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У статті розглянуто теоретичний аспект інноваційного розвитку регіону. Ефективне управління інновацій-

ною діяльністю сприяє задоволенню матеріальних та інтелектуальних потреб соціуму, забезпечує суспільство 

принципово новими благами, призводить до позитивного економічного ефекту суб’єктів економіки мікро-, ме-

зо- та макро- рівнів. Роль інноваційної діяльності на сучасному етапі розвитку зводиться до двох основних тез, 

що визначають перелік завдань, спрямованих на її активізацію: насамперед інновації забезпечують потреби 

суспільства продуктами та послугами, технікою та технологіями, властивими даному етапу розвитку цивіліза-

ції. Крім того, інновації сприяють оздоровленню економічної ситуації як окремих економічних суб’єктів, так і 

національної економіки, що створюють конкурентні переваги не лише власникам наукових, конструкторських, 

організаційних розробок, а й багатьом іншим суб’єктам, діяльність яких формує умови для подальшого розвит-

ку інновацій. Таким чином, стимулювання інноваційної діяльності є одним із пріоритетних державних завдань 

щодо зміцнення соціально-економічної ситуації в країні. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальність обра-

ної теми дослідження пов’язана з пріоритетністю 

інноваційного розвитку економіки сучасних украї-

нських регіонів для прискореного подолання нас-

лідків глобальної кризи та забезпечення їх конку-

рентоспроможності та сталого розвитку у довго-

строковій перспективі. Зростання ролі регіонів в 

інноваційній політиці України пояснюється специ-

фікою інноваційної економіки, яка з одного боку, 

виникає і розвивається як прояв загальносвітових, 

глобальних тенденцій, з іншого боку ‒ реалізація 

поставлених завдань здійснюється на регіонально-

му та муніципальному рівнях, і їхня успішність 

безпосередньо залежить від стану інноваційного 

потенціалу територій та їхньої готовності до інно-

ваційних перетворень. Отже, одним із ключових 

факторів, що впливає на дані тенденції, є необхід-

ність випереджувального розвитку науки та реалі-

зацію її результатів в економіку регіонів. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспек-

тів інноваційного розвитку регіону. 

Інноваційний розвиток регіону загалом і його 

елементів є предметом дослідження багатьох зару-

біжних та вітчизняних учених. Серед них фундаме-

нтальний внесок у розвиток національних та регіо-

нальних інноваційних підсистем внесли такі вчені, 

як [1, 3, 8]. Питанням розробки та розвитку націо-

нальних концепцій інноваційних систем присвячені 

роботи багатьох зарубіжних учених, таких як        

Ф. Кук, Б. А. Лундвалл, С. Меткалф, Р. Р. Нельсон, 

Й. Шумпетер та ін. В умовах активізації регіональ-

ного розвитку, підвищення самостійності регіонів у 

створенні власного іміджу актуальним є викорис-

тання концепції маркетингового управління регіо-

ном як однієї з умов формування унікальних кон-

курентних переваг території, можливості її актив-

ного самозабезпечення шляхом поглиблення тих 

функцій території, для яких створені сприятливі 

умови. Дане питання у своїх дослідженнях висвіт-

лювали С. М. Ілляшенко, І. М. Труніна, 

В. С. Шовкалюк та ін. Особливості оцінки іннова-

ційного потенціалу регіону розглянуто в роботах  

Е. П. Амосенка, І. В. Антоненко, О. Г. Бєляєва,       

І. М. Бортника, С. Д. Комілова, К. Фрімена та ін. 

Інституційні аспекти розвитку територіальних еко-

номічних систем досліджували зарубіжні та вітчиз-

няні вчені, такі як Ф. Хайєк, Д. І. Норт, Р. Нельсон, 

Р. Коуз, А. А. Аузан, О. С. Попов та ін. 

Маркетинг територій у системі регіональних 

ринків дає можливість формувати кращі конкурен-

тні переваги на користь стейкхолдерів у порівнянні 

з іншими територіями, сприяє ефективному вико-

ристанню їх ресурсів з метою підвищення конкуре-

нтоспроможності, туристичної привабливості, імі-

джу та репутації, служить інструментом залучення 

інвесторів, спрямований на забезпечення сталого 

соціально-економічного розвитку, формування дов-

готривалих та взаємовигідних відносин із внутріш-

німи та зовнішніми партнерами. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Регіон – складна економічна система, де учасника-

ми інноваційного процесу є безліч організацій, які 

здійснюють кадрове, інституційне, фінансове, нау-

кове та інше забезпечення інноваційної діяльності. 

