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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Сьогодні в Україні почався перехід від державного 

монополізованого управління до управління при різноманітті форм власності, 

розвитку демократії та реалізації владних повноважень згідно принципу 

субсидіарності. Тому українське суспільство переживає період перегляду 

концептуальних поглядів на управління місцевим і регіональним розвитком, 

механізми його регулювання. У цьому зв'язку на перший план виходять 

питання використання в публічному секторі  інструментів та принципів 

інноваційного менеджменту. Так, питання раціонального використання 

ресурсів, більш повного задоволення потреб та інтересів населення, підвищення 

якості публічних послуг та розв’язання низки інших важливих суспільних 

проблем вимагають від державних і муніципальних структур постійного 

вдосконалення існуючих управлінських технологій та пошуку нових способів 

збільшення ефективності функціонування систем управління. 

У зв’язку з цим виникла необхідність вивчення процесів розвитку, 

впровадження та використання результатів від реалізації інноваційних проектів 

у територіальному управлінні з урахуванням синтезу позитивного досвіду 

розвинених країн і вітчизняної практики. Такий аналіз покликаний дати 

відповіді на актуальні питання становлення інноваційного територіального 

управління.  

Сучасні процеси впровадження інновацій у системі територіального 

управління потребують і теоретичного обґрунтування, перш за все, для 

отримання нового знання про особливості формування та впровадження 

інновацій в умовах трансформації інститутів українського суспільства. 

Різні аспекти вдосконалення управління територіальним розвитком в 

контексті інновацій висвітлювали в наукових виданнях М.А. Афонасова, В.М. 

Вакуленко, І.О. Дегтярьова, Л.С. Звягін, С.М. Ілляшенко, М.А. Казаков,  Г.В. 

Кашкарьов, М.В. Коновалова, П.П. Микитюк, А.М. Михненко,  М.В. Сухарьов 



6 

та інші вчені. 

Аналіз праць зазначених авторів та іншої літератури дозволяє зробити 

висновок про різноманіття теоретичних і методологічних положень та підходів 

до проблеми використання інновацій в територіальному управлінні. Однак, 

специфіка їх формування та упровадження в сучасних умовах трансформації 

суспільства вивчені недостатньо. Дана обставина і актуальність запропонованої 

проблеми зумовили постановку мети і завдань магістерського дослідження. 

Метою магістерської роботи є виявлення особливостей формування і 

впровадження інновацій в територіальному управлінні, обґрунтування на цій 

основі наукових положень та практичних рекомендацій щодо використання 

інноваційних інструментів місцевими і регіональними органами публічної 

влади. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

– визначити сутність та ключові характеристики інновацій в 

територіальному управлінні; 

– розглянути існуючі підходи до вибору інноваційних інструментів в 

управлінні територіальним розвитком; 

– узагальнити зарубіжні та вітчизняні практики використання інновацій 

для розв’язання проблем територіального розвитку; 

– обґрунтувати пріоритетні напрями формування інноваційного 

територіального управління; 

– з'ясувати підходи до управління ризиками у процесі інноваційної 

діяльності органів публічної влади; 

– запропонувати шляхи стимулювання творчої активації суб’єктів рішень 

територіального управління. 

Об’єктом дослідження є інноваційні процеси в системах територіального 

управління України. 

Предмет дослідження – процес формування і використання інновацій в 

територіальному управлінні. 
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Методи дослідження. У роботі використані такі методи дослідження: 

аналізу і синтезу – для уточнення теоретичних засад інновацій територіального 

управління; узагальнення та аналізу – для дослідження прикладів із 

зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо застосування інновацій у 

забезпеченні розвитку регіонів і міст; індукції, дедукції та моделювання – для 

розробки пропозицій щодо формування інноваційного середовища в системі 

територіального управління.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

розроблено теоретичні основи формування і використання інновацій в 

територіальному управлінні. Зокрема, основні положення наукової новизни 

одержаних результатів полягають в тому, що: 

удосконалено: 

- поява новацій та їх належне упровадження в практику 

територіального управління тісно пов’язані з використанням проектного 

підходу, адже на усіх етапах їх формування та реалізації необхідно виконувати 

певні обов’язкові дії, як от аналіз ситуації, планування, оцінка ризиків, 

програмування і т.д. У свою чергу, складність упровадження проектного 

підходу в органах влади полягає в тому, що згідно існуючих організаційно-

правових умов відповідні структурні підрозділи працюють за функціональним 

розмежуванням і недостатньо взаємодіють щодо вирішення конкретних 

завдань, тоді як проект вимагає інтеграції фахівців на певний період з чітко 

визначеною метою; 

дістали подальшого розвитку: 

- інновації в територіальному управлінні, які пов’язані з 

модифікацією традиційних відносин в державному і муніципальному секторах, 

які раніше включали бар'єри, зокрема у вигляді застарілих цінностей та 

орієнтацій на існуючі механізми роботи. Спочатку це перешкоджає появі 

інновації, а потім перешкоджає їх упровадженню і становленню як 

конвенціональних. Водночас кожна впроваджена інновація формує передумови 

для наступної інновації. 
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Апробація результатів. Дослідження пов’язано з науково-дослідною 

роботою кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

Національного університету цивільного захисту України. Результати 

дослідження були оприлюднені на науково-практичній конференції та на 

засіданнях кафедри. 

У першому розділі розглянуто сутність та ключові характеристики 

інновацій в територіальному управлінні, типологію інструментів інноваційного 

територіального управління, підходи до вибору інноваційних інструментів 

управління розвитком територій. 

У другому розділі проведено аналіз зарубіжних прикладів інноваційних 

рішень проблем територіального розвитку, практики застосування інноваційних 

підходів щодо розвитку територій в Україні, формування регіональних 

інноваційних систем  в Україні. 

У третьому розділі запропоновано розглядати роль лідерства у 

формуванні інноваційної культури в системі територіального управління, а 

також управління ризиками в інноваційній діяльності органів публічної влади, 

як елемент ґрунтовних інновацій. 

Практичне значення результатів магістерської роботи полягає у тому, що 

вони можуть бути використані у практиці регіонального управління, слугуючи 

основою для розробки управлінських рішень інноваційного типу, а також 

інноваційних проектів територіального управління. 
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РОЗДІЛ 1                                               

НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В 

ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

 

1.1. Сутність та ключові характеристики інновацій в 

територіальному управлінні 

 

 

Насамперед з'ясуємо сутність найбільш важливих понять, що стосуються 

предмету даної публікації: "територіальне управління", "інновації", 

"регіональне управління", "інновації в регіональному управлінні". 

Територіальне управління є узагальнюючим поняттям, що стосується 

управління розвитком територій: держави, регіонів, міст, селищ, сіл, 

адміністративно-територіальних одиниць тощо. В даній роботі ми 

розглядатимемо регіональний і місцевий рівні. Головною метою 

територіального управління є забезпечення комплексного  розвитку  

підвідомчих територій  з метою  підвищення ступеня задоволення соціально-

економічних потреб  їхнього  населення.  Основні групи  суб'єктів 

територіального управління представлено на рис. 1.1. 

Політика територіального розвитку передбачає: врахування особливостей 

та закономірностей функціонування  і  розвитку регіонів як відносно 

самостійних, цілісних систем; найбільш раціональне використання їх ресурсних 

можливостей; удосконалення  правових,  економічних,  фінансових, 

організаційних та інших механізмів її реалізації та ін. 

У свою чергу, слово “інновація” є синонімом нововведення чи новації [34, 

с.14]. Ряд вчених розглядає інновацію як процес упровадження нових виробів, 

технологій, методів організації виробництва і праці та методів управління, інші 

як продукт діяльності – результат процесів упровадження нової техніки, 

технології, нових методів та ін. [там же; 61,  с.10]. 
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Рис. 1. 1. Основні групи суб'єктів територіального управління 

 

До управлінських інновацій, які є предметом цієї магістерської роботи, 

відносяться сучасні економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні 

технології, які дають змогу створити відповідні умови для оперативного й 

ефективного прийняття управлінського рішення [26]. 

В контексті державного управління інновація – це нововведення у певній 

галузі суспільної діяльності, що засноване на використанні новітніх досягнень 

науки і передового досвіду [37, с. 7].  

Виходячи з ролі державного управління у здійсненні модернізаційних 

процесів, основними функціями інновацій у державному управлінні є такі: 

– інновації є каналом втілення в управлінську практику досягнень 

людського інтелекту, постсучасних соціальних практик, результатів нових 

інформаційних технологій, що сприяє інтелектуалізації управлінської 

діяльності, підвищенню її наукомісткості, реалізації закономірностей 

інтелектуалізації управлінської діяльності; 

– за допомогою інновацій розширюється коло управлінських функцій 

Система суб’єктів 

територіального 

управління 

Керівники і 

працівники органів 

влади 

 

Населення 

Політичні партії 

Бізнес Наукові, культурні, 

освітні заклади 

Громадські 

організації 
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органів державної влади та якість їх реалізації, що сприяє задоволенню потреб 

кожної людини і суспільства загалом; 

– інновації дають можливість залучати до управління нові ресурси, 

здійснювати управлінські функції з меншими затратами праці, ресурсів, часу; 

– концентрація інновацій в управлінській сфері допомагає привести 

структуру та суть державного управління у відповідність із структурою 

соціальних потреб постіндустріального суспільства, що за своєю природою є 

інноваційним[62 ].  

Інновації в регіональному управлінні – це нові форми і методи роботи 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, нові 

управлінські технології чи підходи щодо розв’язання регіональних проблем, які 

передбачають виявлення і використання латентних потенціалів системи 

регіонального управління та регіону як об’єкта управління, на основі 

емпіричного досвіду і новітніх наукових досягнень [14].  

На сьогодні значною мірою питання інноваційного управління 

розроблене в економічній науці; низку наукових праць присвячено інноваціям у 

системі освіти; є роботи щодо інноваційних муніципальних технологій; 

останніми роками з’явились наукові праці щодо інновацій в управлінні 

суспільним розвитком, що зумовлено усвідомленням потреби вироблення 

нових державно-управлінських механізмів. Разом з тим, питання інноваційного 

регіонального управління тільки починає розроблятись. 

Так, за аналогією з визначеними на сьогодні інноваціями в регіональному 

управлінні [14], інноваціями в територіальному управлінні можуть бути, 

наприклад, нові організаційні структури, фінансові, інформаційні та інші 

механізми управління регіональним розвитком, нові методи управління, 

підходи у взаємодії з громадськістю, бізнесом та ін. 

Процес впровадження інновацій в територіальному управлінні – це 

діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що 

спрямована на отримання певних соціальних та економічних результатів на 

основі розробки і реалізації нестандартних управлінських рішень для 
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досягнення цілей розвитку регіону. 

Інновації в територіальному управлінні суттєво відрізняються від 

управлінських інновацій підприємницького сектору, муніципального чи 

державного управління, що пов’язано, насамперед, з відмінністю функцій їх 

органів та особливостями об’єкту управління – регіональної соціально-

економічної системи.  

Призначення інновацій в територіальному управлінні – цільові ефективні 

заходи щодо зовнішніх впливів на регіональний розвиток та використання 

можливостей зовнішнього середовища, розв’язання регіональних проблем з 

мінімальними витратами і високим рівнем ефективності, а також формування 

нового соціально-економічного і культурного середовища регіону.  

Основоположними принципами застосування інновацій в 

територіальному управлінні є принципи гуманізму, моральності, 

співробітництва, цілісності, різноманіття, врахування специфіки складових 

соціально-економічних процесів регіону, ефективного використання людського 

і соціального капіталу.  

Сфери застосування інновацій в територіальному управлінні: для 

розв’язання суперечностей і реалізації стратегічних завдань регіонального 

розвитку безпосередньо у самій системі регіонального управління – щодо 

оновлення структур, форм та системи методів діяльності; економіко-соціальній 

системі регіону – оновлення підходів до стимулювання розвитку регіону; 

зовнішньому щодо регіону середовищі – оновлення підходів до взаємодії з 

суб’єктами зовнішнього середовища. 

Враховуючи, що ІРУ мають багатовимірний характер і вимагають 

ефективної координації і співробітництва в цілому ряді різних сфер і галузей 

регіону та інших територій (економічної, фінансової, промислової, освіти і 

науки, зайнятості, соціальній сфері, охорони здоров’я,  екологічної політики 

тощо), моделювання і технологізація управлінських процесів вимагає надійної 

науково-теоретичної бази, що забезпечує прийняття раціональних і найменш 

ризикованих рішень.  



13 

Значення ІРУ якраз і полягає в тому, що вони роблять діяльність органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування більш раціональною,  

враховують їх специфічні характеристики та особливості відповідних територій 

(природні, економічні, культурні, освітні та ін.).  

Зокрема на сучасному етапі розвитку України інновації в 

територіальному управлінні є необхідними для вирішення наступних завдань: 

– удосконалення організаційно-управлінських процесів в органах 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування; 

– розробки більш ефективних програм і проектів регіонального розвитку; 

– удосконалення взаємодії з громадськістю та суб’єктами 

господарювання; 

–  сприяння розвитку підприємництва, у т.ч. інноваційного; 

– залучення інвестицій; 

– використання фандрайзингу у розв’язанні регіональних проблем; 

– розробки стратегій територіального маркетингу; 

– формування певних суспільних настроїв та регіональної культури; 

– вирішення конкретних завдань місцевого розвитку; 

– ефективне використання наявних ресурсів. 

Логічний ланцюг доцільності застосування ІРУ виглядає таким чином: 

управлінські інновації – успішне розв’язання регіональних проблем – 

підвищення ефективності діяльності суб’єктів регіонального розвитку – 

покращання життєвого та бізнес-середовища регіону – підвищення 

конкурентоспроможності регіону – високі рівень і якість життя в регіоні. 

Суб’єкти інновацій в територіальному управлінні – це органи виконавчої 

влади та органи місцевого самоврядування, їх структурні підрозділи та окремі 

працівники, а також усі інші суб’єкти регіонального розвитку: підприємства, 

наукові та освітні заклади, громадські організації, політичні партії, громадські 

діячі та ін., які можуть бути залучені до процесів прийняття управлінських 

рішень щодо розвитку регіону. 

Необхідно відмітити, що управлінські інновації є складнішими у 
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застосуванні, ніж технічні, адже на кожному етапі їх застосування можуть 

виникнути непередбачувані обставини, пов’язані з суб’єктивними чинниками, 

зокрема людською поведінкою, зміною зовнішніх чи внутрішніх умов 

діяльності, зміною потреб чи самих завдань, на виконання яких вони 

спрямовані. Тому інноваційні рішення потребують стислих термінів для їх 

впровадження, адже в сучасному світі усі процеси дуже динамічні і мінливі. 

Водночас прийняття рішень щодо регіонального розвитку в існуючих 

організаційно-правових умовах вітчизняного регіонального управління 

потребує тривалого часу, а почасти й значних зусиль суб’єктів інноваційних 

ініціатив.  

Експерти ООН виділили такі ключові фактори  інноваційної діяльності у 

сфері управління [28]: 

– наявність команди і партнерських зв’язків; 

– визначення конкретних цілей і створення сприятливих умов для їх 

досягнення; 

– формування механізму контролю, який дозволяє визначати масштаби 

змін у порівнянні з певними вихідними позиціями; 

– наявність системи винагороди, яка стимулює творче мислення і 

дозволяє розкривати новаторський потенціал, який за інших умов залишився б 

незатребуваним; 

– заохочення навчання протягом усього життя; 

– заохочення різноманітності; 

– обмін знаннями і налагодження професійних зв’язків. 

Виходячи з реальних можливостей органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, що склались на сучасному етапі розвитку України, 

то останні мають більші можливості для реалізації зазначених факторів у 

практичній діяльності. Йдеться не стільки про фінансові можливості, скільки 

про організаційні та правові. Взагалі вважається, що фінансові ресурси не є 

стримуючим чинником інновацій, а навпаки, їх відсутність стимулює 

впровадження нових підходів у діяльності. 
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Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що на сьогодні 

існує низка суперечностей на шляху запровадження інноваційного 

територіального управління в України. Насамперед, це неефективна система 

регіонального і місцевого управління. Вона є лінійно-функціональною, тобто 

такою, де рішення передаються “зверху вниз” та є обов’язковими для 

виконання нижчестоящими ланками, а підпорядкування є подвійним – 

керівництву вище стоячого органу (підрозділу) та відповідним галузевим 

структурам. За висновками науковців [34, с.81-82], лінійно-функціональні 

структури передбачають високий рівень компетентності і відповідальності 

спеціалістів, передбачуваність та відносну простоту щодо прийняття рішень, 

проте їх недоліками є недостатній рівень взаємодії різних структурних 

підрозділів, зниження відповідальності виконавців за роботу через 

знеособлення виконавців, дублювання функцій та ін.  

Характерними рисами вітчизняної системи регіонального управління та 

місцевого самоврядування, які не сприяють застосуванню інновацій, є також 

збереження рівноваги та існуючих позицій; питання створення сприятливого 

інноваційного середовища ускладнюється низкою факторів, серед яких: 

відсутність ефективних економічних та соціально-психологічних стимулів для 

реалізації творчого потенціалу, перевантаженість працівників зайвими 

функціями, відсутність відповідної культури відносин, а головне – дефіцит 

далекоглядних регіональних лідерів, здатних створити сприятливі умови для 

вироблення інноваційних рішень щодо регіонального розвитку. 

Для широкого застосування інновацій в регіональному управлінні 

необхідно створювати максимально можливе сприятливе інноваційне 

середовище. Насамперед, необхідне усвідомлення проблематики інноваційного 

управління в обласних державних адміністраціях, які розробляють і виконують 

програми розвитку регіонів, координують відповідну діяльність районних 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, таким чином є 

провідними суб’єктами формування регіонального соціально-економічного та 

культурного середовища. Головним завданням при цьому є вироблення 
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стратегії формування нової якості регіонального управління, яке базується на 

заохоченні творчості, ініціатив, використанні інтелектуального потенціалу його 

працівників та регіону у цілому. Тобто йдеться про формування управлінської 

інноваційної культури. Її формування пов'язане з розвитком творчих здібностей 

і реалізацією креативного потенціалу людини – її суб'єкта.  

