
                                  Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 103-3 
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

164 

сударства без теневой экономики, Украина по-
лучит новые перспективы развития междуна-
родных связей. 
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ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО  
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 
Суспільства зорієнтовані на традиції, приречені на 

загибель; зорієнтовані на сьогоднішній день, приреченні 
на стагнацію; і тільки суспільства націлені на нове, 
здатні до розвитку. 

А. Тойнбі 
 

Успішний, сталий регіональний розви-
ток в сучасних умовах може бути забезпечений 
лише на базі “нової економіки”. “Новій еконо-
міці” притаманний інноваційний характер роз-
витку, тобто розвиток, що базується на постій-
ному оновленні виробництва, запровадженні в 
бізнесову практику нововведень, активному ін-
вестуванню. Країни та регіони змагаються між 
собою за допомогою інноваційної активності, 
швидкості та кількості запроваджених нововве-
день. Інновації стали не лише підставою для 
формування конкурентоспроможності країн та 
регіонів, а й визначають їх місце у світовій іє-
рархії. Систематичне та масоване застосування 
інновацій в економіці дає підстави говорити 
про інноваційний розвиток, або ж про його ін-
новаційну модель.  

Якщо говорити про українську ситуа-
цію, то слід вказати на неусвідомлення, неро-
зуміння того, що саме інновації в сучасних 
умовах є основним джерелом прибутку і запо-
рукою успішного і довготривалого бізнесу.  

Так, українські дослідники, зокрема, 
Л. Федулова та М. Пашута, характеризують іс-

нуючу ситуацію в інноваційній сфері України 
як кризову [1].  Директор інституту економіки 
промисловості НАН України академік 
О. Амоша вважає, що інноваційна діяльність в 
країні знаходиться  «в стані хронічної кризи» 
[2]. Член-кореспондент НАН України 
В. Голиков пише про «антиінноваційну політи-
ку» уряду [3]. Ці висновки підкріплюються пе-
реконливими даними щодо існуючої ситуації. 
Наведемо лише деякі з них. Так, у 2003 році 
порівняно з 1995р. за офіційною статистикою: 
питома вага підприємств, які освоювали вироб-
ництво нових видів продукції знизилася більше 
ніж у два рази; питома вага підприємств, які 
впроваджували нові технології, скоротилася у 
1,7 рази; кількість розробок зі створення нових 
видів техніки і технологій зменшилася у 2,4 ра-
зи; частка інноваційної продукції в загальному 
обсязі відвантаженої знизилася (порівняно з 
2000 роком) з 9,4% до 5,6%; чисельність вико-
навців наукових та науково-технічних робіт 
скоротилася в 1,7 рази [4]. Результатом цих 
процесів стало різке зниження технологічного  

 
© Л.А. Яремко, 2006 



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск 103-3           
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

165 

рівня розвитку України. Ще у 1993 році вона 
відносилася до 20 найрозвинутіших країн, а 
сьогодні опинилася серед технологічно відста-
лих [5].    

Єдиним виходом із цього загрозливого 
становища є якнайшвидший перехід країни на 
інноваційний шлях розвитку, здійснення своє-
рідного «інноваційного прориву». Це першоче-
ргово потребує розробки довгострокової (роз-
діленої на етапи) програми переведення еконо-
міки на інноваційний тип розвитку. Крім зага-
льнодержавної, вона повинна включати регіо-
нальні, галузеві, а також програми для держав-
них підприємств. Забезпечення інноваційного 
розвитку вимагає спільних і скоординованих 
зусиль центральної і регіональної влади, місце-
вих органів управління.  

Визначальна роль належить державі, 
яка покликана формувати та розбудовувати 
економічну систему країни, у тому числі і її ін-
новаційну складову. І сьогодні в розвинених 
країнах світу роль держави в інноваційній  сфе-
рі залишається значною. Вона значно переви-
щує її активність у інших секторах економіки, 
про що зокрема свідчить досвід США [6]. „В 
нових умовах держава повинна виступати як 
менеджер національної інноваційної системи, 
зберігаючи власне „наукове виробництво” для 
забезпечення стратегічних інтересів, але поси-
люючи при цьому вплив на підприємницький 
сегмент НІС” [7]. Особливо це актуально для 
країн з перехідною економікою. Трансформа-
ційна економіка з інноваційною складовою по-
требує більше державної підтримки та опіки з 
огляду на те, що тут ще не сформувалася ціліс-
на система ринкових інститутів, клас відпові-
дальних та освічених підприємців. 

