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запоріжжя

У результаті економічного розвитку країни на 
зміну управління функціонуванням приходить 
управління розвитком. Джерелом ж розвитку, 

як відомо, є протиріччя, які рано чи пізно приводять 
до трансформації в нову якість. Але система завжди 
прагне до стабільності, тому необхідний певний чин-
ник. Таким чинником служать інновації, які є голов-
ною передумовою формування його інноваційного се-
редовища – одне з важливих питань у комплексному 
соціально-економічному розвитку регіону. У зв’язку з 
цим інноваційний розвиток необхідно розглядати саме 
на регіональному рівні. Розвиток регіону на основі ін-
новацій є найважливішим чинником його конкуренто-
спроможності, а соціально-економічний розвиток регі-
ону є результатом його конкурентоспроможності.

Інноваційність регіону – це його здатність до са-
мовідновлення, адаптації до змін і генерування науково-
технічного прогресу. Світовий досвід показує, що сталий 
розвиток виробництва та підтримка його конкуренто-
спроможності в довгостроковій перспективі залежить не 
стільки від ресурсних можливостей, скільки від інновацій.

Останнім часом посилилася увага економістів до 
проблем інноваційного менеджменту, що пояснюється 
не тільки світовими економічними тенденціями, але й 
суто регіональними економічними проблемами.

Так, проблемами регіонального розвитку присвяче-
ні дослідження таких українських та російських науков-
ців, як Долішній М., Масловська Л. [1], Євдокименко В. 
[2], Бєленський П. [3], Зінченко В. [4], Тихомиров С. [5], 
Попович З. [6], Бутко М. [7], Жихор О. [8], які мають тео-
ретичну та практичну цінність. 

Об’єктом дослідження є регіональний інновацій-
ний розвиток. Предметом дослідження є методичні за-
сади регіонального інноваційного розвитку.

Метою даної статті є виявлення сутності, суб’єктів, 
принципів та цілей регіонального інноваційного розви-
тку. Для вирішення поставленої мети дослідження ви-
користовується ряд загальнонаукових методів дослі-
дження: при аналізі літератури застосований діалектич-
ний метод; при дослідженні досягнень сучасної світової 
економічної науки, що стосується регіонального іннова-
ційного розвитку, використано системний аналіз.

Дослідження теоретико-методологічних засад ре-
гіонального інноваційного розвитку передусім вимагає 
з’ясування низки термінів таких, як: «розвиток», «інно-
вація», «регіон», «регіональний розвиток», «інновацій-
ний розвиток».

УДК 332.1.001.76

РЕГІОНАЛЬНИй ІННОВАЦІйНИй РОЗВИТОК:  
СУТНІСТЬ, СУБ’ЄКТИ, ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ
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Дослідивши та проаналізувавши існуючі в еконо-
мічній літературі визначення поняття «розвиток», було 
встановлено, що це якісна та (або) кількісна зміна суті, 
якостей, властивостей явища, предмета або об’єкта, у ре-
зультаті чого виникає більш ідеальне, сучасне, нове, удо-
сконалене, прогресивніше явище, предмет або об’єкт.

Також у досліджені було розглянуто поняття ін-
новації. У цілому щодо змісту цього поняття у фахівців 
існують два підходи. Перший підхід полягає в розумінні 
інновації як процесу, а другий – як продукту. Так, про-
аналізувавши основні визначення цього поняття, можна 
зробити висновок, що найоптимальнішим для практич-
ного використання є такий підхід до визначення іннова-
цій, який враховує науково-технічний та економічний ас-
пекти, зважаючи на визначальну роль науково-технічних 
проблем у вирішенні соціально-економічних, господар-
ських завдань як на підприємствах, так і в народному 
господарстві в цілому. Опираючись на встановлене за-
конодавством визначення та виділивши спільні точки 
зору на поняття інновації у різних вітчизняних і зару-
біжних науковців, можемо конкретизувати визначення 
інновації. Отже, під інновацією розуміється результу-
ючий підсумок наукових досліджень та дослідницько-
конструкторських розробок, якими, у свою чергу, є 
вдосконаленні та новостворені конкурентоспроможні 
технології, раціоналізаторські науково-технічні рішен-
ня, послуги або продукція, що сприяють одержанню 
економічного, соціального, політичного, екологічного, 
науково-технологічного або іншого виду ефекту та в 
цілому підвищують якість життя. Тобто, інновації сьо-
годні – найефективніший засіб науково-технологічного 
розвитку країни, забезпечення сильних ринкових пози-
цій та суттєвих конкурентних переваг. 

У свою чергу, поняття регіон використовують різні 
науки для виокремлення територіальних частин 
держави за певною ознакою. В економічній науці 

можна виділити два підходи до цього поняття: регіон 
як економічна система і регіон як соціально-економічна 
система. Так, узагальнивши існуючі в економічній літе-
ратурі основні підходи до визначення поняття «регіон», 
сформовано таке бачення цього поняття, яке базується 
на узагальнені та систематизації його ознак. Таким чи-
ном, регіон – це територіально-адміністративна одини-
ця, яка має своєрідне, притаманне саме їй, історичне, 
культурне та демографічне середовище, яке характе-
ризується певними галузями господарства, соціальною 
інфраструктурою та функціональними особливостями.