Виходячи із вищезазначеного, основними детермінантами інновацій в 

територіальному управлінні є такі:  

– наукові засади управління;  

– лідерські якості керівництва; 

– психологізація управління; 

– практичне застосування концепції управління знаннями; 

– створення сприятливого інноваційного середовища в органах публічної 

влади;  

– підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розробляти 

інноваційні технології для розв’язання проблем регіонального розвитку; 

– застосування проектного підходу;  

– приведення структур, технологій та механізмів управління у 

відповідність до завдань регіонального розвитку;  

– зміцнення горизонтальних зв’язків та застосування діалогової форми 

діяльності в органах публічної влади регіону. 

 

1.2. Типологія інструментів інноваційного територіального 

управління 

 

Сьогодні глобальні фінансово-економічні перетворення, територіальна 

конкуренція за різноманітні ресурси, трансформація суспільних потреб 

засвідчили актуальність управління розвитком регіонів на інноваційних 

засадах, що, у свою чергу, потребує застосування нових інструментів. 

Важливим завданням для цього є визначення комплексу інструментів 

інноваційного управління соціально-економічним розвитком регіону, що мало 
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досліджені у сучасній науці державного управління. Це і є метою даного 

розділу. 

Інструмент (лат. instrumentum – знаряддя) – це предмет, пристрій, 

механізм, машина або алгоритм, що використовуються для впливу на об'єкт; … 

засіб впливу на об'єкт для досягнення певної мети [24]. Інструменти 

інноваційного управління соціально-економічним розвитком території – це 

засоби і способи розв’язання суперечностей, або реалізації можливостей щодо 

соціально-економічного розвитку регіону. 

Інструменти інноваційного управління можна класифікувати за: 

– формою (документи, інституції, технології тощо);  

– розповсюдженістю (одиничні, дифузні); 

– масштабом поширення впливу (транснаціональні, державні, 

регіональні, муніципальні, у межах регіонально-муніципальних та інших 

об’єднань, у межах органу регіонального управління, або його структурного 

підрозділу); 

– складовою управління (правова, організаційна, інформаційна);   

– сферою застосування (система управління регіональним розвитком; 

регіон як соціально-економічна система; зовнішнє середовище регіону; галузі і 

сектори регіональної політики); 

– часом отримання результатів від їх застосування (тактичні і 

стратегічні); 

– частотою вживання (разові, багаторазові); 

– сферою отримання результатів (економічна, соціальна, екологічна, 

науково-освітня, культурна тощо); 

– джерелами походження ідеї застосування інструментів (внутрішні, 

зовнішні) та ін.[13]. 

Для виявлення ефективних напрямів регіональної політики обов’язково 

мають застосовуватися методи громадських та експертних опитувань. Для їх 

використання на професійній основі можна розглянути можливість створення 

на загальнодержавному рівні спеціалізованого Національного інтернет-порталу 
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регіонального розвитку України, який би надавав відповідні послуги усім 

регіонам. Також було б доцільно, щоб він узагальнював світові практики та 

інструменти територіального розвитку, став ефективним майданчиком 

обговорень і спільного пошуку рішень щодо регіонального розвитку.    

Зібрана інформація, у свою чергу, потребує якісного аналізу. Загалом 

аналіз (від гр. – розкладання, розчленування) щодо регіонального розвитку 

може стосуватися дослідження структури, окремих елементів, взаємозв’язків, 

суб’єктів і чинників регіонального розвитку, тобто охоплювати будь-які 

елементи та аспекти функціонування регіоні. Це комплекс заходів, 

спрямований на дослідження з певною метою стану, результатів, ефектів, будь-

яких чинників, що стосуються соціально-економічних змін в регіонах для 

використання цієї інформації при прийнятті управлінських рішень. 

Аналіз регіонального розвитку може бути: 

 – ретроспективним, поточним і прогностичним; 

 – зовнішнім і внутрішнім; 

 – кількісним і якісним; 

 – емоційним (реакція людей на об’єкт дослідження) і раціональним; 

 – разовим, періодичним, систематичним; 

 – комплексним та вибірковим. 

Для здійснення аналізу необхідні такі основні види інформаційних 

джерел, що стосуються об’єкта оцінювання: 

–  нормативно-правові документи; 

–  статистична інформація; 

– описова інформація (матеріали ЗМІ, наукові праці, результати 

громадських обговорень  і т.д.). 

Системний аналіз регіонального розвитку передбачає дослідження таких 

проблем розвитку регіонів, які є складними для розуміння, зокрема шляхом 

комплексного вивчення структури господарства регіону, внутрішніх зв'язків 

між об’єктами і суб’єктами регіонального розвитку, а також зв’язків із 

зовнішнім середовищем. Він є ефективним для пошуку рішень, планування та 
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реалізації заходів щодо розвитку регіонів в умовах невизначеності. 

У свою чергу, оцінювання розвитку регіонів – це встановлення на основі 

порівняння:  

1) змін стану сфер і галузей регіонів за результатами діяльності суб’єктів 

регіонального розвитку;  

2) стану регіонів відносно інших територій;  

3) відповідності складових і факторів регіонального розвитку з певним 

стандартами, моделями регіонального розвитку тощо на основі визначеної 

системи принципів, методів та критеріїв з метою своєчасного прийняття рішень 

і здійснення заходів для забезпечення позитивних або недопущення негативних 

змін в регіонах. 

Сьогодні налічується значна кількість інструментів аналізу та оцінювання 

розвитку регіонів. Найбільш поширені у практиці такі підходи: 

– диференційований: з’ясування рівня розвитку окремих регіонів, 

галузей, секторів, об’єктів і чинників щодо регіонів; 

– кваліметричний (від  лат. qualitas – характер, явище та гр. μέτρον –  

вимірювати): оцінювання якісних складових регіонального розвитку за 

допомогою кількісних показників; 

– комплексний: охоплення всіх істотних складових і чинників розвитку 

регіонів; 

– індексний: обчислення узагальнюючого показника – індексу розвитку 

регіону, на підставі якого формуються рейтинги регіонів; 

– інтегральний: урахування сумісності та взаємодоповнюваності окремих 

показників регіонів в отриманні загального кінцевого результату, а також 

розрахунок коефіцієнтів за показниками питомої ваги і значущості окремих 

показників у загальному результаті; 

– динамічний: упорядкування показників регіонального розвитку по 

темпах зростання; 

– параметричний: встановлення і кількісне вираження властивостей, 

функціональних залежностей між параметрами елементів системи 



20 

регіонального управління і регіонального розвитку;  

– порівняльний: порівняння показників стану регіонів за окремими 

сферами, а також показників розвитку регіонів у часі; 

– рейтинговий: визначення місця регіону за рівнем розвитку серед інших 

регіонів. 

Рейтингові інструменти реалізується на державному і міжнародному 

рівнях. Водночас на державному, регіональному та локальному рівнях аналіз та 

оцінювання регіонального розвитку здійснюються згідно змішаного підходу, 

тобто можуть бути використані як рейтинговий, так і інші підходи.  

В Україні на державному рівні комплексну оцінку соціально-

економічного розвитку запроваджено з 2004 р. Її результатом є рейтинги 

розвитку регіонів за основними показниками соціально-економічного розвитку, 

що формуються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 

Проте поряд з очевидними перевагами рейтингового підходу небезпека 

складання рейтингів криється, по-перше, у виділенні “сильних” і “слабких” 

регіонів, що визначається за чітко окресленими соціальними та економічними 

показниками, по-друге, в ігноруванні вихідних ситуацій для досягнення 

сучасного стану і стратегічного розвитку і, по-третє, у відмінностях культур та 

інших чинників, які є основою розвитку, але які взагалі неможливо об’єктивно 

оцінити, хоча вони впливають на стан регіонів і мають бути враховані при 

розробці відповідної політики. Таким чином, для більш глибокого оцінювання 

розвитку і конкурентоспроможності регіонів слід використовувати й інші 

підходи та методи. 

Серед найбільш популярних у світі та в Україні методів аналіз стану 

територій є SWOТ-аналіз, що включає аналіз сильних (Strenths) сторін, слабких 

(Weaknesses) сторін, сприятливих можливостей для майбутнього розвитку 

(Opportunities) та потенційних небезпек, імовірних в майбутньому (Threats). 

Іноді замість SWOT-аналізу використовують метод АВС-аналізу. Дана назва є 

абревіатурою, що складається з перших букв слів: Аdvantage (перевага), Ваrrіеr 

(перешкода), Соntroversial (cпірне). Усі відомі чинники місцевого розвитку 
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групуються за цими трьома критеріями. Все, що не можна зарахувати до жодної 

з груп, відкидається як зайва інформація. Для того, щоб А-В-С-аналіз був 

точніший, усім факторам присвоюється рейтинг важливості, як правило, в 

інтервалі від 1 до 5 [3, с. 30]. 

Основні зовнішні та внутрішні чинники розвитку регіонів та будь-яких 

територій виділяються за методикою РEST-аналізу, де Р – політичні чинники,  

E – економічні, S – соціальні, T – технологічні. Метод PESTLE крім зазначених 

чотирьох чинників включає – правові (від legislative) та екологічні чинники.  

Для встановлення взаємозв’язків між факторами розвитку регіонів з 

метою планування регіонального розвитку досить ефективним може бути 

відомий на сьогодні факторний аналіз, який передбачає виявлення при-чинно-

наслідкових зв’язків щодо розвитку регіонів. Найголовнішою відмінністю 

факторного аналізу від інших методів вимірювання зв'язку є те, що за його 

допомогою можна визначити не тільки безпосередні зв'язки, а й глибинні 

(латентні) та перейти від великої кількості показників до 2-5 латентних. 

Спираючись на спостереження за численними показниками, точніше – на 

спостереження за їх кореляціями, факторний аналіз дає можливість виявити 

найістотніші причини, а також системи та структури, що лежать в основі 

різнорідних явищ. Завдяки цьому факторний аналіз значно менше, порівняно з 

іншими методами, потребує попередніх гіпотез: достатньо загальної гіпотези 

щодо наявності певного порядку в об'єкті, що досліджується, – систематичного 

характеру регіональних відмінностей рівнів економічного розвитку. 

Застосування методу факторного аналізу ґрунтується на припущені, що 

показники є лише індикаторами певних існуючих властивостей явища, які 

безпосередньо не вимірюються. 

Популярним у світі методом щодо розробки нових підходів до розвитку 

регіонів, зокрема у контексті розробки ефективних конкурентних стратегій 

розвитку, або стратегій, що будуються на певних реальних зразках, є 

регіональний бенчмаркінг – системне й безперервне порівняння стану розвитку 

певних сфер, продуктивності галузей, якості регіонального управління тощо з 
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відповідними сферами інших регіонів, у яких вони є конкурентами. 

Бенчмаркінг є ефективним методом оцінки того, наскільки регіон адаптується 

до мінливих зовнішніх умов та використовує його можливості. Основними 

складовими бенчмаркінгу є такі: 

– визначення регіонів-конкурентів або регіонів-лідерів (зразків) у певних 

сферах; 

–  визначення і вибір показників (індикаторів); 

–  аналіз та оцінювання; 

–  розробка політики розвитку сфер і галузей регіону [69]. 

Сьогодні набув особливої популярності кластерний аналіз, який дає змогу 

на основі певної множини показників, що характеризують об’єкти 

економічного розвитку регіонів, згрупувати їх у групи – кластери так, щоб 

об’єкти, приналежні до однієї групи, були більш однорідними порівняно з 

об’єктами інших груп. 

Соціологічний та експертний аналіз проводять шляхом організації 

зустрічей, групових обговорень, опитувань певних груп населення та експертів 

(висококваліфікованих фахівців в досліджуваній сфері) щодо оцінювання 

якихось чинників регіонального розвитку. Іноді цей метод називають методом 

якісного аналізу, тобто який базується на аналізі даних, які є складними для 

кількісного вимірювання.  

За допомогою соціологічного та експертного аналізу можна визначати:  

– оцінювання населенням і підприємствами існуючого стану регіону 

(може бути іншим, ніж в органів влади; необхідне при формуванні стратегій 

розвитку регіону); 

– очікування громадян щодо майбутнього стану регіону (важливо для 

планування заходів з розвитку регіону); 

– суспільну думку щодо якості діяльності публічних органів влади 

(важливий чинник підвищення її ефективності та довіри); 

– рівень готовності регіональних суб’єктів взяти на себе певні 

зобов’язання щодо розвитку регіону, участі в мережах; 
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– нові механізми реалізації регіональної політики та ін. 

Досить перспективним є оцінювання економічного та соціального 

потенціалу  регіонів. На сьогодні оцінювання будь-якого потенціалу регіонів 

аналізується недостатньо як у теоретичній площині, так воно майже не 

застосовується в регіональному управлінні на практиці. При цьому під 

економічним потенціалом території слід розуміти сукупну здатність наявних 

економічних ресурсів забезпечити виробництво максимально можливого обсягу 

корисностей, які відповідають вимогам суспільства на даному етапі його 

розвитку. Під економічною оцінкою потенціалу розуміється визначення його 

величини у вартісному виразі. Оцінка економічного потенціалу дозволяє:  

– визначити у вартісному виразі сумарну величину потенціалу, 

зосередженого на даній території;  

– установити питому вагу кожного елемента та структуру потенціалу 

регіону;  

– визначити ступінь використання потенціалу.  

Ефективним методом прогнозування та визначення напрямів політики 

соціально-економічного розвитку, який починаючи з 90-х рр. активно 

використовується десятками країн світу, є форсайт – метод мобілізації великої 

кількості учасників для формування пріоритетів щодо досягнення якісно нових 

результатів у різних галузях. Метод дозволяє не лише спрогнозувати майбутнє 

обраного об’єкта, а й узгодити інтереси усіх задіяних.  

Прогнозування економічних і соціальних змін у результаті застосування 

комплексу відповідних інструментів потребує визначення конкретних меж і 

результатів розвитку регіону на певний час. Для цього необхідна розробка 

моделі регіону з очікуваним рівнем розвитку. Основна складність процесу 

розробки полягає в тому, що сучасне суспільство функціонує в умовах 

невизначеності. Тому таке завдання передбачає урахування дуже великого 

обсягу інформації про регіон, його потенціал розвитку, потенціал системи 

управління цим розвитком, а також про потенціал інших територій, які 

впливають на регіон, тенденції і тренди суспільного розвитку загалом. Навіть за 
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умови найкращого прогнозування воно є ймовірнісним, тому доцільно готувати 

не один сценарій розвитку регіону і відповідні комплекси інструментів [12,  

с. 308-309].  

Визначаючи ресурси для реалізації заходів з регіонального розвитку слід 

враховувати рівень реальної консолідації органів влади регіону та суб’єктів 

забезпечення конкурентоспроможності регіону. У цьому разі така консолідація 

визначається спільним фінансуванням і реалізацією регіональних і місцевих 

проектів. Згідно з вітчизняною практикою почасти підприємства суттєво 

змінюють свої плани і не реалізують запланованих разом із владою заходів, 

тому слід враховувати, що спільне фінансування збільшуватиметься поряд із 

підвищенням рівня публічно-приватної взаємодії та взаємної довіри. Однак 

воно суттєво залежатиме і від конкретних ситуацій потенційних інвесторів, які 

можуть швидко змінюватися, а отже, ризик недофінансування проектів завжди 

існуватиме. 

Усі інструменти інноваційного управління можна згрупувати за 

завданнями щодо розробки управлінського рішення.  

Таблиця 1.1 

Інструменти інноваційного управління 

Завдання щодо формування 

управлінських рішень  

Назви інструментів (методів) 

інноваційного управління 

Виявлення думок, ідей, 

потреб, інтересів і т.д. 

 анкетування; 

 вибіркові опитування; 

 громадські обговорення; 

 експертизи; 

 інтерв'ю; 

 круглі столи, конференції, форуми; 

 обговорення та опитування через мережу 

Інтернет; 

Аналіз стану об’єкта 

регіональної політики  

 АВС-аналіз; 

 SWOT-аналіз; 

 PEST-аналіз; 

 бенчмаркінг; 
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 вартісний аналіз; 

 інтелект-карти;  

 кейс-метод (покроковий розбір ситуацій); 

 причинно-наслідковий аналіз; 

 системний аналіз; 

 ситуаційний аналіз; 

 сценарний підхід; 

 факторний аналіз; 

 функціональний аналіз 

Оцінювання стану об’єкта 

регіональної політики 

 оцінка витрат; 

 оцінка відповідності певній моделі 

(порівняння); 

 оцінка ризиків і шансів; 

 оцінка потенціалу 

Прогнозування   експертний підхід; 

 метод аналогій; 

 метод Дельфі; 

 імітаційні моделі 

Пошук ідей методи: 

 аналогій; 

 випадковостей; 

 ділових ігор;  

 ідеалізації; 

 контрольних запитань; 

 конференції ідей; 

 мозкові атаки (групові та індивідуальні); 

 морфологічний аналіз;  

 синектики; 

 “Шість капелюхів мислення” 

Обґрунтування вибору 

рішень 

 консультацій (індивідуальні, групові); 

 критеріальний підхід; 

 ланцюгових підстановок; 

 модель витрат; 

 побудови “дерева рішень”; 

 порівняння альтернатив 
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Візуалізація рішень, моделей 

і т.д. 

 графічні моделі; 

 фізичні моделі 

Аргументуваннявиборуріше

нь 

 виступи та інформація в ЗМІ; 

 презентації; 

 проведення переговорів 

 

Визначення інструментів інноваційного регіонального 

управлінняпов’язане зі з’ясуванням можливостей змінювати регіональну 

систему. Це залежить від спроможності суб’єктів управління 

конкурентоспроможністю змінювати певні об’єкти за певний період часу, 

здатності суб’єктів регіональної економіко-соціальної системи змінюватися в 

результаті управлінського впливу щодо них, а також від особливостей регіону 

та зовнішнього впливу на його функціонування. Приклади розроблених і 

реалізованих в Україні програм і стратегій розвитку регіонів свідчать про 

завищені та нечітко визначені очікувані показники й цілі, недостатнє 

врахування місцевоїспецифіки, думки громадських інститутів і т.д.   

 

1.3. Підходи до вибору інноваційних інструментів управління 

розвитком територій 

 

Перш слід відзначити, що суб'єктами формування комплексу 

інструментівінноваційногоуправліннясоціально-економічнимрозвиткомрегіону 

і території загалом можуть бути органи публічної влади усіх рівнів, а також 

підприємства, наукові та освітні заклади, громадські організації, політичні 

партії, громадські діячі та ін., які мають інтерес до функціонування регіону. 