Відмінність полягає у функціональній ролі іннова-

ційного процесу у регіоні, що призводить до розро-

бки та реалізації конкретних інноваційних продук-

тів, й отриманні соціально-економічних ефектів від 

інноваційної діяльності. У таблиці 1 представлений 

аналіз поняття «інноваційний розвиток регіону». 
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Таблиця 1 ‒ Аналіз дефініції «інноваційний        

розвиток регіону» 

Слонимский 

А. А 

соціально-економічний процес, що 

включає інноваційне середовище, 

інноваційну сприйнятливість осо-

бистості і суспільства, а також мо-

тиваційні механізми інноваційного 

мислення 

Варналій 

З. С. 

процес створення інноваційної 

системи всередині регіону, засно-

вану на засадах адміністративно-

відомчої, фінансової та податкової 

підтримки інновацій 

Шовкалюк 

В. С. 

цільове фінансування програм з 

інноваційного та науково-

технологічного оновлення, норма-

тивного регулювання, спрямовано-

го на стимуляцію інноваційного 

зростання та оптимізацію соціаль-

но-економічного середовища для 

реалізації інновацій підтримки 

інновацій 

Богашко 

О. Л. 

створення кластерів з галузевих 

потреб регіонів; розробки механіз-

мів підтримки виробничо-

технологічних центрів 

Струтинська 

І. В. 

ефективність використання наяв-

них ресурсів регіону, що у свою 

чергу є суміжним поняттям із  ре-

гіональним інноваційним розвит-

ком, оскільки в цьому випадку ре-

сурси – це регіональна інноваційна 

система, побудова якої ведеться у 

рамках реалізації інноваційного 

розвитку всередині регіону 

Ілляшенко 

С. М. 

процес інноваційної діяльності 

всіх елементів регіональної інно-

ваційної системи, як розрізнені або 

інтегральні показники економічно-

го розвитку, показники наукоміст-

кості регіону, показники участі 

регіону в міжнародному техноло-

гічному та інноваційному обміні, 

показники інноваційного потенці-

алу та ін. 

 

У статті на підставі проведення дослідження ві-

тчизняних учених [1‒3; 6; 8; 9] систематизовано 

причини низького інноваційного розвитку регіонів 

в Україні: 

1) відсутність або слабка залученість до іннова-

ційного процесу дослідницьких та наукових органі-

зацій, здатних створювати передові технології, за-

требувані ринком; 

2) недостатня виробнича база для масштабуван-

ня розробок, що пояснюється високою зношеністю 

та слабкою інтенсивністю процесів модернізації 

існуючих виробничих потужностей; 

3) складність та непрозорість механізму відбору 

та фінансування інноваційних проєктів, нерозвине-

на система податкового стимулювання; 

4) проблеми залучення підприємств у іннова-

ційний процес через високий ризик неокупності 

інвестиційних проєктів; 

5) обмеженість інформації щодо джерела виро-

бництва інноваційних товарів, послуг, створюваних 

технологій; нерегулярність статистичних даних. 

Наявність перелічених проблем інноваційного 

розвитку регіонів призводить до необхідності роз-

ширення уявлень про фактори та резерви, незадіяні 

в сучасних механізмах активізації джерел іннова-

ційного розвитку регіонів. 

В умовах пандемії та як наслідок кризового пе-

ріоду кожен регіон змушений вирішувати низку 

проблем у вигляді власної ресурсної бази, при цьо-

му враховуючи зовнішні матеріальні і нематеріаль-

ні джерела. У посткризовий період завдання щодо 

інноваційної направленості процесу розвитку регі-

ональної економіки виходить на перший план, 

оскільки з настанням пандемії необхідність запро-

вадження інновацій в усі сфери соціально-

економічної діяльності особливо зросла у зв'язку з 

підвищенням значення здатності регіональної еко-

номіки до автономного функціонування. Визначи-

мо тенденції в обсягах інноваційної діяльності по 

адміністративних територіях України (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Регіони України за характеристикою 

обсягів інноваційної діяльності  на 1 особу         

населення регіону за 2019 рік 

(тис. грн. на од. особу) [10] 

 

Для показника, що характеризує обсяги іннова-

ційної діяльності, характерною ознакою є наявність 

значних диспропорцій за регіонами. Розподіл кіль-

кості кадрів та склад фахівців з науковим ступенем 

може бути розглянутий, як характеристика наявно-

сті знань та одним з критеріїв визначення іннова-

ційного потенціалу в регіонах. 