Необхідною умовою успішної іннова-
ційної діяльності є її інституційне забезпечен-
ня. Мова йде, з одного боку, про існування від-
повідних державних органів: міністерств, дер-
жавних комітетів, управлінь, а з іншого – про 
закони, норми, правила, стандарти інноваційно-
впроваджувальних процесів. Свою частину ін-
ституцій формує і приватний сектор, громадсь-
кість. Це громадські організації (типу ради ви-
нахідників), незалежна експертиза тощо. 

Державний вплив на інноваційну діяль-
ність доповнюється регіональним. В розвине-
них країнах дедалі більший наголос робиться 
на регіональну інноваційну політику. Стає все 
більш очевидним, що саме регіональний масш-
таб є найбільш прийнятним для розгортання 
плідної інноваційної діяльності, позаяк її пере-
думовою є локалізація різних інноваційних 
структур. Це створює додаткові можливості для 

отримання комерційної інформації один про 
одного, формування коопераційних зв’язків. 
Можна цілком погодитися з думкою польсько-
го науковця К. Матусяка про те, що регіон слід 
розглядати як „оптимальне середовище для ін-
новацій”[8].   

В сучасних умовах регіони виступають 
справжніми осередками інноваційної діяльнос-
ті. На їх територіях, як зазначає К. Матусяк, 
формуються регіональні інноваційні системи, 
регіональні ринки інновацій. Їх поява припадає 
на 80-90-ті роки минулого століття і 
пов’язується з пошуком нових резервів та ре-
сурсів інноваційного розвитку. В розвинених 
країнах світу вони є доконаним чином. 

Регіональну інноваційну систему (РІС) 
можна представити як публічно-приватний фо-
рум співпраці бізнесу, регіональної адміністра-
ції органів місцевого самоврядування та держа-
ви, в якому представлені науково-дослідні, 
освітні установи, структури сприяння та транс-
феру інновацій, а також недержавні організації, 
які створюють можливість активізувати місцеві 
чинники росту та краще використовувати існу-
ючий економічний потенціал. Вона покликана 
виконати наступні головні завдання: забезпе-
чення зростання виробництва інноваційного 
продукту в регіоні; здійснення організаційної 
та фінансової допомоги при проведенні іннова-
ційних заходів; організація трансферу техноло-
гій та системи об’єднання підприємців (здебі-
льше МСП) з новими установами; створення 
умов для розвитку інноваційного підприємниц-
тва; ініціювання мережі зв’язків між фірмами, 
адміністрацією та третім сектором; формування 
виробничих систем типу інноваційних класте-
рів, технопарків, що діють на стику науки та 
техніки; сприяння підвищенню якості людсь-
ких ресурсів шляхом організації навчання, за-
лучення до організаторської діяльності насе-
лення. 

Із зазначеного випливає, що головне 
призначення РІС полягає в узгодженні діяльно-
сті регіональних господарських структур, по-
глибленні взаємодії та співпраці між ними, до-
сягненні комплексності інноваційних процесів 
в рамках регіону. Вона фактично створює фун-
кціональну мережу, яка об’єднує  усіх господа-
рюючих суб’єктів, що працюють у сфері виро-
бництва і трансферу знань та технологій. Сут-
тєвою її характеристикою є те, що вона зорієн-
тована на сприяння розвитку інноваційного по-
тенціалу малих та середніх фірм. 

РІС є локальним утворенням, яке спира-
ється на місцеві ресурси і покликане активізу-
вати ендогенні чинники економічного зростан-
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ня, поліпшувати соціальний клімат в регіоні. Її 
провідна ідея – це опора на власні сили, їх мо-
білізація. Це, однак, не виключає прямої участі 
держави у забезпеченні функціонування та роз-
витку РІС. Вона це може здійснювати за допо-
могою державних програм розвитку інновацій-
ної діяльності в регіонах. Це нерідко робиться 
щодо депресивних регіонів. Створення на їх 
території спеціальних економічних зон, техно-
парків може суттєво посприяти їх економічно-
му відродженню. Йдеться про пряме державне 
субсидіювання та цільове фінансування регіо-
нальних органів влади з метою організації і 
розвитку інноваційної діяльності. Зараз для 
цього з’явилися додаткові можливості. Вони 
передбачені новим Законом України „Про сти-
мулювання розвитку регіонів” від 12 жовтня 
2005 року. Він декларує державну підтримку 
розвитку регіонів, яка здійснюватиметься на 
основі угод між Кабінетом міністрів та облас-
ними радами. Ним передбачені спеціальні за-
ходи державного стимулювання розвитку де-
пресивних територій. В них неодмінно знай-
дуть своє місце кроки щодо активізації іннова-
ційної діяльності. 