Формуватися комплекс інструментів інноваційного управління соціально-

економічним розвитком регіону має з урахуванням особливостей кожного 

регіону на основі системно-синергетичного підходу, який передбачає: 

– багаторівневе системне бачення регіону як єдиного цілого в середовищі 

його функціонування; 
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– виявлення детермінант сучасного стану регіону, моделювання їх стану і 

впливу на майбутнє; 

– урахування дедалі більшої різноманітності світу та турбулентності; 

– суттєву роль дрібних учасників суспільних процесів; 

– функціональне мережування агентів регіональних змін навколо 

спільних цілей [12, с. 304]. 

Важливим для визначення комплексу інструментів інноваційного 

управління соціально-економічним розвитком регіону є з'ясування алгоритму 

формування управлінських рішень. У загальному вигляді цей алгоритм включає 

такі етапи та основні завдання: 

Етап 1: Пошук напрямів розвитку регіону: попередній аналіз розвитку 

регіону та визначення проблем і перспективних сфер, тенденцій, моделей та 

підходів щодо сучасного суспільного розвитку, відбір найбільш адекватних з 

них для розробки попередньої концепції розвитку регіону. 

Етап 2: Досягнення консенсусу між зацікавленими сторонами щодо 

ідентифікації завдань регіонального розвитку: виявлення потреб 

заінтересованих сторін, розробка механізмів їх скоординованої співпраці, 

створення організаційних структур проекту, проведення відповідної 

організаційно-інформаційної кампанії.  

Етап 3: Детальний аналіз та оцінювання стану об’єкта регіональної 

політики: регіональної соціально-економічної системи, окремих її елементів, 

інтерпретація, оформлення і представлення результатів.  

Етап 4: Розробка моделі стану об’єктів регіональної системи в 

майбутньому та визначення відповідних принципів, цілей і пріоритетних 

завдань регіональної політики, які підтримують усі причетні сторони. 

Етап 5: Пошук та узагальнення ідей щодо досягнення цілей і реалізації 

завдань; підбір та оцінка альтернативних інструментів для досягнення 

визначених цілей. 

Етап 6: Розробка технології упровадження рішення та визначення 

систематизованого комплексу відповідного інструментарію [12]. 
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Тут насамперед слід погодитися з С. В. Козаченком та Н. І. Норіциною, 

що особлива увага має приділятися початковому етапу – формулюванню 

завдання [29, с. 120]. Перш за все необхідно проаналізувати стан об’єкта 

управління, що потребує змін, визначити умови, яким повинен відповідати його 

майбутній стан. За  низкою параметрів оцінюють рівень відповідності об’єкта 

управління тим вимогам, що пред’являються до нього, щоб він мав певний стан 

у майбутньому. Такий підхід дозволяє розробити мережеву схему завдань і 

підзавдань, переглянути попередньо сформульовані цілі в процесі складання і, 

у випадку необхідності, скоригувати цілі або відмовитися від реалізації 

обраного завдання (проекту). Ефективність використання методів аналізу в 

процесі розроблення управлінських рішень нерозривно пов’язана з належним 

інформаційним забезпеченням, яке повинне відповідати таким вимогам: 

конкретності, комплексності, регулярності. При цьому постійний моніторинг 

інформації забезпечує комплексний аналіз стану об’єкта управління, 

результатів відповідних досліджень. 

Відомо, що ефективність проведення суспільних реформ, реалізації 

політики щодо розвитку держави та її регіонів суттєво залежить від узгодження 

їх напрямів з потребами та інтересами суспільства. Ці процеси вимагають 

насамперед якісного організаційного та інформаційного забезпечення. Огляд 

відповідного зарубіжного досвіду дозволив встановити різні практики, які є 

цікавими для України. 

Особливо популярними стають сьогодні різного роду інтерактивні карти. 

Так, на сайті Європейської Комісії нещодавно стала доступна інтерактивна 

карта реалізації регіональних проектів у країнах ЄС  [74], що дозволяє не лише 

спостерігати за тим, які проекти реалізуються у регіонах, а й обґрунтовано 

планувати регіональний розвиток, інформувати громадськість про регіональну 

політику.  

Для підвищення якості методичного забезпечення регіонального розвитку 

в Чеській Республіці створено спеціальний веб-портал “Methodic support of 

regional development in the Czech Republic”. Передумовами його створення 
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стало те, що в державі накопичився певний практичний досвід та сформувався 

науково-інформаційний базис організації регіонального управління, що 

потребувало обміну думками і поширення. Портал став ефективним 

майданчиком для цього. Він також містить численні графіки, картограми і 

тексти, які важливі для опису стану розвитку регіонів та муніципалітетів. 

Завдяки використанню картографічної візуалізації можуть бути виявлені зв'язки 

між різними явищами, відмінності між регіонами, а також їх причини. Крім 

того, на порталі можна простежити як розвиваються відносини у сфері 

регіонального розвитку, його правове та інше забезпечення [72]. 

Показовим є інформаційне забезпечення упровадженого країнами 

Альпійської конвенції проекту DIAMONT, який був спрямований на 

забезпечення сталого розвитку гірських територій шляхом узгодженого 

використання пропозицій експертів з питань регіонального розвитку та 

інтересів альпійського населення. Для цього у межах проекту було створено 

мережу фахівців, які надають консультації та розробляють підходи до політики 

територіального розвитку, розроблено спеціальний інтернет-сайт, який був 

покликаний не просто висвітлювати результати проекту, а й забезпечувати 

швидке обговорення з населенням пілотних інструментів регіонального 

розвитку. Протягом 2010-2013 рр. у межах проекту узагальнено значну 

кількість інструментів регіонального розвитку, що використовуються у світі. 

Крім того, база даних містить інформацію про стан усіх муніципалітетів, на які 

поширюється дія Альпійської конвенції, що дозволяє швидко і легко проводити 

порівняльний аналіз їх розвитку [70].  

Урядовий портал Нового Південного Уельсу (штат Австралії) акумулює 

інформацію за усіма напрямами і сферами суспільного життя: нормативно-

правове і законодавче забезпечення, бізнес-умови, туризм, працевлаштування, 

погода, спорт, результати розіграшу державних лотерей та ін. На порталі можна 

також замовити свідоцтво про народження, водійські права, ліцензію на рибну 

ловлю, отримати низку інших послуг. Усе це забезпечує високий рівень його 

відвідування. Особлива увага приділяється опитуванням громадян з різних 
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аспектів державного, а також регіонального управління, що суттєво сприяє 

цілям штату щодо розвитку територій [73]. 

Ефективним є також підхід використання органами влади приватних 

інтернет-ресурсів. Наприклад, Американська компанія Facilitate.com є 

приватною компанією координаторів, консультантів та розробників 

програмного забезпечення, проте її послугами активно користуються органи 

влади. На сьогодні компанія має більше 20 років досвіду проведення інтернет-

зустрічей, різних опитувань та організації дистанційного навчання. Працюючи 

з багатьма університетами, державними і недержавними установами, 

корпораціями в США і в Європі, особливий акцент ця компанія робить на 

наданні інструментів для інноваційного мислення та інновацій. Невипадково за 

її підтримки розробляється більшість державних інноваційних програм в США 

[71]. 

Слід відзначити, що нинішній підхід до інформаційного забезпечення 

регіонального розвитку в Україні має низку прогалин і потребує суттєвого 

удосконалення. У цьому контексті зарубіжний досвід надає знання про різні 

моделі регулювання інформаційних потоків між органами влади, населенням, 

бізнесом, громадськістю, туристами і т.д. При цьому інтернет-сайти дозволяють 

реалізовувати такі важливі завдання для регіональної політики: 

 інформування громадськості про наміри та діяльність органів влади 

щодо регіонального розвитку; 

 забезпечення доступу до узагальнених і проаналізованих експертами 

інструментів та практик територіального розвитку, статистичних й 

картографічних даних і т. ін.; 

 створення умов для впливу громадськості на регіональну політику 

шляхом розміщення на сайті відповідних звернень, участі в опитуваннях, 

обговореннях актуальних проблем тощо; 

 організації навчання у дистанційному режимі; 

 формування можливостей якісного обміну ідеями щодо регіонального 

та місцевого розвитку; 
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 розвитку комунікацій у процесі формування регіональної політики. 

Джерелами ідей щодо підходів до розвитку регіону мають бути не лише 

органи публічної влади, їх службовці і посадові особи, а й решта зацікавлених 

суб’єктів. Завдання влади – створити умови для генерації ідей та визначити 

найбільш ефективні з них.    

Для пошуку найбільш ефективних управлінських технологій (механізмів) 

регіонального розвитку доцільно використовувати евристичні методи. 

Загалом пошук інноваційних рішень відбувається на трьох рівнях – 

окремі особистості, спеціально створені креативні групи, колектив в цілому. 

Водночас щодо регіонального управління до цього слід додати населення 

регіону, а також фахівці та організації зовнішнього середовища.  

Групова робота базується на принципах взаємного стимулювання один 

одного учасниками креативних груп, тобто, думки одних учасників є стимулом, 

який ініціює думки інших учасників. За таких умов навіть слабка ідея може 

перетворитись в досить пристойну із потенціалом, зданим розвити, доповнити, 

асоціативно продукувати іншу ідею.  

Вибір техніки і методу пошуку інноваційних рішень або пропонується 

керівником, або обирається безпосередньо інноватором. Імперативний метод, 

коли керівник вказує, який метод треба використовувати, застосовують у разі 

необхідності термінового розроблення інновацій.  Розповсюдженим прийомом 

при цьому є використання методів, які вже опановані колективом, що дозволяє 

суттєво економити час і зусилля розробників. Персональний вибір метода дає 

можливість кожному використовувати найбільш ефективні для нього 

інструменти, що апріорі дозволяє більш  повно розкривати креативний 

потенціал кожної особистості, але вимагає, в свою чергу, в подальшому 

певного узгодження намірів і дій. Вітчизняна і зарубіжна практика  генерування 

інноваційних ідей налічує більше 50 різних методів генерування інновацій. 

Застосування цих методів вимагає відповідної підготовки і організації як 

інноваційного процесу в цілому, так і окремих його етапів [29, с. 115-116]. 
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Ураховуючи сучасну динаміку соціально-економічних процесів, 

управлінська система повинна бути готова до постійних нововведень. Багато 

вчених визнає, що відмова від концепції лінійності і перехід до вивчення 

економіки як великої відкритої системи формує нову методологію принципів і 

механізмів еволюційного розвитку у формі потоку безупинного ускладнення 

організаційних моделей і структур від їх найпростіших форм до 

диференційованих складно організованих структур. Результати 

фундаментальних і прикладних досліджень, а також знання про прогресивні 

технології, визначають як траєкторію соціально-економічного розвитку 

суспільства, так і його якісно нові організаційно структурні форми й відповідні 

технології.  

Отже, інновації в регіональному/територіальному управлінні – це нові 

форми і методи роботи органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, нові управлінські технології чи підходи щодо розв’язання 

регіональних проблем, які передбачають виявлення і використання латентних 

потенціалів системи регіонального управління та регіону як об’єкта управління, 

на основі емпіричного досвіду і новітніх наукових досягнень.  

Інноваціями в територіальному управлінні можуть бути нові 

організаційні структури, фінансові, інформаційні та інші механізми управління 

регіональним розвитком, нові методи управління, підходи у взаємодії з 

громадськістю, бізнесом та ін. 

Процес впровадження інновацій в територіальному управлінні – це 

діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що 

спрямована на отримання певних соціальних та економічних результатів на 

основі розробки і реалізації нестандартних управлінських рішень для 

досягнення цілей розвитку регіону. 

Сучасна наука і практика пропонують широкий перелік інструментів 

інноваційного управління, які можуть бути використані для розробки заходів 

соціально-економічного розвитку регіону. Їх узагальнення, що здійснене у 

даній роботі, є практично значущим, воно забезпечує інформаційні умови для 
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визначення комплексу ефективних інструментів інноваційного управління 

регіональним розвитком.  

Кожна адміністративно-територіальна одиниця може напрацювати для 

себе власний механізм використання інноваційно-творчого потенціалу для 

розробки рішень інноваційного типу. Найважливішим завданням ефективного 

застосування цього механізму є створення сприятливого інноваційного 

середовища регіональних органів влади, що значною мірою залежить від рівня 

розвитку комунікацій і взаємодії у системі регіональних органів влади та їх 

структурних підрозділах, а також із зовнішнім середовищем. Для цього 

необхідно змінювати організаційні засади регіонального управління, надаючи 

особливого значення всім суб’єктам майбутніх інновацій – від інституцій до 

кожної окремої людини. 

Серед управлінських чинників інновацій найголовнішими є: гармонізація 

і об'єднання інтересів усіх потенційно зацікавлених суб’єктів; зміна підходів до 

забезпечення інформаційної діяльності; швидкість здійснення необхідних дій та 

заходів; якомога більш точне реагування суб’єктів регіональної системи на 

існуючі та потенційні потреби споживачів продукції і послуги регіону, а також 

на можливості для розвитку; стимулювання реалізації інтелектуально-творчого 

потенціалу в усіх сферах регіону; забезпечення конкурентоспроможності 

локальних економіко-соціальних систем. 
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РОЗДІЛ 2 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАРУБІЖНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ ПРАКТИК 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

 

2.1. Зарубіжні приклади інноваційних рішень проблем 

територіального розвитку 

 

Узагальнення зарубіжної і вітчизняної практики застосування 

інноваційних підходів щодо розвитку територій є корисним для декількох 

цілей: 

1) дозволяє визначити рівень інноваційної активності щодо забезпечення 

розвитку територіальних громад. 

2) надає можливості виявити найбільш уживані інструменти реалізації 

інноваційних рішень. 

3) Сприяє визначенню тенденцій розвитку територіального управління. 

Розглянемо приклади інноваційних проектів різних типів, що 

застосовувалися в зарубіжній практиці. 

Реанімація старопромислових міст і провінцій в Англії. Перед Східної 

Англією в кінці ХХ ст. стояло завдання реанімувати старопромислові міста і 

провінції. Вугільні шахти були відпрацьовані. Серед населення переважали 

шахтарі, які починали спиватися. Безробіття зашкалювало. Влада почала 

працювати в декількох напрямах. Перший: пошук інвесторів, причому шукали 

їх не підприємці, а мери міст, кілька років затягуючи виробників для відкриття 

своїх заводів на своїй території - всіма правдами і неправдами, обіцяючи їм 

пільги, преференції і описуючи своїх людей як самих працьовитих. Другий: 

проект «Регіональний ренесанс». Ініціатива спрямована на те, щоб створити 

«місця, де люди пишаються жити, працювати і які раді відвідувати». Ставка 

при цьому була зроблена не на високотехнологічне виробництво або великі 

об'єкти, а на ідеї. Східна Англія була оголошена «місцем, де вирощуються ідеї». 
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Було створено Агентство з розвитку Східної Англії (East of England 

Development Agency - EEDA) . Якщо говорити коротко, то тут підприємцям і 

людям мистецтва пропонуються всі умови для того, щоб «Вивільнити 

креативність і генерувати ідеї для своєї роботи». Психологи і бізнес-тренери з 

усього світу проводили сесії і семінари в готелях і навіть на спеціальних 

рейсових потягах (паралельно туристи можуть ознайомитися з усіма красотами 

британської природи). Люди приїжджали тільки тому, щоб обмінятися 

досвідом, набратися натхнення, «обкатати» власні ідеї в колі своїх колег, не 

боячись, що їх запозичать конкуренти. На спеціальному сайті були розміщені 

десятки статей про стимулювання творчих здібностей і виробництва ідей. Діяв 

так званий «аудит ідей», перевірка їх на життєздатність: бажаючим можуть 

влаштувати екскурсії на підприємства, де впроваджені ті чи інші схеми 

управління; винахідники зустрічаються з бізнесменами, щоб обговорити, які 

інновації потрібні і які дадуть результати на практиці. В результаті цілого 

комплексу заходів більше половини британських кіно-і телестудій були 

розміщені в Східній Англії, тут стали розвиватися й біотехнології [41]. 

Комплексний розвиток туризму в селі. Воля Ухруська знаходиться у 

Влодовському повіті, нараховує 4750 мешканців і займає 15 тис. гектарів 

прикордонних теренів. Неродючі ґрунти, банкрутство місцевих підприємств, 

місцевого ПГР (колгоспу) вже на початку дев'яностих років змусило органи 

самоврядування гміни до пошуку нових напрямків розвитку. Альтернативою 

сільському господарству став туризм. Принади Волі Ухруської – це 

різноманітність природи і мальовнича річка Буг. Розвиток туризму бореться з 

труднощами, спричиненими в основному браком інвестиційного капіталу серед 

потенціальних місцевих інвесторів. Комплексні дії для підтримки розвитку 

туризму влада гміни розпочала ще в 1992 р. В цих діях гміну підтримувало 

LGРР, допомагаючи оцінити туристичний потенціал, а також встановити 

пріоритети в рамках офіційної стратегії розвитку туризму в 2000-2010 роках, 

задіюючи селян, риболовів, представників гмінної влади і організацій 

неурядових. За розвиток туризму в Волі Ухруській в великій мірі відповідає 
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Надбужанське Агротуристичне Товариство. Допомагає воно селянам розпочати 

агротуристичну діяльність, займається промоцією їх господарств, бронюванням 

місць. Взамін селяни віддають 10% прибутків за ночівлі Товариству. 

Організація веде також разом з ОDR і сусідніми гмінами агротуристичні 

навчальні програми. Гміна підтримує Товариство, оплачуючи його штатного 

працівника, заповнює йому також оснащення і місце праці. Як результат, в Волі 

Ухруській сьогодні існує 20 туристичних господарств, а їх кількість протягом 

п'яти років повинна зрости до 120. З гміни, до якої взагалі не приїжджали 

туристи, Воля Ухруська перетворилася в гміну, яка з 1999 р. приймала близько 

600 осіб. Коли взяти до уваги ще членів родини, котрі відвідували гміну, то 

число їх зросте в чотири рази. Під час туристичного сезону від червня до 

серпня, торгівельний обіг збільшується в два рази.  