Відмічено, що визначення понять розвиток регіону 
та регіональний розвиток є різними, тобто, їх аналіз теж 
необхідно розглядати з різних позицій. Під розвитком 
регіону розуміється розвиток кожної окремої територі-
альної одиниці в часі. У свою чергу, регіональний розви-
ток є більш узагальнюючим і системним поняттям, який 
характеризує функціональні елементи й відношення 
між ними для досягнення збалансованого розвитку не 
тільки усього регіону, а й держави в цілому. Аналіз цьо-
го поняття передбачає дослідження розвитку окремого 
регіону стосовно інших [3, с. 9]. Так, проаналізувавши 
існуючі в літературі визначення поняття регіонального 

розвитку, визначено, що під цим поняттям можна ро-
зуміти якісну зміну суті будь-якого потенціалу регіону 
(економічного, соціального, політичного, екологічного, 
науково-технологічного та ін.), яке у результаті призво-
дить до підвищення якості життя людини.

Також було розглянуто таке поняття, як «іннова-
ційний розвиток», підходи до визначення якого у різних 
науковців різні. Визначено, що інноваційний розвиток ха-
рактеризується перенесенням акценту на використання 
принципово нових прогресивних технологій, переходом 
до випуску високотехнологічної продукції, прогресивни-
ми організаційними і управлінськими рішеннями в ін-
новаційній діяльності, що стосується як мікро-, так і ма-
кроекономічних процесів розвитку. Так, виходячи з про-
веденого аналізу наукових джерел, інноваційний розви-
ток – це безперервний процес якісних та (або) кількісних 
змін результатів наукових досліджень та дослідницько-
конструкторських розробок, які сприяють безперервно-
му науково-технологічному розвитку та дозволяють сво-
єчасно реагувати на виклики суспільних потреб.

Таким чином, аналіз таких термінів, як: «розви-
ток», «інновація», «регіон», «регіональний розви-
ток», «інноваційний розвиток», які є теоретико-

методологічними засадами розгляду регіонального ін-
новаційного розвитку, дозволив перейти до детального 
розгляду саме цього поняття.

За визначенням Зінченко В., регіональний іннова-
ційний розвиток – це «система взаємопов’язаних кон-
цептуальних положень про пріоритетні напрями інно-
ваційного розвитку регіону з метою розв’язання довго-
строкових завдань, забезпечення комплексного терито-
ріального управління і розміщення продуктивних сил» 
[4, с. 30]. 

Згідно з визначенням Тихомирова С., інновацій-
ний розвиток регіону – це «цілеспрямований і керова-
ний процес змін в різних сферах життя, спрямований на 
досягнення високої якості життя на території регіону, з 
найменшим збитком для природних ресурсів і найбіль-
шим рівнем задоволення поточних і перспективних ко-
лективних потреб населення та інтересів держави». На 
думку автора, до суб’єктів інноваційного розвитку регіо-
ну можна віднести учасників, відображених на рис. 1. 

Попович З. стверджує, що «регіональний іннова-
ційний розвиток являє собою «об’єктивну необхідність 
для усталеного економічного зростання. Усі інші шля-
хи можуть призвести лише до стагнації і закріплення 
за країною статусу постачальника сировини на світові 
ринки. Впровадження інновацій може відбуватися пе-
редусім у галузях, які відповідають поточній експортній 
спеціалізації країни, а також в інфраструктурі, у вироб-
ництві продукції для потреб внутрішнього ринку і мен-
шою мірою – ринку країн СНД». На його думку, саме це 
визначить основні характеристики інноваційного роз-
витку України в найближчому майбутньому [6, с. 47].

Бутко М. стверджує, що інноваційний розвиток 
регіону схематично можна виразити як модель пер-
спективного розвитку регіону (рис. 2), що являє собою 
складний механізм, який постійно розвивається.
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Рис. 1. Цілі та учасники інноваційного розвитку регіону [5, с. 36]

Засоби досягнення цілі:

 
Інноваційна стратегія –  цілеспрямований пошук та ефективне управління

нововведеннями у всіх сферах життя регіону

Територіальні інноваційно-
промислові кластери

Регіональні органи влади
та управління  

Населення регіону

Інноваційний розвиток регіону  
Мета –  досягнення високого рівня життя на території регіону, з найменшим

збитком для природних ресурсів та найбільшим рівнем задоволення поточних 
і перспективних колективних потреб населення та інтересів держави

 
 
 
 

Інноваційний
розвиток
регіону

 

 
 

 

Інвестиційний потенціал регіону 
 

Інноваційний потенціал регіону

Трудовий потенціал регіону 

 
Природно-ресурсний

потенціал регіону  

Соціальний розвиток регіону Економічний розвиток
регіону

Техніко-технологічний
розвиток регіону

 

Інфраструктурне забезпечення

Організаційно-управлінські 
чинники

 

 Соціальні чинники

Макроекономічні чинники

 

Чинники ринкового середовища
 

Інноваційний розвиток України  

Рис. 2. Модель інноваційного розвитку регіону [7, с. 393 – 394]

Проаналізувавши дані рис. 2., можна зробити ви-
сновок, що на становлення інноваційного розвитку регіо-
ну великий вплив, з одного боку, справляють чинники,  
а також інфраструктура забезпечення. З другого боку, 
інвестиційний, трудовий і природно-ресурсний потенці-
али регіону, які виступають певною регіональною сукуп-
ністю, що за позитивних внутрішніх і зовнішніх обста-
вин може бути спрямована на реалізацію нововведень.