Аналізуючи дані рис. 2 [10] можна стверджува-

ти, що кількість наукових установ корелює з обся-

гами інноваційної діяльності на 1 особу населення 

регіону. Відзначимо, що абсолютна більшість нау-

кових установ, які є безпосередньо генераторами 

інноваційних ідей і беруть участь у підготовці ін-

новаційних кадрів, задіяні у виконанні наукових 

досліджень і розробок в одному регіоні, а саме, у 

місті Київ. 
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Рисунок 2 – Кількість ЗВО на початок 

2019/2020 рр. 

 

Таким чином, завданнями інноваційного розви-

тку регіону є забезпечення його ресурсами та ство-

рення умов передачі результатів між етапами інно-

ваційного процесу за допомогою діяльності регіо-

нальних інститутів розвитку. В інноваційному роз-

витку регіону необхідно враховувати роль різних 

ресурсів у створенні, поширенні та використанні 

ідей, знань і, як наслідок, інноваційних результатів 

(рисунок 3). 

Слід зазначити, що для сучасної української си-

стеми фінансування інновацій характерні такі про-

блеми: невисока ефективність використання держа-

вних коштів, виділених на науково-дослідні та дос-

лідно-конструкторські роботи; розподіл бюджетних 

вкладень серед безлічі одержувачів; низький попит 

приватного та державного сектора на вітчизняні 

інноваційні продукти; брак власних коштів підпри-

ємств-інвесторів для досліджень та розробок, скла-

дності щодо отримання довгострокових кредитів; 

нерозвиненість внутрішніх ринків венчурного капі-

талу, системи державно-приватного партнерства у 

реалізації інноваційних проєктів; недостатня підт-

римка малого інноваційного бізнесу із боку держа-

ви; жорстка конкуренція із боку іноземних вироб-

ників; недосконалість правової бази, що ускладнює 

захист прав інтелектуальної власності; зношеність 

матеріально-технічної бази; слабка віддача від тех-

нологічних інновацій; проблеми комерціалізації 

наукових розробок підприємств. Дані чинники об-

межують обсяг інвестицій в інновації, що негатив-

но впливає на результати наукової та науково-

технічної діяльності і як наслідок – на інноваційний 

розвиток регіону. 

Також інноваційний процес просування ресур-

сів від ідеї, знання до конкретного інноваційного 

продукту сприятиме формуванню соціально-

економічних ефектів. 

Світовий досвід свідчить, що інноваційний по-

тенціал регіонів відіграє значну роль у становленні 

економіки інноваційного типу. Ефективність вико-

ристання інноваційного потенціалу регіону зале-

жить від ефективності використання кожного інно-

ваційного ресурсу. Тому, на думку авторів, іннова-

ційний потенціал слід розглядати як сукупність 

потенціалів: виробничо-технологічного (матеріаль-

ного); трудового; інвестиційного; організаційного 

та ринкового. 

В економічній літературі інноваційний потенці-

ал одні автори [2, 4] трактують як сукупність інно-

ваційних ресурсів (матеріальних, фінансових, інте-

лектуальних, науково-технічних), які забезпечують 

можливість інноваційної діяльності та створення 

інноваційної технології, продукції, послуг, що слід 

розглядати як ресурсний підхід до визначення ін-

новаційного потенціалу. Інші [1, 3] розглядають 

інноваційний потенціал із позицій результатів ін-

новаційної діяльності, тобто реального продукту, 

отриманого в інноваційному процесі. 

На нашу думку, інноваційний потенціал регіону 

слід розглядати не лише як сукупність інновацій-

них ресурсів, необхідних для здійснення інновацій-

ної діяльності, а й як можливість та здатність регіо-

ну створювати та використовувати результати ін-

новаційної діяльності. На основі ресурсного підхо-

ду авторами пропонується схема інноваційного 

розвитку регіону, яка відображає зв'язок елементів 

інноваційного розвитку регіону із етапами перемі-

щення результатів наукових досліджень в економі-

ку регіону (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Послідовність етапів інноваційного 

розвитку регіону 
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Умовою безперервного інноваційного процесу є 

ресурсне забезпечення кожного етапу трансферу 

результатів наукових досліджень в економіку регі-

ону. Для інноваційного розвитку регіону та забез-

печення безперервності інноваційного процесу не-

обхідні достатні ресурси з якісно новими характе-

ристиками на кожному етапі переміщення, що ма-

ють властивості унікальності, достатності, цінності 

та необхідності. 