Публічний безкоштовний wi-fi. Коли турист приїжджає в Тбілісі, йому 

пропонується "законектитись" до безкоштовної wi-fi-мережі, що має назву 

“Tbilisilovesyou”. Як ви думаєте, наскільки великі шанси, що людині це 

сподобається і вона захоче повернутись сюди ще раз? Правильно – великі. Тому 

безкоштовний вай-фай на центральних вулицях та площах міста не така вже й 

безнадійна ідея [66]. 

Торговельно-Сервісно-Промисловий Парк в гміні Кобєжице (Польща). 

Гміна Кобєжице нараховує 11,5 тис. жителів. Розташована на рівнині над 

Одрою на південь від Вроцлава, з яким межує. На території гміни 

перехрещуються важливі міжнародні транспортні шляхи (т.зв. Бєлянський 

Вузол): автострада А-4 (Берлін–Вроцлав–Краків–Львів), державна дорога 

номер 5 (Познань–Вроцлав–Єленя Гора–Прага) і державна дорога номер 8 

(Варшава–Вроцлав–Кудова Здруй–Відень). До 1990 року Кобєжице було 

типовою сільськогосподарською гміною. Існувало тут близько 950 господарств, 

а усі підприємства гміни були пов'язані з сільським господарством або 

переробкою харчових продуктів. При такій економічній структурі фінанси 

гміни були в поганому стані: траплялося, наприклад, що на зарплату для 

вчителів місцева влада мусила брати банківські кредити. Це зумовило 
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запровадження такої інновації. Для покращення бюджетної ситуації в гміні 

джерела нових фінансувань слід було шукати поза сільським господарством і 

тому було докладено зусиль для зміни характеру гміни. Використовуючи її 

вигідне місцезнаходження, влада вирішила створити Торговельно-Сервісно-

Промисловий Парк на території близько 250 га в районі Бєлянського Вузла. Це 

вимагало проведення електропостачання, водопроводу, газопроводу, 

телефонних ліній. Гміна спрямувала інвестиційні пропозиції до всіх значних 

закордонних фірм і організацій, посольств, торговельних радників і 

економічних організацій. Ця ініціатива була також інтенсивно рекламована в 

Польщі. Ефектом цих дій стала інвестиція в Кобєжицах таких фірм як: 

МаkrоСаshаndСаrrу, Саdbury і Scholler, інвестиції в сумі склали понад 66 млн. 

USD. В наступних роках до цього парку вступили також ІКЕА (сума інвестиції 

50 млн. USD), американське товариство Сагgіll Міlling (36 млн. USD), Рерsі-

Соlа (6 млн. USD), Саstorаmа (40 млн. USD), ОВІ (20 млн. USD), Теsсо Sаvіа (20 

млн. USD) а також ОffісеDероt. Загальна сума інвестицій перевищила вже 250 

млн. USD. Таким чином, Професійна підготовка місцевих планів 

територіального господарювання, яке оптимально використовувало 

розташування гміниКобєжице а також вдалої рекламної кампанії швидко 

принесли вражаючі економічні і фінансові ефекти. Завдяки створенню Торгово-

Сервісно-Промислового Парку гміна притягає до себе великих закордонних і 

вітчизняних інвесторів. Діяльність їх протягом лише декількох років зробила з 

Кобєжиц одну з найбагатших гмін в Польщі. 

Локальний гарантійний фонд для підприємців. Познань (580.000 жителів) 

– столиця Великопольського воєводства, одного з найбільш привабливих для 

інвесторів міст Польщі.  Щоб підтримати малі і середні підприємства, влада 

самоврядування вирішила створити фонд кредитних гарантій. З пропозицією 

співпраці звернулися до всіх познанських банків; співзасновником фонду став 

банк РоwszechnаКаsаОszczednosciВаnкРоlski S.А. Познань зі своїм потенціалом 

при створенню фонду кредитних гарантій не міг розраховувати на інституції 

допомоги Євросоюзу, тому органи самоврядування і РКО ВР S.А. міста 
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вирішили самостійно створити такий фонд. Його стартовий капітал дорівнював 

2.000.000 зл., 75% частки фонду належить банку РКО ВР S.А., а 25% – місту. 

Діючий від початку червня 2000 р. фонд займає п'яте місце серед діючих в 

Польщі гарантійних установ. Створенню фонду передували дослідження рівня 

очікувань фінансових гарантій.  

Сміттєві контейнери під землею .Цікавою є ідея фінського інженера 

Вейкко Саллі, яку він розпочав впроваджувати ще у 90-х роках. Вона полягала 

в тому, щоб сховати сміттєві контейнери під землею. У місті хотіли створити 

гігієничний, безпечний, економічний, і, головне, естетичний спосіб збору 

сміття, сховавши сміттєвий контейнер під землею. Першу систему підземних 

сміттєвих контейнерів розробило фінське підприємство MolokOy, одним з 

основних завдань якого було створити гігієнічний, безпечний, економічний і 

головне, естетичний спосіб збору сміття. Експериментальні контейнери 

заглибленого типу в 90-ті роки почали встановлювати в різних фінських містах. 

Городянам сподобалася можливість підземного збору та зберігання сміття, 

адже вона мала низку переваг перед звичайними сміттєвими контейнерами і, 

що важливо, зробила міський пейзаж красивішим. Причому кожен мешканець 

платить тільки за те, що викинув. Крім того, сміттєприймач може бути 

оснащений вагами і сканерами для точного зважування та розпізнавання сміття. 

На сьогодні такі контейнери встановлені у Фінляндії на площах Гельсінкі, 

Тампере, Форсу, Вааса, а також на центральних площах і набережних 

Стокгольма. Крім того, цей досвід вже поширюється у світі, зокрема його 

використали Німеччина, Білорусія, Російська Федерація, наразі йдеться про 

запровадження в Україні [21]. 

Гмінні торги. Вєжбінек – це 8-тисячна сільськогосподарська гміна в 

Кенійському повіті. Тут немає ніякої промисловості, тому існує велике 

безробіття. Одним з небагатьох джерел прибутків жителів є вирощування 

лікарських трав. В 1991 р. Рада гміни встановила герб гміни. Як випливає з 

самої назви гміни на гербі зображено вербу. В 1996 р. в гміні відбулася 

навчальні курси, фінансовані фондом РНАRE на тему стратегії для Вєжбінка. Зі 
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стратегії випливало, що пустирі в гміні повинні бути засаджені лісом. Коли 

вперше в 1998 році влада гміни організувала Дні Вєжбінка, вирішено до 

програми внести вербові торги – SАLIX. Торги відбуваються кожного року в 

травні (Зелені Свята) і мають великий успіх у продавців і відвідувачів. Торги 

SАLIX це єдині гмінні торги в усій Польщі. На перших торгах брало участь 25 

продавців, а відвідало їх 3 тисячі людей. Окрім промоції плантації верби 

виставлено також вироби з верби, сіна, соломи, деревини, сувеніри. На торгах 

за найкращий виріб вручають статуетку "Salix", а вручає її організаційний 

комітет торгів, в склад якого входять працівники Міської Управи Вєжбінек. Всі 

виробники отримують сертифікати за участь в торгах. На другі торги в 

наступному році до Вєжбінка приїхало вже 42 виробники з цілої Вєликопольщі. 

Торги відвідувало 8 тис. осіб. Торговий маркетинг проводить торгово-

промислова палата. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Сміттєві контейнери під землею 

 

Сільський відкритий інкубатор підприємництва. В гміні Добєгнєві після 

закриття колгоспів було велике безробіття, тому для покращення ситуації в 

1993 році виникло Гожовське Товариство Підтримки Малого Бізнесу, яке діяло 

по всій території Гожовського воєводства. Створило воно власний Центр 

Підтримки Малого Бізнесу, а також спеціальний фонд, який отримав разову 

допомогу з фондів Світового Банку і Євросоюзу. Завдяки ефективній діяльності 

Товариство помножило ці гроші. На початку 90-х розповсюджені були в 

Польщі інкубатори підприємництва, які повинні були сприяти скороченню 



40 

безробіття. На жаль, на селах вони зовсім себе не виправдали. Користуючись 

своїм досвідом Гожовське Товариство Підтримки Малого Бізнесу 

запропонувало органам самоврядування власну концепцію Сільського 

Інкубатора Підприємництва. Новаторський задум полягав у наступному. 

Товариства полягав на відході від традиційної закритої форми і створення 

відкритого інкубатора підприємництва, пристосованого до специфіки села, 

такої як: сезонність робіт, комунікаційні проблеми, низький рівень освіти і 

пасивність жителів села які були в колгоспі. Інкубатор розпочав роботу в 1995 

р., коли Гожовське Товариство Підтримки Малого Бізнесу підписало угоду з 

Агенцією Сільськогосподарської Власності на упорядкування 1000 га землі. Цю 

ініціативу фінансове підтримала Асоціація Сусідніх Гмін, тобто органи 

самоврядування гмін: Барлінек, Хощно, Добєгнєв, Дрезденко, Дравно, 

Кшенцін, Пелчице, Реч, Старе Курово, Стшельце Краєнське, Звєжин. Згодом на 

території, який перейшла від Агенції Сільськогосподарської Власності, виникло 

18 господарств (переважно вирощування слимаків) і 18 нових суб'єктів 

господарювання, які працевлаштували близько 40 чоловік на території 

Асоціації Сусідніх Гмін. Завдяки курсом для безробітних близько 200 осіб 

знайшло роботу. З Сільського Інкубатора Підприємництва сформувалося 

приватне комунальне підприємство, яке займається прибиранням міст і сіл а 

також дбає про озеленення. Виграє воно конкурси і надає послуги гміні 

Добєнєв. Завдяки проведеним в інкубаторі консультаціям один з безробітних 

збудував пилораму, в якій працює 30 осіб. Безробітний з гміни Дравно при 

фінансовій підтримці купив автомобіль, для розвезення людей на роботу, 

сьогодні має три автомобілі і розвозить близько 100 осіб, які без його послуг 

залишилися би далі безробітними з причини браку транспорту. Знання 

середовища дає те, що кредити надані товариством на початок господарської 

діяльності є влучні, а ефективність повернення набагато перевищує банківські і 

бірж праці.  

Громадський контроль через Інтернет. Цікавим також є досвід Мехіко. 

Новообраний мер активно займається розвитком громадських просторів, 
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впровадженням нових технологій у транспортну систему. З його ініціативи в 

місті було створено творчий аналітичний центр Laboratorio Parala Ciudad- 

експериментальний проект. Чисельність центру - 15 осіб з дуже незвичайним 

досвідом для міського уряду: соціологи, художники, психологи, урбаністи, 

дизайнери, режисери і так далі. Центр працює у двох напрямах: у сфері 

громадянських інновацій, де створюються майданчики, на яких чиновники 

зустрічаються з жителями міста, з громадянським суспільством. Другий напрям 

- розвиток Мехіко як творчого простору. Сьогодні центром формується 

концепція створення правильної структури міста, яка б дала поштовх до 

розвитку міської спільноти. Одним з проектів центру є проект, який був 

придуманий в США і є одним з найуспішніших проектів в області 

громадянських інновацій в усьому світі. Так, спеціальне журі відбирає 

декількох молодих і дуже талановитих людей абсолютно різних професій: 

дизайнери, архітектори, програмісти. Місяць вони проходять навчання, і потім 

починають працювати над якимись конкретними завданнями в урядових 

установах. Це дуже цікавий експеримент: досвід і знання уряду стикаються з 

новим мисленням, новими підходами, новими методами молодих фахівців. Для 

проекту в Мехіко відібрано шість програмістів, вони зараз працюють в 

міністерствах транспорту, охорони здоров'я, навколишнього середовища, 

економічного розвитку, туризму, і один працює безпосередньо в лабораторії. У 

ході цієї програми планується знайти рішення, якими можуть бути нові 

технології, щоб зробити транспорт мобільнішим, а місто - чистішим та 

привабливішим для туристів[10]. 

Отже, поле для інновацій щодо територіального розвитку є дуже 

широким. При цьому проблеми, які стоять перед органами влади, поряд з 

відсутністю достатніх фінансових ресурсів, є позитивними чинниками для 

таких інновацій і розкриття потенціалу територій та її управлінсько-

адміністративної системи. І чим більш назрілими є ці проблеми, тим більш 

радикальними є інновації. 
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2.2. Практика застосування інноваційних підходів щодо розвитку 

територій в Україні 

 

Сучасне вітчизняне місцеве і регіональне управління стає все більше 

зорієнтованим на пошук інноваційних підходів, оскільки суттєво змінилося 

середовище функціонування територій, потреби та інтереси населення. 

Поступово і саме українське суспільство стає більш відкритим та 

сприйнятливим до інновацій як засобу досягнення необхідних результатів. 

Інноваційні підходи в організації життєдіяльності розвитку територій 

характеризуються перенесенням акценту з традиційних форм, методів та 

інструментів управління на використання принципово нових, або суттєво 

удосконалених, тобто які містять інноваційні елементи і таким чином 

оновлюють ці форми, методи чи інструменти та, відповідно, забезпечують 

більш високу результативність.  

Основними суб’єктами застосування інноваційних підходів щодо 

розвитку територіальних громад є держава в особі її органів, органи місцевого 

самоврядування, громадські об'єднання, благодійні організації, бізнес-

структури, безпосередньо територіальна громада та її громадяни. 

На державному рівні такі підходи забезпечуються створенням нових 

спеціальних структур для підтримки місцевого самоврядування, прийняттям 

нових законів та інших нормативно-правових актів, або ж певними змінами до 

них, затвердженням програм підтримки адміністративно-територіальних 

одиниць, які містять новації, та ін. 

Однією з найбільш відомих державних інновацій щодо забезпечення 

місцевого розвитку в Україні, що активно обговорювалася останнім часом, у 

2011 р. було створення центрів надання адміністративних послуг за 

принципом "єдиного вікна". Кабінет Міністрів України 26 жовтня 2011 р. видав 

розпорядження № 1076-р, яким рекомендував органам місцевого 

самоврядування здійснити інвентаризацію власних адмінпослуг, та зобов’язав 

центральні органи влади та облдержадміністрації виконати низку заходів щодо 
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реформування системи надання адміністративних послуг. Зокрема згідно п.10. 

цього розпорядження вони повинні були забезпечити відкриття до 1 січня 

2012 р. щонайменше одного центру з надання адміністративних послуг у 

регіоні. На сьогодні усі регіони інформують про відкриття таких структур у 

містах.  

Суттєвий внесок у формування інноваційних підходів до розвитку 

територіальних громад в Україні забезпечує щорічний Всеукраїнський конкурс 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, що фінансується з 

державного бюджету. Причому суттєвим цей внесок є не  з огляду на суми 

виділених коштів, скільки з огляду на формування нового муніципального 

менеджменту, який стимулює ініціативу територіальної громади та її органів. 

Суми коштів, які щорічно виділяються для проведення конкурсу, є 

відносно невеликими. Так, у 2017 р. загальний обсяг субвенції, передбачений у 

державному бюджеті становить 26 млн 880 тис грн. [59]. В 2015 р. ця сума 

становила 25 млн грн [58], тобто у середньому десь по 1 млн. грн. на регіон. 

Всього за період конкурсного відбору з 2014 по 2019 роки при витратах 

Держбюджету у понад 96 млн грн до реалізації 694 проектів розвитку місцевого 

самоврядування сумарно залучено 234,4 млн грн., з яких понад 82 млн 

становили кошти місцевих бюджетів та понад 55 млн – організацій партнерів. В 

2014 р. на конкурс у категоріях за величиною конкретної територіальної 

громади було подано 725 проектів із 25 областей України. Слід відзначити, що 

у переліку профінансованих проектів значна частина це проекти інноваційного 

типу. 

Якщо розглядати муніципальну активність в регіональному розрізі, то в 

2016 р. найактивнішу участь у конкурсі взяли представники місцевого 

самоврядування з Дніпропетровщини (82 проекти), Луганщини (60), 

Вінниччини (57) [59]. 

Конкурсно-проектний підхід застосовується і на регіональному рівні. 

Наприклад, у Дніпропетровській області у 2016 р. на реалізацію проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування 21 переможцю обласного 
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конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування було виділено 

з обласного  бюджету кошти на загальну суму 2446 тис. грн. Більшість з 

відібраних проектів можна віднести до інноваційних, серед них: 

- "Інноваційні технології розвитку зелених та паркових зон на території 

історико-культурного центру "Петриківський край"; 

- "Інноваційний підхід до покращення якості медичних послуг громаді м. 

Тернівка шляхом залучення громадськості та важелів соціальної 

відповідальності бізнесу"; 

- "Стійкий розвиток  територіальних громад Томаківського району через 

соціальні технології міжсекторного партнерства" 

- "Інноваційна модель громадського управління дошкільним навчальним 

закладом "Дитсадок майбутнього" Водянської сільської ради; 

- "Співпраця органів місцевого самоврядування Мар’ївської сільської 

ради та агроформувань по забезпеченню населення якісною питною водою"; 

- "Інноваційний підхід до організації роботи щодо розвитку фізкультури і 

спорту  на території Олександропільської сільської ради" 

- "Інноваційний підхід до організації патріотичного виховання молоді 

Царичанської селищної ради на цінностях українського козацтва" та ін. [45]. 

На муніципальному рівні основними сферами застосування інноваційних 

підходів щодо розвитку територіальних громад є такі:  

- розробка і реалізація стратегій та програм місцевого соціально-

економічного розвитку; 

- взаємодія органів публічної влади з громадянами та суб’єктами 

місцевого розвитку; 

- самоорганізація населення; 

- територіальний маркетинг; 

- залучення, мобілізація і використання місцевих ресурсів та ін. 

Оскільки інноваційні підходи потребують відповідних знань та навичок, 

їх застосування на рівні громад відбувається переважно за допомогою 

зовнішньої підтримки. Значну роль цьому відіграють міжнародні програми і 
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благодійні фонди та вітчизняні недержавні організації і благодійні фонди. Так, 

більшість місцевих ініціатив, реалізованих територіальним громадами та їхніми 

органами, супроводжувалась організаційною та фінансовою підтримкою 

різноманітних програм і проектів.  