На часі є розробка регіональних іннова-
ційних програм. Вони стають обов’язковим ат-
рибутом успішного регіонального розвитку. Їх 
головна особливість полягає у врахуванні міс-
цевої специфіки: потреб підприємств в техно-
логічних інноваціях та існуючого потенціалу їх 
продукування. Вони здебільше базуються на 
використанні SWOT-аналізу, що передбачає 
з’ясування сильних та слабких сторін, встанов-
лення шансів та загроз інноваційної діяльності 
в регіоні. На основі цього вибудовується стра-
тегія розвитку нововведень, реалізація якої і 
стає завданням РІС . складання таких програм в 
Європейському Союзі уже стало модою. Зараз 
вони створені і функціонують приблизно в 100 
європейських регіонах [9]. Перші кроки в цьо-
му напрямку робляться і в Росії. Томська, Твер-
ська, Саратовська та Новосибірська області, як 
повідомляється, працюють над створенням ін-
новаційного законодавства на регіональному 
рівні [10].  

Основу РІС складає ринок інновацій. 
Вся „архітектура” системи – різноманітні ін-
ституції інфраструктури лише покликані забез-
печити його нормальне функціонування. Тому 
першорядним завданням регіональної влади є 
формування ринку інновацій, його обох скла-
дових – ринку інноваційного продукту та ринку 
кваліфікованої робочої сили. Це автономні, але 
тісно пов’язані між собою ринки. Суть 
пов’язання у тому, що створення інновацій мо-

жливе лише за наявності кваліфікованої робо-
чої сили, але вона буде затребувана тільки тоді, 
коли існуватиме попит на інновації. 

Формування та функціонування ринку 
інновацій потребує цілого ряду інституцій за-
безпечення, до яких відносяться освітні закла-
ди, інформаційна мережа, інноваційні банки, 
недержавні фонди підтримки нововведень, ін-
новаційні біржі, центри впровадження (переда-
чі) технологій. Зупинимося лише на двох, які не 
отримали належного висвітлення в літературі і 
дуже важливі з практичної точки зору. 

Першою з них є інформаційна мережа  
нововведень. Вона являє собою інформаційно-
пошукову систему для забезпечення інновацій-
ної діяльності та науково-технічного розвитку. 
Вона може і повинна концентрувати науково-
технічну, патентну, економічну, нормативну та 
іншу інформацію; містити інформаційне забез-
печення регіонального управління на всіх рів-
нях; створити можливість оперативного досту-
пу до баз даних інших регіонів та центру. Її 
праобразом може слугувати створена в Захід-
ному науковому центрі НАН і МОН України 
інформаційна експертна система управління 
інноваційно-інвестиційною діяльності на регіо-
нальному рівні. Вона містить, зокрема, такі 
блоки даних: інформація про окремі завершені 
НДДКР, ступінь їх готовності до впроваджен-
ня;  відомості про діяльність розміщених на те-
риторії регіону науково-дослідних, конструк-
торських організацій, оцінки їх науково-
технічного потенціалу, отриманих результатів; 
дані про чисельність і структуру наукових кад-
рів і в першу чергу кадрів вищої кваліфікації, 
напрями та результати їх діяльності. Схема 
міжрегіональної інформаційної мережі забезпе-
чення інформаційної діяльності подана на 
рис.1. 

Регіональна інформаційна мережа стає 
посередником між виробником інноваційного 
продукту та його споживачем. І з формуванням 
такої мережі в інших регіонах створюється до-
ступ користувачів до бази даних інших регіонів 
та центральної бази даних. Значення такої мо-
жливості для активізації інноваційного процесу 
важко переоцінити.  

Другою інституцією, що заслуговує на 
особливу увагу, є центри впровадження техно-
логій. Це американський „винахід”, який 
пройшов успішну понад столітню апробацію в 
сільському господарстві, де застосовувались 
державні „служби запровадження” нових агро-
технологій та техніки. Зараз, за аналогією з ни-
ми, створена „Національна мережа” центрів 
впровадження нових промислових технологій. 
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Вона фінансується за дольовим принципом 
державою, штатами і муніципалітетами. 
Центри у своїй діяльності спираються на місце-
ві університети, які і пропонують свої розробки 
в галузі технологій та організації виробництва. 