Запропонована схема сприяє формуванню ціліс-

ного уявлення про інноваційний розвиток регіону 

як сукупності взаємопов’язаних елементів, що іні-

ціюють, виробляють, розповсюджують та викорис-

товують нові знання. Функціонування інноваційно-

го процесу залежить від безперервності перемі-

щення результатів наукових досліджень в економі-

ку регіону. 

Вибір (обґрунтування) оптимальних для конкре-

тного регіону цілей, завдань та механізмів іннова-

ційного розвитку регіону має бути здійснено у рам-

ках Програми (стратегії) розвитку інноваційної дія-

льності у регіоні. Розділи зазначеної програми по-

винні відображати рівень інноваційного розвитку 

та структуру економіки регіону та включати спе-

цифічні заходи (механізми). При цьому зведення 

регіональних інноваційних проектів в єдину про-

граму дозволяє виявити найбільш значущі схеми 

фінансування, що дозволить виробити оптимальні 

заходи державної підтримки, націлені на підви-

щення ефективності діяльності із залучення необ-

хідних фінансових ресурсів. Виявлені схеми фінан-

сування можуть бути застосовані для розвитку ре-

гіональних інноваційних програм у рамках окремої 

галузі інфраструктури регіону, що є для нього най-

більш значущою. Для цього попередньо необхідно 

провести ранжування галузей інфраструктури за 

їхньою пріоритетністю відповідно до цільових орі-

єнтирів та установок конкретного регіону. 

ВИСНОВКИ. Отже, інноваційний розвиток ре-

гіону на основі ресурсного підходу дозволяє сфор-

мувати структуру елементів, що забезпечують ін-

новаційні процеси, та організувати безперервність 

цих процесів через єдиний механізм, який може 

бути основою для вироблення управлінських рі-

шень.  

Отримано підтвердження того, що причиною 

нерівномірного розвитку інноваційної діяльності в 

регіонах України, перш за все, є нерівномірне роз-

міщення по території закладів вищої освіти. Саме 

нерівномірний розподіл висококваліфікованих нау-

ковців та зосередження їх у столичному регіоні 

призводе до значних відмінностей в обсягах інно-

ваційної продукції у відношенні до населення по 

регіонах країни. Формування інноваційного потен-

ціалу має стати стратегічним завданням плану реа-

лізації стратегії соціально-економічного розвитку 

кожної адміністративної території України. 

Перспективою подальших досліджень буде фо-

рмування механізму розвитку Полтавського регіо-

ну, що сприятиме ефективній організації взає-

мозв’язків його елементів та дозволить підвищити 

рівень досягнення стратегічних пріоритетів іннова-

ційного розвитку регіону. 
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Purpose. The aim of the article is to study the theoretical aspects of innovative development of the region. Method-

ology. To solve the tasks set in the article, a wide range of theoretical and empirical methods of scientific knowledge 

were used: theoretical generalization - in clarifying the content of the definition of «innovative potential of the region», 

«innovative development of the region»; synthesis – in the development of the sequence of stages of innovative devel-

opment of the region, statistical methods of comparative analysis to study the level of innovative development of the 

regions of Ukraine Results. It is determined that the tasks of innovative development of the region are to provide its 

resources and create conditions for the transfer of results between stages of the innovation process through the activities 

of regional development institutions. In the innovative development of the region it is necessary to take into account the 

role of different resources in the creation, dissemination and use of ideas, knowledge and, consequently, innovative re-

sults the only mechanism that can be the basis for making management decisions. Problems of innovative development 

of regions are identified: lack or weak involvement in the innovation process of research and scientific organizations 

capable of creating advanced technologies in demand by the market; insufficient production base for scaling develop-

ments, due to high wear and low intensity of modernization of existing production facilities; complexity and opacity of 

the mechanism of selection and financing of innovative projects, underdeveloped system of tax incentives; problems of 

involving enterprises in the innovation process due to high risks of unprofitability of investment projects; limited infor-

mation on the source of production of innovative goods, services, technologies; Irregularity of statistical data The pres-

ence of the listed problems of innovative development of regions leads to the need to expand the understanding of the 

factors and reserves not involved in modern mechanisms of activation of sources of innovative development of regions. 

Originality. The novelty of the research is based on the expansion of the conceptual apparatus of the innovative devel-

opment of the regions; in the application of the resource approach to the substantiation of theoretical provisions for in-

novative development of regions. Practical value. The main results of the conclusions, which are carried out in work, 

can be used by the regional bodies of state power for the development of that strategy, policy and program innovation 

development of the territory. 
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