Особливо важливим завданням щодо стимулювання застосування 

інноваційних підходів у місцевому самоврядуванні є поширення інформації про 

відповідний позитивний досвід, що дозволяє з’ясувати практичні (технологічні) 

аспекти реалізації інноваційних проектів. Так, наприклад, упродовж восьми 

місяців 2016 р. в Україні Центром громадської експертизи за підтримки Фонду 

Східна Європа та за сприяння Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України реалізовувався проект "Кращі практики 

енергозбереження на місцевому рівні". Його метою було створення основи для 

реалізації проектів із впровадження енергозбереження у житлово-

комунальному господарстві України шляхом збору, опису, узагальнення та 

широкого оприлюднення інформації про кращі практики 

енергозбереження,впроваджені на місцевому рівні. В межах проекту 

проводився збір інформації про існуючі в Україні на місцевому рівні практики 

впровадження енергозбереження у житлово-комунальному господарстві. 

Проектом було охоплено 22 області України. Загалом було зібрано інформацію 

щодо 230 проектів, які здійснені або впроваджуються на території України [64].  

Так, центри доступу до публічної інформації вже з'являються у сільській 

місцевості, а не тільки у містах. Наприклад, завдяки зусиллям гендерного 

інформаційного центру відкрито інформаційні пункти доступу до інформації в 

4 сільських бібліотеках-філіях Олександрійського району Кіровоградської 

області. Подібний Центр доступу до публічної інформації також створила 

громадська організація "Іванівська веселка"» для жителів села Іванівки 

Новоукраїнського району [9]. 

Ефективним інструментом забезпечення розвитку громад можуть бути 

фонди громад. Фонд громади – це благодійна організація, місія якої полягає в 

підвищенні якості життя громади на території діяльності організації. Фонд 
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громади визначає потреби місцевої громади, заохочує благодійні пожертви і 

накопичує кошти, з яких надає гранти на впровадження ініціатив з вирішення 

соціально важливих місцевих проблем. І хоча сам по собі цей інструмент не є 

новим, проте його ресурси можуть витрачатися на найрізноманітніші цілі. 

 Так, наприклад, на початку 2013 р. був створений Фонд громади села 

Кодаки Васильківського району Київської області. Організаційно-правова 

форма фонду – благодійна організація. Головна функція  фонду – підняття рівня 

самоорганізації громади. Одним з його перших проектів став проект розвитку 

туризму на селі: зібрали фінансові ресурси з громади, знайшли потенційних 

інвесторів і об’явили конкурс. Переможцем став житель цього ж села, який 

успішно скористався наданими Фондом громади грошима. Згодом 

акумулювали кошти на рахунку фонду для провадження таких проектів: 

- ліквідація смітника в центрі села (парк біля школи); 

- проведення фестивалю-велопробіг "Родовід"; 

- надання стипендій кращим учням ЗОШ №46; 

- сприяння ремонту мережі вуличного освітлення; 

- надання ліків та палива для Сільської амбулаторії; 

- допомога дитячому навчальному закладу "Вербиченька" [4]. 

Міжмуніципальне співробітництво, як інноваційна форма здійснення 

політики місцевого розвитку, в Україні знаходить свій прояв украй повільно. 

На кінець 2013 р., за словами українських фахівців, в державі було лише 25 

проектів, що мають міжмуніципальний характер [18]. В європейських країнах 

таке співробітництво набуває все більшого поширення. Зокрема для цього 

створюються стимулюючі правові і фінансові державні механізми. В Україні ж 

іще не сформовано відповідних правових основ. 

Соціальні контейнери (рис. 2.2.). На противагу сміттєвим бакам, є 

доцільність встановити по місту кілька точок для збору вживаного одягу: адже 

часто, роблячи генеральне прибирання, ми вирішуємо позбутись десятків 

речей, які могли б ще стати в нагоді людям з поганим соціальним статусом. 

Сьогодні така практика набуває розвитку у Львові [38]. 
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Рис. 2.2. Соціальні контейнери у Львові 

 

Розмальовані стіни. Значна частина житлового фонду українських міст 

побудована за радянських часів, і зараз наші будинки – сірі, непривабливі та 

часом навіть моторошні. Виправити ситуацію можна, віддавши стіни будинків 

для розмальовування митцям, як це щороку роблять на фестивалі "Республіка" 

у Кам'янці-Подільському [66]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Приклад розмальованих стін в Кам'янці-Подільському 

 

Дуже активним щодо запровадження інновацій, у порівнянні з іншими 

українськими містами, є Львів. Зараз по Львову курсують трамваї з 

безкоштовним Wi-Fi. Городяни кажуть, що швидкість інтернету не дуже 

висока, але відео на You Tube дивитися можна. 
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Вуличний університет. Влітку у Львові стартував другий сезон 

«Вуличного університету». Безкоштовні лекції під відкритим небом вже 

провели економіст Павло Шеремета і журналіст Вахтанг Кіпіані. Їх прослухали 

близько 400 осіб. Відвідати зустрічі в парку Франка може кожен бажаючий. 

Минулого року тут проводили лекції історик, публіцист Ярослав Грицак, 

письменник Василь Шкляр і колишній віце-президент компанії Motorola Карл 

Бейлі. Подібні «університети» створювалися і в інших містах України - 

Харкові, Ужгороді, Чернівцях. У Києві нещодавно запустили сайт, на якому 

збираються викладати відеолекції викладачів університету Шевченка. 

Медіатека, яку зараз створюють у Львові, стане першою в Україні. 

Розмістять її в будівлі бібліотеки ім. Лесі Українки, - його зараз реконструюють 

і укомплектовують сучасним обладнанням. Звичайні книги повністю прибирати 

не будуть, але акцент зроблять на електронних носіях інформації. Також в 

будівлі планують проводити майстер-класи, кінопокази, дискусії та арт-події 

[11]. 

Оскільки застосування інноваційних підходів у вирішенні проблем 

територіального управління формує сприятливе середовище й для подальших 

інновацій, то імовірно, що скоро кількість подібних ініціатив буде суттєво 

збільшена. При цьому суттєвою характеристикою подібних інновацій є не 

тільки новий підхід у вирішенні якоїсь суперечності, а й поліпшення життєвого 

середовища населеного пункту, де вони застосовуються, залучення громадян до 

розробки та реалізації ідей. 

 

2.3. Формування регіональних інноваційних систем в Україні 

 

Формування регіональних інноваційних систем (РІС) є основою метою 

інноваційної політики, оскільки йдеться про створення певного середовища в 

регіонах, у якому постійно розробляються та впроваджуються інновації різних 

типів. РІС – це сукупність підприємств, установ, організацій, окремих фізичних 

осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування регіону, а 
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також їх взаємовідносини у сфері виробництва наукових знань та інноваційної 

продукції[43]. 

РІС, економіка, інформація та навчання досить тісно пов’язані між собою, 

підтримують та створюють можливості для взаємного розвитку. З одного боку, 

становлення інтегрованого світу створює багато можливостей та різних джерел 

для навчання та інновацій. З іншого – саме активна генерація нового знання та 

втілення їх у сучасні технології,перш за все інформаційно-телекомунікаційні, 

створили матеріально-технічну основу процесу глобалізації й можливості для 

одних територій, загостривши їх для інших. 

У новому глобальному просторі відносин важливим елементом є 

конкуренція, яка одночасно стимулює процеси інтеграції і прискореного 

навчання з метою утримання суб’єктами своїх ринкових. Зараз не лише 

наукоємні, але й традиційні галузі, які раніше були захищені протекційними 

заходами своїх урядів, відчувають на собі вплив глобальної конкуренції, в 

зв’язку з чим усе нові галузі та сектори включаються до структури 

національних, секторальних та глобальної інноваційних систем. 

Регіональна інноваційна політика стає одним із суттєвих інструментів 

формування національної інноваційної системи. Більше того, реальні плани зі 

створення потужної «економіки, що базується на знаннях», в Європейському 

Союзі як необхідної умови досягнення успіху – розглядають як реалізацію 

регіональної інноваційної політики. Регіоналізація інноваційної політики 

пов’язана з характером інноваційного розвитку в єдиному просторі світової 

економіки [68]. Зменшує своє пріоритетне значення велике стандартизоване 

виробництво. З’являються нові лідери, які орієнтовані на нестандартне, 

наукоємне виробництво товарів і послуг, коли не розміри виробництва та збуту, 

здатність до постійного оновлення продукції за рахунок впровадження 

технологій (створення та впровадження на ринок принципово нових товарів) – 

відіграє вирішальне значення у посиленні конкурентних переваг на ринку.  

Сьогодні малий та середній бізнес починає відігравати домінуючу роль як 

найбільш придатний до швидкої зміни технологій та продуктів при суттєво 
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невеликих капіталовкладеннях. У новій економіці локальні альянси вчених, 

підприємців, органів місцевого управління та кластерних форм взаємодії є 

досить значним фактором забезпечення конкурентоспроможності. Такі 

угруповання створюються загалом на регіональному рівні, однак часто 

отримують світове значення, що вигідно і державі в цілому. 

Визнано, що регіональні органи влади більш придатні для виваженого 

створення якісного підтримуючого середовища, аніж великі державні 

структури, регіональні владні структури також здатні розвивати неторгові 

взаємозв’язки та мобілізувати інтелектуальний капітал [51]. 

Вчені підкреслюють домінуючу роль взаємодії та зв’язків в інноваційних 

процесах, враховуючи географічну близькість та наявність контактів, як 

ключову перевагу регіональних економічних систем. Однак не викликає 

сумніву, що національна система має більший потенціал знання. 

Підтримуючи загальні (кумулятивні) процеси навчання і пов’язаних з 

ними інновацій, цей шлях не на повну силу активує нововведення, якщо 

близькість не достатня для підтримки зв’язків [67]. Контекстно-залежні, неявно 

виражені знання як ключовий елемент інноваційних процесів краще 

передаються шляхом постійної та безпосередньої взаємодії; вони не можуть 

бути передані через деякий час та простір незалежно від «обізнаного суб’єкта». 

У той самий час знання, розроблені для окремого застосування, можуть легко 

передаватися на відстань та мають економічну цінність у різних сферах і 

географічних місцях. 

Можна стверджувати про такі переваги регіональних інноваційних 

процесів над національними: 

– спільна присутність великої кількості різних виробників, які 

пропонують спеціалізовані послуги своєчасно та гнучко у відповідь на попит; 

– ефекти навчання, які викликані участю регіональних виробників у 

транснаціональних мережах; 

– наявність локальних ринків робочої сили, в яких сконцентровані 

специфічні навички та форми навчання; 
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– компактна й динамічна інституціональна інфраструктура, яка виникає 

як зовні, так і всередині науково-промислових кластерів; 

– розвиток мереж довіри між регіональними економічними 

учасниками[67]; 

– прогнозований та узгоджений розподіл ресурсів, завдань і 

відповідальності. 

Регіоналізація й локалізація інноваційної політики пов’язана з 

особливостями відповідних ресурсів. Створення принципово нових технологій 

стає все більш затратним у зв’язку зі збільшенням витрат (як правило, 

суспільних)на здійснення наукових досліджень та підготовку 

висококваліфікованих кадрів. У той самий час існує великий ризик того, що 

нові ідеї та технології можуть бути досить швидко використані країнами чи 

фірмами, які не витрачали коштів на розроблення таких ідей або технологій. Як 

відомо,відплив інтелектуальних ресурсів та знання пов’язані з міграцією 

фахівців між країнами. Тому важливою умовою зменшення ризику з причин 

наявності цього негативного моменту стає максимально швидка 

комерціалізація нових технологічних досягнень, тобто їх поєднання з бізнесом, 

який, у свою чергу, стимулює їх впровадження у виробництво національними 

компаніями та просуває результати на ринок. 

Важливою причиною посилення ролі інноваційного розвитку територій є 

те, що сучасна інноваційна економіка як власних, досить значущих складових 

виділяє процеси вивчення взаємодії. Тобто успіх інноваційної політики багато в 

чому залежить від того, наскільки нові знання формуються залежно від 

характеру задач, які реалізуються при виконанні планів економічного розвитку 

регіону та наскільки тісно взаємодіють місцеві еліти (перш за все вчені та 

підприємці) з метою обміну знаннями, правильного вибору напряму для 

власних інтелектуальних зусиль, а якщо необхідно – коригування процесів 

розвитку. 

При створенні регіональної інноваційної системи необхідно враховувати 

розбіжності між регіонами з точки зору промислової спеціалізації, наявності 
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власних ресурсів та досвіду щодо розвитку новітніх виробництв. Так, 

наприклад, регіони, в яких було розвинене стандартизоване виробництво з 

великими матеріальними фондами, високим соціальним навантаженням менше 

здатні на масштабні інноваційні трансформації порівняно з тими регіонами, де 

така структура не отримала розвитку. Світовий досвід показує, що чим 

потужніша та стабільніша економічна система напередодні реформи, тим 

сильніше буде протидія розвитку нової системи. Тому створення інноваційної 

економіки необхідно у кожному регіоні, окрім загальних оцінок інноваційного 

потенціалу, виокремлювати специфіку та зовнішні (міжрегіональні) зв’язки. 

Регіональна специфіка саме і використовується для відбору пріоритетів 

інноваційного розвитку та формування спільних проектів. Усвідомлюючи, що 

створення знань стає усе більш динамічним процесом і регіони не можуть 

більше фокусуватися лише на створенні власних знань, регіональні інноваційні 

інститути повинні інтегруватися в глобальні потоки знань, оскільки самостійно 

виробляти всі необхідні знання стає практично неможливо. Окрім того, 

регіональним університетам та науково-дослідним інститутам економічно 

вигідно виробляти знання, які цінні для інших учасників, оскільки це дозволяє 

стати повноправним партнером у мережах знань. 

Для забезпечення інноваційного розвитку регіону необхідно враховувати 

такі основні аспекти: по-перше, для забезпечення збалансованого внутрішньо 

регіонального розвитку економічна трансформація має базуватися на 

системному підході, що дозволить використовувати як ключові інноваційні 

інститути регіону (науково-освітні, фінансово-економічного стимулювання, 

просування інноваційних розробок, інформаційного забезпечення), так і 

регіональну інфраструктуру в цілому. По-друге, для вдалого формування 

інституту регіональної інноваційної системи необхідна узгодженість дій її 

учасників. Для цього у процесі формування регіональної інноваційної політики 

створюються механізми координації та бачення перспектив, інакше між новими 

знаннями та втіленням їх у виробництво буде виникати розрив. 
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По-третє, при формуванні регіональних інститутів забезпечення 

інноваційного розвитку необхідно враховувати, що процес фундаментальної 

трансформації породжує не лише переможців, але й тих, хто програв. 

Підтримка сильних галузей і перспективних нових напрямів за рахунок слабких 

і неконкурентних може призвести до серйозних соціальних проблем. Без 

соціальної підготовки, що дозволяє уникнути критичного рівня соціальної 

напруги, успішність оновлення може виявитися під загрозою. За результатами 

дослідження виявлено, що реалізація інноваційної політики на рівні регіону 

залежить від погодження державної та регіональної інноваційної стратегії, а 

саме: визначення пріоритетів науково-технологічного розвитку, поєднання та 

координації діяльності всіх учасників, створення та підтримка сприятливих 

організаційно-правових умов. Окрім того, для успішної реалізації інноваційної 

політики необхідно забезпечити взаємодію та співпрацю потужних 

індустріальних компаній з малим та середнім бізнесом, створити регіональну 

інноваційну інфраструктуру. В нову ідеологію регіонального розвитку зараз 

мають внести свій вклад створювані в Україні регіональні інноваційні системи 

[51]. 

Управління інноваційним розвитком у рамках РІС базується на інтеграції 

взаємодії різних учасників регіону, використанні механізмів державного 

регулювання, розвитку елементів регіональної самоорганізації і ринкової 

свободи. Організаційно-структурний блок РІС формується на принципах 

кластерної моделі, в якій формальні і неформальні відносини створюють 

"м’яку", але надійну структуру узгоджених взаємодій. 

У дослідженні визначені найбільш важливі функції РІС, які в 

інтегрованому вигляді можна звести до наступних, принципово відокремлених 

видів діяльності: 

– пошукової (інноваційні каталоги, потреби, замовлення, фахівці, 

інвестори); 

– організаційно-економічної (розрахунки, договірні умови, супровід 

інноваційних проектів); 
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– аналітичної (оцінка інноваційного потенціалу, аналіз тенденцій, аудит, 

моніторинг); 

– проектної (проектування інноваційних систем та інноваційної 

діяльності, розробка програм); 

– інформаційної (банк даних, реклама); 

– посередницької (організація зв’язків); 

– організаційної (управління інноваційними проектами); 

– інвестиційної (фінансова підтримка інновацій). 

Визначені функції характеризують РІС як багатофункціональну систему, 

в структурі якої мають бути висококваліфіковані фахівці зрізних питань: 

інноваційної політики, маркетингу, аналітики, юридичного захисту 

інтелектуальної власності та інші. Тому в організаційній структурі РІС, що 

пропонується до реалізації в м. Харкові, включені: аналітичний центр, галузеві 

куратори, експертні групи, центр інноваційного менеджменту, лабораторія 

високих технологій і енергозбереження[32]. 

Інформаційною базою РІС визначено подвійний блок, що складається 

збанку даних і підрозділу інформаційних технологій. На початковому етапі 

створення РІС має бути розроблена організаційна структура і банк даних, 

оскільки в цій системі інформація та персонально фахівці становлять найбільшу 

цінність. Інформаційну базу РІС складають електронний ресурс інновацій; блок 

моніторингу освітньої, наукової та технологічної діяльності; банк інноваційних 

проектів, розробок, програм; система показників оцінок регіональної 

інноваційної діяльності. 

Аналітичний напрям роботи в РІС може бути відпрацьований із 

включенням до загального інформування учасників певної групи оцінок. 

Наприклад, оцінки інноваційної ситуації в регіоні, власних ресурсів, 

можливості залучення інших ресурсів, оцінка бар’єрів, прогнозування 

очікуваних змін, тенденцій та орієнтирів на майбутнє. 

Стратегічним завданням РІС також визначено інформаційну підтримку 

управління соціально-економічним розвитком регіону, яка здійснюється через 



55 

показники ресурсного забезпечення і характеристики програм розвитку. Досвід 

технологічно розвинених країн доводить, що процедури моніторингу, контролю 

виконання та оцінки результатів і програм повинні бути доступними для 

громадськості і захищені від можливого впливу адміністративних важелів і 

вказівок, що потребує розроблення методів незалежного експертного 

рецензування стану системи і результативності її роботи. Експертні оцінки 

також можна використовувати при врегулюванні «конфлікту інтересів», що має 

бути пов’язано із завданнями удосконалення інституційного забезпечення 

інноваційного процесу в регіоні. 