Також слід виділити три рівні принципів іннова-
ційного розвитку регіону, дотримання яких забезпечу-
ватиме її ефективність для досягнення збалансованого 
динамічного розвитку регіону: 

Загальні принципи регіональної політики: легітим-
ність, об’єктивність, цілеспрямованість, відповідаль-
ність, партнерство, поєднання інтересів, наукова об-
ґрунтованість, прозорість та публічність, ефективність.

Принципи регіонального розвитку: спільне бачен-
ня, системність, альтернативність, гнучкість, провідна 
роль інноваційної діяльності, відповідальність.

Принципи інноваційної діяльності: безперерв-
ність, зворотній зв’язок, врахування особливостей регі-
онів, співробітництво, інтегрованість, довгостроковість, 
концентрація.

ВИСНОВКИ
Таким чином, дослідивши та проаналізувавши усі 

вищезгадані визначення термінів «розвиток», «іннова-
ція», «регіон», «регіональний розвиток», «інноваційний 
розвиток» та «регіональний інноваційний розвиток», 
цілі та принципи останнього, можна зробити висновок, 
що регіональний інноваційний розвиток – це безпе-
рервний процес якісних та (або) кількісних змін будь-
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якого потенціалу регіону щодо результатів виконання 
наукових досліджень і проектно-конструкторських роз-
робок, які орієнтовані на вирішення науково-технічних, 
соціально-економічних та екологічних проблем націо-
нального та регіонального рівнів. Завдяки інноваційно-
му потенціалу регіону створюється конкурентноспро-
можна продукція та визначається здатність регіону роз-
виватися в майбутньому.

Тому метою подальших наукових досліджень має 
стати визначення сучасних наукових концепцій факторно-
го забезпечення регіонального інноваційного розвитку.  
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В современных трансформационных посткризис-
ных условиях функционирования национальной 
экономики одной из актуальных проблем ста-

новится создание оптимальных условий для развития 
реального сектора. Ее решение, по мнению О. С. По-
важного [8], должно ориентироваться на поиск рычагов 
активизации жизнедеятельности отдельных предприя-
тий и регионов. Такая активизация, в контексте трудов 
О. В. Длугопольского [3] возможна за счет изменения 
пропорций в структуре промышленности под влияни-
ем саморегулированных механизмов рын-ка (перелив 
капитала) и целенаправленных действий правительства 
(промышлен-ная политика). Соответственно неоспори-
мой видится актуальность исследований в сфере форми-
рования механизмов регионального развития и поиска 
наиболее адекватных подходов к построению системы 
управления региональной промыш-ленной политикой. 
Особенно дискуссионный характер при этом приоб-
ретает во-прос об определении целей, задач и методов 
формирования стратегии регионального развития и 
идентификации роли государства в ее реализации.

В настоящее время существует множество нарабо-
ток в сфере решении появившихся в регионах социаль-
ных и экономических проблем. Основные из них свя-
заны с: определением общих направлений реализации 
государственной региональной политики [2, 5] и форма-
лизацией инструментов государственного регулирова-
ния [11], нормализацией взаимоотношения региона с 

местным самоуправления городов [6] и определением 
сущности промышленной политики [5]. Вместе с тем, 
в указанных работах нивелирован аспект расширения 
процессов саморазвития и самоорганизации субъектов 
хозяйствования, находящихся в определенной институ-
циональной и географически идентифицированной сре-
де взаимодействия. 

Действительно, с одной стороны объективной не-
обходимостью является расширение объемов участия 
государства в управлении регионом (именно государство 
должно обеспечивать выравнивание уровней социально-
экономического развития регионов). С другой стороны  
(с точки зрения расширения интеграционных процессов), 
с учетом существующих процессов децентрализации 
форм управления и появления плоских интегрированных 
образований необходимо и повышение самостоятель-
ности регионов, инструментальную поддержку которой 
может дать кластерная теория [10, 12], адаптированная к 
условиям национальной экономики.

Целью статьи является развитие положений тео-
рии и организации стратегического управления регио-
нальным развитием на основе использования кластер-
ных моделей взаимодействия субъектов хозяйствова-
ния. Раскрытие данной цели предлагается базировать 
на создании соответствующей предметной области, в 
основу чего целесообразным будет положить техноло-
гию создания так называемых кон-цептуальных (мен-
тальных) карт. Данный метод [1, 4] позволяет как на-
глядно отобразить взаимосвязи и динамику отдельных 
явлений, так и виявить скрытые возможности и потен-
циальные резервы в задачах организационного структу-
рирования. Соответствующая цели статьи модель пред-
ставлена на рис. 1. 
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