність 

організації, так і на досягнення поставленої мети і виробництво та реалізацію 

інноваційного продукту.  

При цьому в основі формованої стратегії інноваційної діяльності 

повинні бути рівень конкурентоспроможності підприємства або продукції, 

яка ним випускається, що дозволить сформувати дієві заходи щодо 

оптимізації процесу здійснення інноваційного розвитку в умовах 

господарювання, що складаються. Обмежені ресурси або можливості їх 

залучення створюють певні бар’єри для подальшого ефективного 

інноваційного розвитку.  

Так, у сучасних умовах брак фінансових ресурсів не дозволяє навіть 
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скласти план здійснюваних інноваційних процесів суб’єктів господарювання. 

За неможливості їх залучення на взаємовигідних умовах розвиток 

інноваційної діяльності стає скрутним, а здійснювана до цього моменту часу 

інноваційна діяльність стає неефективною.  

Слід зазначити, що в розвинених країнах у процесі розвитку 

інноваційного сектору економіки великий вплив мають трудові ресурси. 

Своєчасне залучення необхідної кількості фахівців багато в чому є 

визначальним у процесі інноваційного розвитку. Їх перепідготовка, 

підвищення кваліфікації дозволить їм своєчасно опановувати сучасну 

техніку, технології, інструментарій, що є однією зі складових зростання 

конкурентного потенціалу організації, яка здійснює виробництво та 

реалізацію інноваційного продукту.  

Зауважимо, що в даний час у цій країні відбувся значний відтік 

кваліфікованих фахівців за кордон через низьку оплату праці, що сприяло 

зниженню трудового потенціалу на вітчизняних підприємствах 

інноваційного сектору економіки. У цьому зв’язку, для запобігання подібних 

ситуацій надалі державними органами влади повинні бути вжиті необхідні 

заходи щодо підвищення інтересу співробітників до вітчизняних 

підприємств, якими можуть бути не тільки фінансове стимулювання, а й 

зростання соціальної захищеності.  

У цьому зв’язку при розвитку інноваційної діяльності необхідним стає 

залучення до даного сектору економіки фахівців, які володіють необхідними 

знаннями в галузі сучасного менеджменту, здатних у короткостроковій 

перспективі створити якісно нову систему управління, що забезпечує високу 

ефективність і конкурентоспроможність інновацій у нашій країні.  

Слід враховувати, що особливістю формованої кадрової структури є: не 

повною мірою до теперішнього часу сформована методологічна база 

інновацій, не виявлені умови розвитку інноваційної діяльності, не уточнена 

специфіка наукової та науково-технічної праці. Складність полягає також і в 

тому, що самі організації, які займаються виробництвом і реалізацією 
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інноваційної продукції, на початковому етапі будуть не в змозі оплачувати 

підготовку кадрів за рахунок власних коштів.  

У цьому зв’язку на рівні держави повинна бути розроблена програма 

підготовки фахівців у галузі управління інноваційними процесами в рамках 

державного замовлення, що передбачає можливість стажування фахівців на 

базових підприємствах замовників. При розвитку кадрового потенціалу 

необхідним є розвиток також інших параметрів, який має відбуватися 

комплексно. 

Так, для управління та реалізації конкретних інноваційних проектів 

необхідно створення та ефективне функціонування інноваційних центрів і 

технопарків, які є невід’ємною складовою інноваційної інфраструктури, на 

яких буде можливо займатися підготовкою та перепідготовкою кадрів для 

науково-технічної та інноваційної діяльності, в тому числі проводити 

навчання цільових команд менеджерів для управління в інноваційній сфері.  

Також держава повинна надавати підтримку молодим практикантам і 

фахівцям, які проходять навчання у провідних зарубіжних компаніях і 

науково-дослідних організаціях, оскільки в даний час у нашій країні немає 

необхідних умов, що дозволяють готувати кадри, які могли б здійснювати 

розробку технологій на світовому рівні і займатися виробництвом 

високоякісної продукції.  

Підтримка державних органів влади може також здійснюватися і в 

напрямі залучення висококваліфікованих зарубіжних фахівців для 

перепідготовки вітчизняних кадрів. Безумовно, що на подальший розвиток 

інноваційної діяльності впливають наявні матеріальні ресурси, які до 

теперішнього часу в інноваційному секторі економіки є обмеженими у 

зв’язку з їх перетіканням у більш ефективні виробництва.  