В Україні РІС формуються дуже повільно, але деякий досвід такої роботи 

вже є, зокрема у Харкові та Сумах. На відміну від існуючих поглядів на РІС як 

на стабільну форму управлінської конструкції в досліджені обґрунтовано 

необхідність і шляхи створення в регіонах різноманітних систем з урахуванням 

ситуативних характеристик і специфіки кожного регіону. 

У Харківському регіоні розроблені наукові основи розбудови РІС, 

визначені її структурні елементи та рекомендується більшу увагу приділяти 

інформаційній базі нової системи, замкнувши її на моніторинговій підсистемі. 

Розроблено також пілотний проект цієї системи[32]. 

Таким чином, важливим завданням активізації процесів інноваційного 

розвитку в регіонах, у тому числі в системі територіального управління, в 

умовах РІС є розширення безпосередніх зв’язків усіх типів між елементами 

РІС, тобто в регіоні і зокрема між суб’єктами  територіального управління. 

Отже, більшість з наведених у розділі інноваційних проектів створені й 

реалізовані в обставинах, які характеризуються дефіцитом матеріальних і 

фінансових ресурсів, проте за умови наявного інтелектуального потенціалу, 

творчому мисленню і відповідальному лідерству окремим територіям вдалося 

досягти суттєвих успіхів, які можуть бути наслідувані іншими територіями. 

До процесу розробки інновацій зазвичай залучаються усі охочі. Окрім 

вже отриманих корисних результатів у межах відповідних інноваційних 

проектів, така участь людей у спільному вирішенні спільних проблем формує 
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певні соціальні зв’язки, місцеву культуру, активну позицію її громадян і 

креативне середовище. Особливе значення інновації мають  для сільської 

місцевості і проблемних територій, де громади мають ряд складних соціальних 

проблем, почасти знаходяться на межі “виживання”, і поряд з цим не володіють 

достатніми організаційними та фінансовими можливостями. 

З'ясовано, що суттєвішою, ніж фінансова, є організаційна підтримка 

місцевих ініціатив, особливо щодо навчання науковим і практичним аспектам 

застосування інноваційних технологій для вирішення місцевих проблем.  

Інноваційна складова соціально-економічного розвитку у країнах з 

розвиненою економікою вже визначила свою провідну роль і зараз усе більше 

береться до уваги іншими країнами. Наукові дослідження і зрозумілі 

статистичні дані доводять, що нова економіка є економікою знань, інтелекту та 

інноваційної діяльності і саме в ній сконцентровано рушійні сили прогресу. 

Тому і в Україні, хоча і повільно, але формуються на різних ієрархічних рівнях 

нові елементи складної моделі управління інноваційним розвитком. 

Проведеними дослідженнями визначено, що в реальних умовах сьогодення для 

створення НІС і її опорних блоків у регіонах – РІС є доцільним використання 

зарубіжного досвіду в цій сфері для розбудови своєї вітчизняної моделі. 

Доведено, що НІС у своїй основі формується як новий інститут 

управління економічним розвитком, і в цілому інституційний підхід є 

необхідною умовою для трансформації діючих елементів старої системи в 

систему нового якісного рівня. 

У практичній площині реалізації проектів РІС є необхідність державного 

впливу на регіон, де поки що діють бар’єрні перепони, які і гальмують 

інноваційний процес. Зменшення впливу цих перепон можливо за умови 

підвищення рівня знань регіональних чиновників і еліти з питань інноваційної 

економіки. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ 

ІНННОВАЦІЙНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Проектний підхід як базова вимога до впровадження інновацій в 

системі територіального 

 

У загальному розумінні діяльність із управління проектами передбачає 

планування, підготовку, програмування та впровадження проектних рішень у 

будь-яких організаціях, у тому числі в системі територіального управління. 

Зокрема, серед головних завдань проектного менеджменту виступають 

формування інструментів для аналізу проектів та оцінки їх подальшої 

ефективності, обґрунтування фінансової доцільності їх впровадження та опис 

проектного циклу – етапів реалізації проекту.  

Проект як форма вирішення питань місцевого розвитку виступає 

оптимальним інструментом муніципального менеджменту. Проектний 

менеджмент як напрям професійної управлінської діяльності містить у собі 

стратегічне планування, організацію, моніторингові та контрольні інструменти 

в ході реалізації проекту та по його завершенню. 

Проект – це унікальне починання, послідовність визначених дій, 

комплекс заходів на досягнення певної мети, який інтегрує в собі як певну ідею, 

задум, так і дії щодо втілення цього задуму в життя.  

Інноваційний проект – це ексклюзивний комплекс взаємоузгоджених 

заходів для досягнення певної мети, в якому застосовуються нові ідеї, підходи, 

інструменти, технології та ін. 

Загальна технологія управління проектом, у т.ч. інноваційним, є відносно 

стабільною для будь-якої сфери і охоплює: 

– формулювання завдань проекту; 

– обґрунтування проекту; 

– розробку структури проекту; 
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– визначення обсягів та джерела фінансування; 

– складання калькуляції витрат (кошторису виконання робіт); 

– визначення термінів виконання робіт проекту; 

– складання графіка реалізації проекту; 

– розрахунок та розподіл ресурсів; 

– підбір команди виконавців проекту; 

– управління якістю; 

– управління ризиками; 

– організацію виконання проекту; 

– підготовку та укладення контрактів; 

– підтримання зв’язків із замовниками та споживачами продукції 

проекту; 

– контроль за виконанням проекту тощо[36]. 

Розробка інноваційного проекту являє собою певним чином організовану 

науково-дослідну роботу, пов'язану з визначенням ідеї та концепції проекту, 

постановкою мети і плануванням відповідних дій. 

Формування концепції інноваційного проекту –це процес зародження 

інноваційної ідеї, формулювання мети проекту, визначення кінцевих 

результатів проекту, шляхів їхнього досягнення, а також інших важливих 

структурних складових. 

Розробка проекту – це процес пошуку рішень з досягнення кінцевої мети 

проекту і формування взаємопов’язаного за часом, ресурсами і виконавцями 

комплексу завдань і заходів реалізації мети проекту. На цьому етапі: 

– здійснюється порівняльний аналіз різних варіантів досягнення цілей 

проекту і вибір найбільш ефективного для реалізації; 

– розробляється план реалізації інноваційного проекту; 

– вирішуються питання команди проекту; 

– визначаються партнери і виконавці проекту. 

Реалізація проекту – це процес виконання робіт з реалізації поставлених 

цілей проекту, на цьому етапі здійснюється контроль виконання календарних 
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планів і витрати ресурсів, коректування виниклих відхилень і оперативне 

регулювання ходу реалізації проекту. 

Управління інноваційними проектами можна розглядати з трьох позицій: 

– як систему певних функцій; 

– як процес прийняття управлінських рішень; 

– як організаційну систему. 

План реалізації інноваційного проекту являє собою детальний, 

розгорнутий у часі, збалансований за ресурсами і виконавцями, 

взаємопов'язаний перелік науково-технічних, виробничих, організаційних й 

інших заходів, спрямованих на досягнення загальної мети шляхом вирішення 

певного визначеного завдання. 

Проектний підхід до управління регіональним і місцевим розвитком на 

сьогодні є одним з найбільш прогресивних, оскільки він забезпечує ефективну 

реалізацію стратегій територіального розвитку шляхом розробки і виконання 

певних проектів, що забезпечує отримання кращих соціально-економічних 

результатів.  

Для вироблення інновацій територіального управління, розробки 

інноваційних проектів, доцільно створювати відповідні робочі групи. В 

інноваційному менеджменті вважається ефективним підхід до організації таких 

робочих груп, коли до їх складу входять сім основних категорій учасників: 

– керівники й адміністративний персонал; 

– дослідники; 

– генератори ідей; 

– виконавці; 

– експерти-консультанти; 

– обслуговуючий (технічний) персонал. 

Створення і розробка нововведень здійснюються в умовах активної 

взаємодії всіх учасників групи, високої активності передусім генераторів ідей, 

дослідників, розроблювачів, консультантів, аналітиків. Як свідчить практика, 

для появи одного життєздатного інноваційного рішення необхідно синтезувати 
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деяку критичну масу ідей, що досягається певною організацією роботи 

цільових груп дослідників, які володіють необхідним творчим потенціалом [36, 

с.68, 118-119]. 

Генераторам ідей притаманні такі якості, як: 

– широкий кругозір; 

– концептуальність мислення; 

– багата уява; 

– уміння подивитись на ідею з висоти “пташиного польоту”;  

– талант. 

Найбільш складною сферою, яка потребує змін у разі впровадження 

управлінських інновацій, фахівці вважають створення умов для позитивного 

ставлення персоналу до реформ, його залучення до реалізації інновацій [16]. Ця 

сфера змін може бути названа соціально-психологічною, оскільки пов’язана із 

внесенням змін в свідомість персоналу. Зокрема, важливим є питання 

визначення груп персоналу відповідно до їх рівня опору змінам. Для цього 

доцільно застосовувати такі критерії: відношення працівників до 

запропонованих ініціатив та їх сприйняття інноваційного процесу (участь у 

процесі). Сприйняття працівниками змін може бути активним або пасивним, а 

відноситися до змін вони можуть позитивно або негативно. 

Виявлення таких груп працівників дає можливість керівництву, яке 

ініціює впровадження управлінських інновацій, сформувати  необхідні для 

реалізації змін умови та відповідним чином розподілити обов’язки.  

Крім відповідних організаційних умов, необхідні індивідуальні якості 

учасників інноваційного процесу, і перш за все натхнення, захопленість 

процесом творчості в пошуку інноваційних ідей. Спеціалісти вважають [36, 

с.118], що ніяке управління не зможе пробудити творчу силу, якщо немає 

натхнення і відсутні здібності до творчої діяльності.  

Успіх інноваційного регіонального управління значною мірою залежить й 

від відкритості органів влади регіону та налагодження правильних 

інформаційних потоків між ними. Необхідною умовою поширення інновацій є 
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створення відповідного інформаційно-комунікативного середовища (як 

внутрішньосистемного, так і міжсистемного), а також формування своєрідного 

інформаційного поля, яке створює сприятливий клімат для інновацій  

[2, с.2; 47,с.3].  

При розробці заходів для створення сприятливого інноваційного 

середовища в регіональних органах влади слід враховувати, що особливістю 

інновацій є ймовірність їх взаємогенерації, при їх застосуванні виникає 

своєрідний потік нововведень, інноваційний мультиплікатор, який є одним із 

механізмів формування інноваційного середовища та інноваційних циклів 

більш високих порядків [2]. Отже, можна зробити висновок, що 

найскладнішими є перші кроки щодо вироблення нових підходів у 

регіональному управлінні.  

Загальна результативність ІРУ залежить від здатності як окремих 

спеціалістів, так і органів влади як своєрідних “живих” систем накопичувати 

знання та постійно навчатися, генеруючи нові знання. Іншими словами, 

сьогодні органи влади повинні ставати “мислячими” суб’єктами. Таким чином, 

ІРУ потребують практичного застосування концепції управління знаннями. 

Водночас необхідно відмітити, що технології управління знаннями найперше 

затребуються тими структурами, діяльність яких будується на принципах 

самоорганізації. Для таких структур характерна відкритість як обов'язковий 

елемент корпоративної культури. Саме в таких організаціях, де відсутня тверда 

централізація і традиційна бюрократична основа, вдається успішно 

віднаходити, накопичувати, поширювати знання, а головне, потім створювати 

нове корпоративне знання [27, с.26 ]. 

Органи державного (муніципального) управління від реалізації 

проектного підходу загалом отримують такі ефекти: 

1. Досягнення результатів. Впровадивши систему управління проектами, 

керівництво отримує гарантію того, що завдання будуть чітко ставитися перед 

проектними командами і в результаті виконання проекту відповідна територія і 

орган влади будуть отримувати саме ті результати, які були потрібні . 
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2. Дотримання термінів і бюджетів проектів. Важливо не тільки отримати 

потрібний результат проекту, а й вкластися в узгоджені заздалегідь терміни і 

бюджет при його реалізації. Крім того, з'являються єдині принципи планування 

термінів і бюджетів проектів, наприклад, з урахуванням ризиків, типових для 

проектів операцій і т.д.  

3. Інтенсифікація діяльності за рахунок внутрішніх резервів. 

Впровадження системи управління проектами дає можливість забезпечувати  

прозорість і можливість оцінити витрати будь-якого роду (тимчасові, фінансові, 

людино-години тощо) в розрізі проектів. Прозорість дозволяє створити систему 

показників ефективності членів проектної команди, систему преміювання 

фахівців проектів.  

4 . Більш ефективна реалізація стратегії місцевого/регіонального 

розвитку. Для реалізації стратегії соціально-економічного розвитку території 

необхідно виконати багато проектів. По суті, стратегії розвитку території 

відрізняються саме набором проектів, які передбачається виконати. Відповідно, 

саме виконання проектів забезпечує реалізацію стратегії, чи програми. 

 

3.2. Роль лідерства у формуванні інноваційної культури в системі 

територіального управління 

 

Значною мірою успіх у розробленні та запровадженні інновацій залежить 

від лідерства, здатного об’єктивно оцінити короткострокові і довгострокові 

результати управлінської діяльності, перспективи розвитку регіонів. 

Керівництво як специфічне заломлення феномена лідерства в процесі 

управління має пряме відношення до персональних і технологічних умінь, 

здібностей, впливу, хоча може і не бути центром неформальної інтеграції. 

Здатність сучасних установ і організацій до інновацій залежить насамперед від 

наявності таких правил гри, які заохочують кооперацію, конструктивну і 

новаторську діяльність замість того щоб прагнути до збереження рівноваги, 

гармонії і консервації існуючих відносин [25, с. 14]. 
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Лідер здібний мотивувати співробітників до діяльності, інтенсивність якої 

перевершує звичний рівень. Джерелами впливу таких керівників є: 1) чітке 

бачення майбутнього, що поділяється співробітниками; 2) створення системи 

корпоративних цінностей, які підтримуються всіма працюючими; 3) взаємна 

довіра лідера і співробітників [36. с.232]. Зрештою формується своєрідна 

організаційно-інноваційна культура – в системі державного управління це 

область загальнокультурного процесу, що характеризує ступінь 

сприйнятливості державних службовців різних нововведень в діапазоні від 

толерантного ставлення до готовності і здатності перетворення їх в інновації у 

вигляді механізму управління чи послуги [63]. Інноваційна культура відображає 

також рівень розвитку інноваційних процесів в системі державного управління, 

ступінь включеності в ці процеси співробітників, задоволеності їх від участі, і в 

цілому, стан макро- і мікросередовища, що вимірюється наступними 

принципами:  

- заохочення ініціативи і творчого пошуку співробітників;  

- заохочення до розвитку і набуття нових знань і навичок; 

- націленість на результат; 

- співробітництво між працівниками; 

- вільний обмін ідеями та інформацією між співробітниками; 

- толерантне сприйняття керівництвом і співробітниками ідей, 

висловлених іншими працівниками; 

- толерантне сприйняття можливих помилок і невдач; 

- делегування повноважень членам команди; 

- участь кожного члена команди у процесі досягнення цілей 

інноваційного проекту, усвідомлення своєї значущості; 

- свобода творчості й висловлювань; 

- недопустимість нав’язування ідей керівника співробітникам; 

- захист прав кожного співробітника на інноваційні рішення [33]. 

Взаємозалежність понять культура організації та лідерство ґрунтовно 

дослідив Едгар Шейн. Він зазначає, що культура і лідерство (керівництво) 
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виявляються взаємозалежними двома сторонами однієї медалі, в тому сенсі, що 

культура створюється лідерами, що формують групи чи організації. Якщо ж 

культура вже існує, вона визначає критерії лідерства і відповідно виявляє 

можливих лідерів. При дисфункціональній культурі курівництво має виявити 

функціональні та дисфункціональні елементи існуючої культури і здійснити 

культурну революцію», реалізувавши таку модель культури, яка б дозволила 

організації вижити в нових умовах[65, с. 57]. Говорячи про державну службу як 

систему організацій потрібно сказати, що «культурна революція» в межах 

державних установ дасть змогу змінити світоглядну організацію державної 

служби, подолати бюрократизацію та опір змінам з боку державних 

службовців, створити інноваційне середовище для функціонування державних 

органів з метою швидкого реагування на глобалізацій ні виклики сучасності.  

Ряд теоретиків і дослідників стверджують, що лідерство є найбільш 

важливим фактором, що впливає на інновації. Вони також відзначають 

важливість лідерства по відношенню до організаційної культури. Лідери 

відіграють центральну роль в створенні і підтримці набору культурних 

цінностей. Лідери можуть створити і наповнити їх значення в організації. Вони 

можуть мотивувати співробітників на необхідність змін.  

Створення культури, яка сприяє інноваціям, перетворюючи інноваційні 

ідеї в реальність, і балансування організаційних потреб з потребами майбутніх 

змін - все це завдання керівників, що вимагають ефективного управління. 

Концептуальний стиль керівництва характеризується поведінкою, що включає 

підтримку зовнішньої легітимності, пошук ресурсів та сприяння адаптації і 

змінам в якості найбільш ефективного стимулу в інноваційній діяльності. Ван 

де Вен припускає, що підтримуючий стиль керівництва сприяє інноваціям, 

допомагає підтримувати організаційні стратегії.  

Це сучасна модель лідерства, яка увібрала в себе елементи гуманістичної 

теорії та ситуаційного підходу до проблеми. Вона ґрунтується на передбаченні, 

плануванні, комунікації, творчості; згуртуванні групи працівників навколо 
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комплексу переконань та цінностей для досягнення чітких і вимірюваних цілей; 

одночасному розвитку особистості кожного члена групи і колективу в цілому.  

Трансформаційне лідерство змінює саму природу останнього, 

перетворюючи того на постійний процес навчання лідера тому, як лідирувати 

краще і ефективніше, причому трансформаційні процеси торкаються усіх 

складових феномену лідерства. В першу чергу розвивається сам лідер, який є 

найактивнішим агентом позитивних змін, покращується розуміння лідером 

своїх працівників, умов оточуючого середовища, здатність обирати вірний 

варіант реагування на зміни, які відбуваються в організації. Впливу зазнають 

також організація в цілому, колектив, середовище, міжособистісні відносини, 

кожен працівник окремо.  

Державна посада формально дає керівникові необхідні передумови бути 

лідером колективу, але автоматично його таким не робить, хоча сам термін 

"лідер" (від англ. leader) в перекладі і означає "керівник", "провідник", але ці 

поняття тотожними не є. Різниця між поняттями полягає в тому, що «лідер» 

висувається завжди «знизу - догори», а керівник навпаки, «згори - вниз» [1]. З 

поняттям «лідер» тісно пов’язане поняття «лідерство» під котрим в загальному 

розуміють складний механізм взаємодії тих хто проявляє свою спроможність 

бути лідером та тих на кого цей прояв направлено. Розглядаючи лідерство ми 

маємо на увазі, в першу чергу, психологічні відносини, які виникають в групі, 

категорію ж «керівництво» розглядають з погляду організації діяльності групи 

та керування нею.  

Отже, керівник, це індивід, на якого офіційно покладені функції 

управління і організації в групі, а лідер наділений найбільш ціннісним 

потенціалом індивід, який має провідний вплив в групі за рахунок авторитету. 

Саме лідер, а не просто формальний керівник зможе ініціювати процеси змін в 

організації, оскільки інструментарій керівника (влада, примус) та лідера 

(авторитет, переконання) відрізняються. Лідер, використовуючи свій авторитет 

повинен переконати співробітників в необхідності змін, надихнути їх своїм 

баченням майбутнього організації, згуртувати і залучити персонал у реалізацію 
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означених цілей. Змінити організаційну культуру за допомогою владних 

повноважень і вказівок неможливо, співробітники повинні усвідомлювати 

необхідність змін і підтримувати їх. Щоденна поведінка керівництва чітко 

демонструє, що компанія цінує, як і на яких принципах розподіляє ресурси, які 

проекти фінансує, які особисті якості співробітників, професійні компетенції та 

зразки поведінки вітає і заохочує, а які навпаки викорінює, використовуючи 

систему покарань[30].  

Не менш важлива роль в процесі культурних змін відводиться 

менеджменту середньої ланки - лідерам змін, діяльність яких координує лідер.  

Рядові службовці в більшій мірі взаємодіють зі своїми безпосередніми 

начальниками і найчастіше звертають увагу на їх щоденну поведінку, а дії 

вищого керівництва стають зразками поведінки для менеджерів середньої 

ланки. важливо розвивати лідерство на вищому та середньому рівні управління.  

Успішне співвідношення формального керівництва та лідерства є 

необхідною умовою організаційних зрушень в сторону гнучких структур на 

робочому місці. Лідерські якості керівника відіграють важливу роль в мотивації 

інноваційного процесу. Ефективність і злагодженість управлінської роботи 

державних органів значною мірою визначається саме особою, яка очолює ці 

органи, наявності чи відсутності у такої особи досвіду, належних фахових знань 

та вроджених чи набутих лідерських якостей.  

Загальносвітові тенденції, щодо ключової ролі людського потенціалу у 

творенні ефективної системи державного управління, знайшли своє вираження 

у Всесвітній доповіді про стан державного сектору за 2005 р. «Розкриття 

людського потенціалу задля підвищення ефективності державного сектору», 

підготовленої Департаментом ООН з економічних та соціальних питань. У 

доповіді наголошується: «Здатність урядових інституцій домогтися від свого 

персоналу результативної праці суто в державних інтересах залежить від 

спроможності, мотивації доброчесності особистостей, які працюють у цих 

установах, а також від їх лідерських якостей» [74].  

Ефективне лідерство передбачає: 
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1) особисті якості: комунікабельність, вміння слухати, бути прикладом 

для наслідування для працівників, чесність та етичність, захоплення/почуття 

пристрасті до управління людськими ресурсами, сміливість йти на 

обґрунтований ризик та говорити правду керівництву, позитивність та 

відданість справі, прогресивне мислення, креативність, гнучкість, постійна 

комунікація із співробітниками, визнання досягнень у роботі, надихати та 

залучати свою команду, пропаганда навчання протягом життя.  

2) розуміння проблем клієнтів: побудова взаємовідносин, визначення 

стратегічних цілей, визначення потреб суспільства, відповідальність.  

3) якісну організаціюпроцесів в системі управління: розуміння відомства 

та всіх його програм і послуг, відповідні знання та здатність побудувати 

стосунки з вищим керівництвом, розуміння управлінських питань та викликів, 

обізнаність щодо людських та фінансових ресурсів відомства, обізнаність щодо 

планів, змін та інших процесів у відомстві, зв’язок зі спільнотою службовців на 

рівні інших установ та поінформованість щодо тенденцій, нових розробок та 

інших питань у сфері управління.  

Отже, лідерство ґрунтується на ідеалах творчості, проактивності, 

стратегічного мислення, довіри та поваги до людей, прийняття ризиків та 

невдач як засобу навчання, розширення повноважень співробітників, 

ґрунтовної освіти та навчання протягом життя, різноманітності, відкритого 

спілкування. Такі базові складові лідерства на державній і муніципальній 

службі є умовами формування інноваційної культури органів влади.  

 

3.3. Управління ризиками в інноваційній діяльності органів 

публічної влади 

 

Поряд з можливим успіхом застосування інновацій в територіальному 

управлінні існує ймовірність ризиків, а саме втрати ресурсів і часу, оскільки 

вони не завжди спираються на досвід, часто носять інтуїтивний характер, навіть 

якщо приймаються колективно і є науково обґрунтованими.  
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Загалом під ризиком в інноваційній діяльності (дещо перефразуючи  

визначення П.Г. Грабового) слід розуміти можливість (загрозу) втрати 

господарюючим суб'єктом частини своїх  ресурсів,  недоотримання  доходів  чи 

виникнення додаткових витрат у результаті здійснення виробничо-збутової і 

фінансової діяльності, яка спирається на нові технології, нові продукти, нові 

способи їхньої реалізації і т. д. У той же час ризик  існує і для інших  суб'єктів 

інноваційного процесу, зокрема, інвесторів, постачальників, споживачів і 

тощо., а  також  усього суспільства. Численні техногенні катастрофи, кількість 

яких зростає в міру розвитку НТП, підтверджують це. У загальному випадку 

під  інноваційним ризиком слід розуміти загрозу виникнення втрат суб'єктами 

інноваційного процесу в результаті  інноваційної діяльності.  

Тому будь-яке рішення щодо застосування інновацій в управлінні 

необхідно оцінювати на виникнення правових, матеріальних, фінансових, 

кадрових, політичних, економічних, екологічних і соціальних ризиків. Ризик у 

даному випадку слід розглядати як загрозу відхилення результатів дій від 

очікуваних.  

Оцінка ризиків від впровадження інновацій в територіальному управлінні 

полягає у якісній або кількісній оцінці можливих втрат та загроз. Якісна оцінка 

ризику проводиться переважно експертними методами і використовується при 

порівнянні обмеженого числа альтернатив прийнятих рішень. Кількісна оцінка 

ризику припускає математичну оцінку міри й ступеня ризику. При цьому слід 

враховувати, що ризики від впровадження ІРУ оцінити набагато складніше, ніж 

у приватному секторі, з огляду на складність регіональної системи та 

взаємовплив її елементів. 

Управління ризиками розглядається як процес, пов’язаний з 

ідентифікацією, аналізом ризиків та прийнятих рішень, які спрямовані на 

мінімізацію негативних наслідків певних подій як для органів влади, так і для 

відповідних територій та їх мешканців. 

Аби мінімізувати ризики, доцільно розробляти стільки варіантів 

інноваційного рішення, скільки може бути сценаріїв розвитку певних подій. 
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Звичайно, це потребує певного часу, наукового і практичного обґрунтування, 

але це є одним з найбільш результативних методів. 

Сценарій – це упорядкована в часі послідовність епізодів вибору 

інноваційної політики, методів її реалізації, тобто логічна послідовність подій, 

які показують крок за кроком, як будуть розгортатись події у майбутньому. 

Метод написання сценаріїв полягає у підборі колективу спеціалістів для 

складання сценарію майбутнього розвитку процесів, які можуть виявляти й 

оцінювати потенційні наслідки, що при цьому можуть виникнути. Мета 

написання сценарію – створити гіпотетичну майбутню ситуацію з 

інноваційного розвитку. Цінність сценарію тим вища, чим менший рівень 

невизначеності, тобто чим більший рівень узгодженості поглядів експертів на 

майбутні події. Аналіз сценаріїв допомагає групі його розробників “побачити” 

потенційні події і накреслити шляхи адаптації до них. Сценарій має такі 

позитивні якості [36, с.18-20]: 

– це найефективніший метод нетрадиційного мислення; 

– змушує спеціалістів, які розробляють інноваційні прогнози, 

занурюватись зовсім у незнайомий світ майбутнього, а не розглядати тільки 

його варіанти, що передбачають прості проекції теперішнього в майбутнє; 

– змушує спеціалістів звертати увагу на деталі та процеси, які вони могли 

легко випустити з поля зору, коли б обмежувалися тільки загальними 

міркуваннями; 

– є важливим заходом для вивчення майбутньої ситуації (інноваційної, 

господарської, політичної), одержаної в процесі проведення будь-якої гри. 

Інновації й  інноваційний  розвиток  зазнають  істотного впливу елементів 

невизначеності, чим зумовлюється високий ризик інноваційної діяльності. Цей 

ризик  стає особливо значним  в умовах трансформації вітчизняної економіки і 

переходу її на ринковий шлях розвитку, оскільки (у тому числі й через 

об'єктивні причини) багато важливих рішень приймаються в умовах неповної, 

неточної чи суперечливої інформації.  
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Наслідком прийняття рішень у цих умовах є невизначеність результатів, 

тому  доводиться  ризикувати. З іншого боку, ризик викликаний спонтанним і 

суперечливим характером процесів, що відбуваються в складних соціально-

економічних системах, які неможливо адекватно і вичерпно описати (аналог – 

принцип невизначеності  в  сфері природничих наук). Таким чином, ризик слід 

розглядати як наслідок прийняття рішень в умовах неповної, неточної і (чи) 

суперечливої інформації, тобто в умовах невизначеності чи неповної 

визначеності.  

Під невизначеністю слід розуміти неможливість оцінки майбутнього 

розвитку подій як з погляду ймовірності їхньої реалізації, так і виду їхнього 

прояву. Відповідно до наведеної дефініції невизначеність – це те, що не 

піддається оцінці, тому далі мова буде йти про неповну  визначеність (ризик). 

Неповну визначеність з певною мірою вірогідності можна оцінити (її  можна 

трактувати як розмитість чи примарність майбутніх подій, що підлягають 

імовірнісній оцінці). Ризик у загальному випадку слід розглядати як  

можливість чи  загрозу відхилення результатів конкретних дій чи рішень від 

очікуваних.  

Приймаючи, наприклад, рішення про проведення маркетингових заходів,  

як  правило, не  можна бути цілком  упевненим  у їх  ефективності. Так само,  

як і вибираючи варіанти стратегії для суттєвого підвищення рівня 

конкурентоспроможності території, не  можна з  повною впевненістю 

стверджувати, що територію очікує успіх, оскільки конкуренти (зовнішній світ) 

можуть відповісти адекватними діями. Як наслідок цих ситуацій – політичні й 

фінансові втрати.  

Водночас сучасне  середовище невіддільне  від  ризику. Ризик існує у всіх  

галузях суспільної діяльності, незалежно  від  того,  враховують його чи  

ігнорують. Тому  варто не  ігнорувати ризику, діючи за принципом фіктивного 

зниження невизначеності, а належним чином його враховувати. Питання  

ризику невіддільні від господарського  механізму, від дій чинників, які  

впливають на  суб'єктів  інноваційної діяльності, тобто від того економічного  
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чи соціального середовища, у якому ризик  проявляється  і  яке  сприяє  чи 

перешкоджає урахуванню ризику.  

Усі чинники, які впливають на ріст ступеня ризику, поділяють на дві 

групи: об'єктивні і суб'єктивні (зовнішні і внутрішні). До об'єктивних  відносять  

чинники, які  не  залежать  безпосередньо  від суб'єкта  інноваційної  діяльності.  

Конкретний орган влади  має будувати  свою діяльність  таким  чином,  щоб  

згладжувати  їхній  деструктивний  вплив і використовувати сприятливі 

можливості. У свою чергу, об'єктивні чи  зовнішні  чинники  ризику  поділяють  

на чинники безпосереднього і опосередкованого впливу.  

До чинників безпосереднього впливу відносять:  

- законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють господарську  і 

підприємницьку діяльність, діяльність органів влади;  

- бюджетну, фінансово-кредитну і податкову системи;  

- дії органів влади інших територій. 

Чинниками опосередкованого впливу є:  

- політична, економічна, демографічна, соціальна, екологічна ситуації та 

їх зміни;  

- міжнародні економічні зв'язки і торгівля;  

- НТП і т. д.  

До суб'єктивних чинників належать ті, які характеризують безпосередньо 

суб'єкт, що реалізує інноваційний проект:  

- стратегія розвитку;  

- маркетинг;  

- технології;    

- кадри і мотивація їхньої діяльності;  

- система управління і т. д.  

Виділені  групи  чинників  ризику  мають  загальні  елементи,  що  тісно 

взаємодіють один з одним, їх варто розглядати разом у логічному взаємозв'язку. 

Аналіз  ризику  поділяють на два доповнюючих  один  одного  види - якісний і 

кількісний.  
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Якісний аналіз має за мету визначення чинників ризику, що впливають на 

результати прийнятих рішень і виконуваних робіт, встановлення  потенційних 

зон ризику й ідентифікацію ризиків. Кількісний  аналіз  передбачає  чисельне  

визначення  розмірів  ризику (імовірностей виникнення втрат і їх величин). Для 

точної оцінки ризиків інноваційної діяльності варто використовувати 

кількісний аналіз як більш точний, тому в подальшому будемо розглядати саме 

його.  

Інноваційні ризики класифікують за різними ознаками. Кожний з 

виділених видів ризику у свою чергу можна  розділити  на складові (підвиди  і  

далі), доки кожному з елементарних ризиків можна  буде поставити у 

відповідність тільки йому властиві чинники ризику.  

При  аналізі  ризику варто  виділяти ті їх види, що не пересікаються, для 

того щоб уникнути подвійного урахування. Однак тут існує ряд проблем:  

- одні й ті  самі  чинники можуть  впливати  на ріст чи  зменшення різних 

видів ризику;  

- ризики, що входять в  одну з класифікаційних груп, можуть  включати 

ризики  інших  класифікаційних  груп  і  в  той  же час  самі  можуть входити як 

складові в інші класифікаційні групи. Наприклад, ризики, виділені за 

масштабами  впливу, можуть  входити  до  складу економічного. 

Класифікувати ризики можна таким чином:  

- за сферами прояву: економічний, політичний, екологічний, соціальний, 

технологічний, інші.  

- за масштабами впливу: у масштабах країни, регіональний, галузевий, 

ризик окремих господарюючих суб'єктів чи органів влади.  

- за суб'єктами інноваційної діяльності: ризик інвестора в новації, ризик 

одержувача інвестицій, ризик споживача, ризик суспільства в цілому, інші.  

- за джерелами інвестування новацій:ризик інвестування з внутрішніх 

джерел, ризик інвестування за рахунок позикових коштів, ризик інвестування за 

рахунок залучених коштів.  



73 

Для менеджера проекту інтерес становлять закони Мерфі (Едвард Мерфі 

– капітан військово-повітряних сил США, інженер-винахідник). Він вивів низку 

цікавих (з елементами гумору) закономірностей, які можуть застосовуватись у 

практиці винахідницької діяльності й управління інноваційними проектами. 

Наведемо деякі з них: 

-  якщо будь-яка неприємність має статися, то вона станеться;  

-  якщо за помилку відповідає більше ніж одна особа, то винуватих не 

знайти;  

-  будь-які пропозиції люди сприймають інакше ніж той, хто їх вносить;  

-  ніщо і ніколи не робиться в строк і в межах кошторису;  

-  складні проблеми завжди мають прості, легкі для розуміння 

неправильні рішення;  

-  будь-який наказ, який може бути зрозумілим неправильно, розуміють 

неправильно;  

-  кількість помилок, які неможливо виявити, безкінечна;  

-  складне завдання доручайте лінивому співробітнику – він знайде більш 

легкий шлях;  

-  кожен керівник може прийняти рішення, маючи достатньо інформації.  

- хороший керівник приймає рішення за її нестачі. Ідеальний керівник діє 

в абсолютному невіданні;  

-  ніколи не приймайте рішення самі, можна змусити вирішувати кого-

небудь іншого.  

Наведені й аналогічні їм рекомендації, з елементами гумору, дозволяють 

поглянути на процес управління під іншим кутом зору й удосконалити його, 

хоча сам Мерфі говорив: "Перший міф науки управління полягає в тому, що 

вона існує" [22].  

Загалом же мінімізація ризиків, або їх уникнення, є можливими за умови 

високопрофесійного територіального управління.  

Головні вимоги щодо якості усіх змін – знання і творчість. Творчість 

надає сенс життю людини і завдяки їй з'являються інноваційні рішення 
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нагальних суспільних проблем. Для розвитку інтелектуально-творчих 

здібностей необхідний як певний рівень розвитку цих здібностей, так і мотиви, і 

риси особистості, характерні для творчих людей, що з'являються на тлі 

загального мотиваційного розвитку особистості. Іншими словами, творчих 

якостей розуму людини на порожньому місці не буває. Щоб навчитися мислити 

творчо, треба володіти основними операціями мислення; щоб стати творчою 

особистістю, треба бути всебічно розвинутою особистістю.  

Сьогодні продуктами діяльності державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування є управлінські рішення, представлені не тільки у 

вигляді нормативних документів, а й у вигляді ідей, інновацій (аналітичні 

записки, програми), передбачають творчий підхід. Держслужбовці здійснюють 

комунікації різних видів, представляють консультативні, аналітичні, 

організаційні, маркетингові та ін. послуги для населення; самоорганізуються і 

направляють діяльність не лише підлеглих колективів, а й свою власну 

діяльність. Крім того, результатами діяльності державних службовців є правові 

норми різного рівня управління, норми соціокультури, норми відносин, 

звітності та відповідальності, норми ресурсного забезпечення матеріальної 

діяльності. 