Таким чином, складається ситуація, коли в інноваційному секторі 

економіці бракує потрібних стартових умов для подальшого розвитку, у 

зв’язку з чим держава повинна активізувати дії щодо створення основних 

положень для залучення необхідних ресурсів до даної галузі. При цьому 
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такого роду заходи можуть мати правовий, організаційний і регулятивний 

характер.  

Виробничі ресурси в інноваційній галузі являють собою необхідні 

площі, обладнання, технології для забезпечення безперебійної роботи 

організацій, що здійснюють інноваційну діяльність. При цьому держава може 

контролювати процес цільового використання наявних у підприємств площ 

для інноваційного розвитку за допомогою регулюючих заходів. Важливим 

ресурсом у процесі виробництва і реалізації інновацій є часовий параметр.  

У зв’язку з тим, що для зростання конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання вироблена ним інновація повинна постійно оновлюватися, 

скорочення часових ресурсів на всіх етапах інноваційної діяльності 

дозволить сформувати дієву стратегію розвитку організації та інноваційної 

діяльності в цілому.  

Розвиток інфраструктури останнім часом у нашій країні в 

інноваційному секторі економіки відбувається уповільненими темпами, що 

не дозволяє забезпечувати інноваційну діяльність необхідними складовими. 

Тому формування дієвої інноваційної інфраструктури повинно 

здійснюватися на державному рівні. При цьому прогнозні оцінки даної 

структурної складової набувають значного впливу. На наш погляд, розвиток 

інноваційної діяльності та інноваційної інфраструктури має відбуватися 

паралельно для досягнення необхідного рівня даного сектору економіки і 

формування в ньому достатньої кількості ресурсів, що дозволяють 

підвищувати рівень конкурентного потенціалу всього інноваційного сектору, 

окремих організацій, які займаються виробництвом і реалізацією 

інноваційних продуктів.  

Таким чином, формовані заходи державної підтримки інноваційної 

діяльності мають бути системними, враховувати наявні особливості розвитку 

інноваційних процесів, що відбуваються в нашій країні і за кордоном, і бути 

орієнтовані на підвищення соціально-економічної ефективності 

інноваційного розвитку в Україні в цілому. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Визначено маркетинговий механізми управління інноваційною 

діяльністю шляхом розробки його концептуальної моделі, яка, на відміну від 

раніше відомих, має фінансово-економічний, кон’юнктурно-ринковий, 

самовдосконалюючий, організаційно-виробничий, ресурсозабезпечуючий, та 

визначає форми, важелі, чинники та умови, що дозволяють більш точно 

моделювати інноваційні процеси в регіоні, а також розроблено 

організаційний механізм управління інноваційною діяльністю на 

підприємствах, що охоплює: організаційну модель інноваційної діяльності, 

яка являє собою систему з дев’яти взаємопов’язаних бізнес-процесів, для 

яких визначені критерії їх ініціювання і результативності, порядок взаємодії 

та прийняття рішень, позначені управлінські впливи і інструменти, що 

забезпечують створення та реалізацію нововведень в регіоні. 

2. Визначено рівень розвитку та можливості інноваційного потенціалу 

Київської області та основні напрямки удосконалення управління 

потенціалом регіону, які  виступають як цілісна соціально-економічна 

система, спрямована на досягнення оптимального поєднання довгострокових 

і поточних цілей регіону і розробляються з метою впровадження їх взаємного 

узгодження системи заходів, що забезпечують інноваційний розвиток 

регіону. 

3. Запропоновано підходи до формування регіональної діяльності  

регіону шляхом розробки сучасної концепції регіональної інноваційної 

політики, її узгодження як з національними, так і з регіональними 

пріоритетами економічного розвитку. Ґрунтуючись на викладених висновках 

про стан інноваційного потенціалу, сформульовано зміст механізму 

реалізації регіональної інноваційної політики. Передусім запропоновано 

реалізувати рамковий принцип поділу компетенцій між центром і регіоном, 

що детермінує стратегічні напрями, методи та механізми її реалізації.  
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