Творчість – доцільна, цілеспрямована теоретична і практична діяльність 

людини, що відрізняється новизною, оригінальністю, нестандартністю в 

загально соціальному, груповому ( індивідуальному ) плані. Одна з характерних 

рис професійного творчості – це спрямованість, націленість суб'єкта 

професійної діяльності на системний пошук творчих спеціальних завдань та їх 

вирішення [52]. 

Професійне творчість являє собою не тільки численні творчі акти в 

діяльності, а й цілісний процес, що розвивається у часі в звичайних та 

екстремальних умовах. 

Творче мислення може бути і теоретичним, і практичним. Теоретичне 

творче мислення проявляється в здатності людини висувати нові, оригінальні 

гіпотези, розробляти і пропонувати нестандартні рішення різних проблем. 
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практичне творче мислення полягає в знаходженні оригінальних рішень 

практичних питань, а також у здатності людини знаходити практичний вихід з 

найрізноманітніших ситуацій [42].  

Стратегічно важливим завданням в контексті формування ефективного 

територіального управління є відтворення інтелектуально-творчого потенціалу 

територіальних громад і, звичайно, людини.  

Не варто забувати, що творчий процес – це розумова праця. Для його 

ефективного управління треба розуміти механізми людського мислення, і в 

цьому допомагає психологія творчості. Навчаючись і запам'ятовуючи нову 

інформацію, людина покращує якість свого мислення. Усвідомлюючи це, 

сучасні організації, що роблять ставку а творчість, упроваджують безперервне 

організаційне навчання співробітників, затрачаючи на це до 30% робочого часу. 

Використовуються і дистанційні, і регіональні системи навчання, вертикальні і 

горизонтальні інформаційні системи, системи забезпечення безперервного 

процесу творчості тощо. Цікаво, що ускладнення нового продукту чи послуги, 

що розробляється, стимулює колективну творчість як результат чіткого 

мислення, яке управляє процесами пам'яті. Для цього об'єднуються наявні 

компоненти, знаходять їх оригінальне і оптимальне поєднання, забезпечуючи 

максимальний синергетичний ефект. Проте творчий процес, і в цьому його 

специфіка, не може бути формалізований. Оскільки "пряме" управління цим 

процесом неможливе, воно здійснюється непрямим шляхом з метою створення 

умов, сприятливих для творчості і самореалізації.  

Нагадаємо, що суб’єкти інновацій в територіальному управлінні – це 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх структурні 

підрозділи та окремі працівники, а також усі інші суб’єкти регіонального 

розвитку: підприємства, наукові та освітні заклади, громадські організації, 

політичні партії, громадські діячі та ін., які можуть бути залучені до процесів 

прийняття управлінських рішень щодо розвитку регіону. Отже йдеться про 

усіх, хто мешкає на певній території. Кожна людина можу стати творцем гарної 

ідеї щодо її населеного пункту чи регіону загалом. 



76 

Перш за все слід звернути увагу на дітей і школярів – сучасних і 

майбутніх мешканців певної території, суб’єктів її змін. Логічно, що культуру 

творчості та інновацій слід прививати з дитинства. У цьому аспекті дуже 

важливою є діяльність дошкільних і освітніх закладів. 

Необхідним також є стимулювання креативно-творчих ідей серед 

населення певної території. У цьому напрямі сьогодні оголошується багато 

різноманітних конкурсів і фестивалів ідей. Один з них, як приклад – фестиваль 

KyivSculpture Project. Організатори фестивалю переконані, що творчість не 

виникає саме по собі, як і решта культурного життя у місті. Його треба 

стимулювати, дати поштовх для розвитку, і найголовніше – не заважати [66].  

Коростенська міська рада Житомирської області з метою стимулювання 

громадянської та творчої активності населення, сприяння консолідації ділової 

науково-освітньої, спортивної та творчої еліти міста, відзначення кращих 

представників громади – працівників підприємств, установ, організацій 

видатних людей, кращих підприємств, установ, організацій, трудових та 

творчих колективів, у липні 2016 р. прийняла рішення про «Про проведення 

щорічного загальноміського відкритого рейтингу популярності «Гордість 

міста». Так, щороку в першу п’ятницю лютого місяця відбуватимуться 

урочистості проведення щорічного загальноміського відкритого рейтингу 

популярності «Гордість міста» [49].  

Для стимулювання творчої активності винахідників та раціоналізаторів в 

області запроваджується щорічний Конкурс на найкращий інноваційний проект 

серед молоді, призовий фонд якого фінансуватиметься за рахунок коштів 

обласного бюджету [31].  

Успіх інноваційного процесу залежить від того, у якій мірі безпосередні 

учасники персонал, зайнятий в інноваційному процесі, зацікавлені  у швидкому  

й  економічно ефективному впровадженні результатів НДДКР  у виробництво. 

Тут визначну роль відіграють методи й форми  стимулювання  їх праці  з  боку  

організації. Слід зазначити, що завдання стимулювання наукової діяльності 

дозволяє підвищувати  активність персоналу в пошуку нових знань, нових  ідей, 

http://biggggidea.com/practices/1175/
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стимулювати  прийняття нестандартних рішень і підтримувати  атмосферу 

творчості. З іншого боку, важливим є не сам інноваційний процес, а його  

результат, який  відображається в оновленні продукції, розширенні ринку, 

зниженні витрат,підвищенні конкурентоспроможності території та ін. 

Фінансовий критерій відіграє вирішальну роль в оцінці значення праці 

інноваторів.  

Таким чином, в основі сучасного підходу до стимулювання праці в 

інноваційній сфері лежать такі завдання керівників організацій:  

- максимально активізувати творчі здібності кожної особистості;  

- спрямувати цю активність у русло досягнення конкретних результатів.  

Завдання територіального управління  по суті зводиться до того, щоб  

створити умови, у яких би в найбільшій мірі міг розкритися творчий потенціал 

кожного працівника та виникла б стійка потреба в напруженій і результативній  

праці. При цьому керівникам важливо брати до уваги ситуації, в яких 

здійснюється стимулювання, враховувати не тільки особисті здібності 

працівників, а і їх особисті мотиви: потреби, інтереси, пріоритети.  

З цією метою в стимулюванні використовуються прямі і побічні методи, в 

основі яких лежать такі принципи:  

- розкріпачення творчої ініціативи;  

- зв'язок  рівня  заохочення  працівника з кінцевим результатом 

інноваційної діяльності;  

- забезпечення персоналу необхідними ресурсами;  

- заохочення накопичення нових знань і досвіду;  

- розширення неформального спілкування (наукової комунікації);  

- всеосяжна підтримка новаторства керівництвом;  

- простота та ясність патентних процедур. 

Отже, виникає необхідність: 

- заохочення подання як індивідуальних, так і колективних пропозицій;  

- використання моральних стимулів: а) нагородження; б) присудження 

почесних титулів і звань;  
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- поєднання короткострокових і довгострокових інструментів 

стимулювання.  

Темпи  інноваційних змін з кожним новим проектом суттєво зростають,  

змінюються  цінності, соціальні  орієнтації, світогляд  людей, що потребує  

неперервного накопичення  нових знань, нових навичок, ідей, досвіду, 

організації взаємодії персоналу з їх реалізації. Усе це потребує від керівництва 

органів влади застосування різноманітних економічних і морально-етичних  

стимулів, які  б підтримували зв'язок між якістю творчої роботи новатора, з 

одного боку, і рівнем мотивації, з іншого.  

Важливим напрямом застосування непрямих методів стимулювання 

результатів інноваційної діяльності є  організація змагання між проектними 

групами. Слід  зауважити, що  поняття «спільна робота  групи»  має  два  різні  

значення. По-перше, воно означає розподіл відповідальності між призначеною 

кількістю працюючих, які мають різні обов'язки, окреслені  завданнями  і  

цілями дослідження. Друге значення – відбиває необхідність чіткого  

визначення особистої ролі(наприклад, координатор, аналітик тощо) і 

відповідальності за результати своєї роботи. Усі члени групи беруть участь у 

загальних  дискусіях  з тим, щоб всебічно  інформувати один одного відносно 

одержаних результатів і проблем, що виникають і потребують негайного  

вирішення. У процесі таких дискусій висловлюються різні міркування  і 

пропозиції, що розширяє  горизонти мислення і може бути джерелом нових 

ідей і пропозицій.  

Крім того, колективне мислення позитивно впливає на кожного учасника 

групи, а саме:  

- підвищується цілеспрямованість у вирішенні спільних завдань, проблем, 

над  якими  група  працює;   

- відбувається  подолання «синдрому  егоїзму» авторів ідей;  

-  з'являється  можливість  обдумувати  проблеми  найбільш  різнобічно  і 

разом з тим критично;  
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-  у результаті  обміну  думками  збагачуються  знання  і  досвід  кожного 

учасника групи;  

- накопичується новаторський потенціал;  

- зміцнюються міжособові та функціональні контакти і  взаємодія 

працюючих; 

- народжується почуття змагання і бажання розвивати особисту 

майстерність та вміння працювати в цільових групах.  

Отже, реалізується принцип «чим більше свободи, тим більше простору 

для  творчості».  

Одночасно з підвищенням  самостійності  органи влади-інноватори  

несуть відповідальність за результати праці, міра якої в чіткій формі 

визначається до початку роботи.  Проте  існують  оптимальні  межі  автономії ,  

які визначаються характером  інноваційного  процесу:  важливо, щоб творчість 

не перетворювалась у ціль, орієнтація на економію фінансових  витрат  і 

збільшення результатів.  

Тому більшість організацій-лідерів в інноваційній діяльності  вибирають 

такий варіант організації територіального управління, коли місцеві органи 

влади мають значний рівень свободи й одночасно тісні зв'язки та постійні 

контакти з по вертикалі і горизонталі влади та на міжсекторному рівні, що дає 

змогу  зробити  їх  роботу ефективною.  

Отже, сьогодні розвиток територій потребує інноваційних підходів до 

його забезпечення, що обумовлює трансформації і в самій регіональній системі.  

Управлінські структури мають бути здатними успішно вирішувати 

різноманітні проблеми та протиріччя, що виникають при переході від наявної 

до бажаної моделі розвитку, тому необхідно сформувати таку команду 

управління, яка була б сприятливою для дотримання та розвитку ознак її 

інноваційності.  

Упровадження технологій проектного менеджменту в сфері 

територіального управління тісно пов’язане з проблематикою управління 
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інформацією та іншими ресурсами фінансового та організаційного характеру 

для удосконалення якості адміністративних послуг та розвитку територій.  

Невід’ємною складовою інноваційного розвитку та реалізації 

інноваційних проектів є лідерство. Керівництво як специфічне заломлення 

феномена лідерства в процесі управління має пряме відношення до 

персональних і технологічних умінь, здібностей, впливу, хоча може і не бути 

центром неформальної інтеграції. Здатність сучасних організацій до інновацій 

залежить насамперед від наявності таких правил гри, які заохочують 

кооперацію, конструктивну і новаторську діяльність замість того щоб прагнути 

до збереження рівноваги, гармонії і консервації існуючих відносин.  

Характерними рисами вітчизняної системи регіонального управління та 

місцевого самоврядування є збереження рівноваги та існуючих позицій, а 

питання створення сприятливого інноваційного середовища унеможливлюється 

низкою факторів, серед яких: відсутність ефективних економічних та 

соціально-психологічних стимулів для реалізації творчого потенціалу, 

перевантаженість працівників зайвими функціями, відсутність відповідної 

культури відносин, а головне – відсутність далекоглядних регіональних лідерів, 

здатних створити сприятливі умови для вироблення інноваційних рішень щодо 

регіонального розвитку.  

Управління ризиками розглядається як процес, пов’язаний з 

ідентифікацією, аналізом ризиків та прийнятих рішень, які спрямовані на 

мінімізацію негативних наслідків певних подій як для органів влади, так і для 

відповідних територій та їх мешканців. Аби мінімізувати ризики, доцільно 

розробляти стільки варіантів інноваційного рішення, скільки може бути 

сценаріїв розвитку певних подій. Звичайно, це потребує певного часу, 

наукового і практичного обґрунтування, але це є одним з найбільш 

результативних методів. 

Діяльність державних службовців та посадових осіб органів 

територіального управління характеризується не лише чітким виконанням 

певних завдань, вона природно має бути й творчою. Проблема стимулювання 
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творчих підходів в державній і муніципальній службі заслужила уваги з кількох 

причин: по-перше, одним з критеріїв професійної компетенції; по-друге, без 

творчості не буває інновацій, які є рушіями майбутнього прогресу;  по-третє, 

творчість слід всебічно підтримувати, адже вона потребує особливих умов. При 

цьому важливими є різні стимули – матеріальні і нематеріальні, індивідуальні й 

колективні, головне шукати стимули, які підходять саме для тих фахівців, від 

яких очікують творчих ініціатив. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У роботі виявлено особливості формування і впровадження інновацій в 

територіальному управлінні, обґрунтовано на цій основі наукові положення та 

практичні рекомендації щодо використання інноваційних інструментів 

місцевими і регіональними органами публічної влади. 

Виконане дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Інновації в територіальному управлінні  – це нові форми і методи 

роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, нові 

управлінські технології чи підходи щодо розв’язання проблем територій, що 

формуються на основі емпіричного досвіду і новітніх наукових досягнень. 

Відмінними ознаками цих інновацій є: по-перше, цільова орієнтація та 

особливості об’єктів управління – регіональні та місцеві соціально-економічні 

системи; по-друге, особливі умови появи і впровадження, що зумовлено 

специфікою діяльності органів влади; по-третє, необхідність дотриманням 

принципів прозорості колегіальності у прийняття відповідних рішень; по-

четверте, є складними з позицій оцінювання результатів упровадження. Крім 

того, з урахуванням швидкого суспільного поступу, інноваційні рішення 

потребують стислих термінів для їх впровадження, однак прийняття рішень 

щодо розвитку територій в існуючих умовах потребує тривалого часу, а 

почасти й значних зусиль суб’єктів інноваційних ініціатив.  

2. Інноваційними інструментами територіального управління є, 

насамперед, нові, або вдосконалені документи, інституції й технології, зокрема 

як способи розв’язання певних суперечностей.  

Вітчизняна та зарубіжна практика генерування інноваційних ідей налічує 

більше 50-ти різних методів. Їх застосування вимагає відповідної підготовки і 

спеціальної організації застосування. Вибір інструментів інноваційного 

територіального управління пов’язаний, з одного боку, з особливістю 

проблеми, а з другого – з ресурсними можливостями та доступом до різного 
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роду інформації, що необхідні для її розв’язання. Тому важливим є наукове 

забезпечення таких інновацій, знання світових практик та інноваційних 

інструментів територіального розвитку. З урахуванням специфіки 

територіального управління, у більшості випадків для виявлення ефективних 

напрямів політики доцільно застосовувати методи громадських та експертних 

опитувань. 

3. Поява новацій та їх належне упровадження в практику територіального 

управління тісно пов’язані з використанням проектного підходу, адже на усіх 

етапах їх формування та реалізації необхідно виконувати певні обов’язкові дії, 

як от аналіз ситуації, планування, оцінка ризиків, програмування і т.д. У свою 

чергу, складність упровадження проектного підходу в органах влади полягає в 

тому, що згідно існуючих організаційно-правових умов відповідні структурні 

підрозділи працюють за функціональним розмежуванням і недостатньо 

взаємодіють щодо вирішення конкретних завдань, тоді як проект вимагає 

інтеграції фахівців на певний період з чітко визначеною метою. 

Встановлено, що значною мірою успіх у розробленні та запровадженні 

інновацій залежить від лідерства та інноваційної культури в органах влади та на 

території загалом. Державна посада формально дає керівникові необхідні 

передумови бути лідером колективу, але автоматично його таким не робить, 

тож бажано, призначаючи осіб на керівні посади, враховувати їх лідерський 

потенціал. 

Водночас інтегральним пріоритетом регіональної політики є формування 

регіональних інноваційних систем, у межах яких збільшуються можливості усіх 

суб’єктів для інновацій.  

4. На кожному етапі розробки чи застосування інновацій можуть 

виникнути непередбачувані соціальні, економічні чи політичні обставини, і в 

разі недосягнення запланованих результатів може погіршитися імідж 

відповідних органів влади в очах населення, а також втрата ресурсів. Тобто 

йдеться про ризики, які слід розглядати як загрозу відхилення отриманих 

результатів від очікуваних. 
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Тому будь-яке рішення щодо інновацій в територіальному управлінні 

необхідно ретельно оцінювати на виникнення правових, матеріальних, 

фінансових, кадрових, політичних, економічних, екологічних і соціальних 

ризиків. На сьогодні наука пропонує багато відповідних методів. У контексті 

територіального управління варто лише додати, що у разі формування 

інноваційних стратегій, або інновацій, які стосуються населення, або багатьох 

суб’єктів, бажано провести усі необхідні інформаційні заходи, щоб отримати 

зворотній зв'язок. Це сприятиме уникненню окремих ризиків, або їх мінімізації. 

Загалом встановлено, що успішне управління ризиками потребує 

високопрофесійного територіального управління.  

5. Головні вимоги щодо успішних інновацій – творчість і знання. 

Стратегічно важливим завданням в контексті формування ефективного 

територіального управління є відтворення інтелектуально-творчого потенціалу 

територіальних громад і, звичайно, фахівців системи управління. Йдеться про 

усіх, хто мешкає на певній території, адже кожна людина можу стати творцем 

гарної ідеї щодо її населеного пункту чи регіону загалом, тож необхідним є 

стимулювання креативно-творчих ідей серед населення певної території. З цією 

метою сьогодні в багатьох містах України оголошується багато різноманітних 

конкурсів і фестивалів ідей. Щодо стимулювання фахівців системи 

територіального управління, то на сьогодні ця сфера також потребує інновацій, 

адже за існуючих мотиваційних умов державні службовців та посадові особи 

місцевого самоврядування переважно не зацікавлені в інтенсифікації та 

інноватизації своєї діяльності.  

Таким чином, представлені вище висновки та пропозиції можуть бути 

використані місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування при розробці та реалізації інноваційних рішень, виявленні та 

оцінці внутрішніх і зовнішніх можливостей, прогнозуванні ефекті ввід 

освоєння інноваційних проектів, плануванні відповідних організаційних 

технологій.  
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