Мережа особливо корисна малим і середнім 
підприємствам, які отримали доступ до нових 
технологій [11].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема міжрегіональної інформаційної мережі забезпечення інформаційної  
діяльності 

 
Ця практика є достатньо поширеною і в 

Європейському Союзі. Там в останні роки 
створено близько 70 центрів передачі іннова-
ційних технологій. Своєю дією вони охоплю-
ють не лише країни-члени, а й кандидатів на 
вступ, а також Ізраїль та Ісландію. В перелік 
послуг, що їх надають центри, входить допомо-
га в придбанні технологій за рубежем або її па-
тентуванні, захист прав інтелектуальної влас-
ності, укладання угод про спільну інноваційну 
діяльність з іноземними фірмами, проведення 
технологічного аудиту, брокерські послуги, а 
також доступ до спеціального фінансування. 
Про корисність цих послуг свідчить той факт, 
що за 1995-2000 роки ними скористалися більш 
ніж 65 000 компаній [12]. У нашої сусідки – 
Польщі створена регіональна мережа допомоги 
підприємствам у придбанні та запровадженні 
інновацій. Так, у першій половині 2004 року в 
країні діяло 29 центрів трансферу технологій та 
289 науково-консультаційних осередків [8].  На 
громадських засадах створена і функціонує 
Польська асоціація центрів інновацій та бізне-
су. Цей напрацьований та апробований досвід 
слід якомога швидше використати для створен-
ня подібних центрів в регіонах України. Це ва-
жливо з огляду на те, що, як зазначає директор 
Об’єднаного інституту економіки НАН України 

академік С. Пирожков, „...відсутність механіз-
мів передачі інноваційного продукту у вироб-
ництво залишається „вузьким місцем” нашої 
економіки”[13].  

Особливої уваги заслуговує ще одна 
група інституцій забезпечення ринку інновацій. 
Це група інноваційних за своєю структурою та 
спрямуванням діяльності підприємств. Вони 
представлені на малюнку як господарські стру-
ктури, що поєднують в своїй діяльності науку і 
виробництво. Мова йде про технопарки, техно-
поліси, інноваційні кластери та фінансово-
промислові групи. 

Найбільш поширеними серед них є тех-
нопарки і технополіси. Вони виступають поро-
дженням науково-технічної революції і особли-
во розвинулися на її другому етапі, який нази-
вають технологічним. В багатьох успішних кра-
їнах їх створення та підтримка зведені до рангу 
офіційної державної  науково-технічної політи-
ки і стали елементом стратегії розвитку країни.  

Ще однією інноваційною формою поєд-
нання наукових установ з наукоємним вироб-
ництвом виступають промислово-інноваційні 
кластери (скупчення). Вони представляють сіть 
взаємопов’язаних промислових підприємств, 
дослідних центрів, наукових установ, фінансо-
вих і страхових компаній, об’єднаних ціллю 
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підвищення ефективності діяльності на базі но-
вовведень. В основі формування кластерів ле-
жать два підходи: територіальний і галузевий. 
Їх мета – створювати мережі  взаємопов’язаних 
підприємств, зацікавлених в запровадженні та 
застосуванні нових технологій, виходячи з то-
го, що разом це досягається легше. 

Позитивні ефекти кластеризації загаль-
новизнані. Виникнувши в Італії у післявоєнний 
період, вони швидко поширилися не лише в 
Європі, а й по інших континентах. Вражає їх 
розповсюдження у США, де їх налічується май-
же 380 і вони виробляють 61% промислової 
продукції країни [14]. Починають формуватися 
вони і в Україні. Прикладом діючого іннова-
ційного кластеру вугільного машинобудування 
ї технопарк „Вуглемаш”. На основі Українсько-
го науково-дослідного, проектно-конструк-
торського і технологічного інституту вибухоза-
хищеного та рудничого електроустаткування, 
який працює з багатьма галузями промисловос-
ті, планується створення інноваційного класте-
ру з виробництва вибухозахищеного електро-
устаткування та інших. Перевагою кластерів є 
їх регіональне заземлення і те, що основні по-
зитивні результати – зростання якісних пара-
метрів виробництва, розвиток малого підприєм-
ництва, збільшення зайнятості – дістаються ре-
гіональній громаді. Тому не випадковим є той 
факт, що їх створення нерідко входить до пла-
нів соціально-економічного розвитку окремих 
регіонів. До того ж, вони є активними розпов-
сюджувачами інновацій. Деякі дослідники вба-
чають сучасні успіхи Індії в галузі інноваційно-
го виробництва саме в запровадженні кластер-
ної організації бізнесу.  

До переліку бізнесових структур, що 
поєднують виробничу і наукову діяльність, слід 
включити і промислово-фінансові групи (ПФГ). 
Ці структури, як свідчить їх назва, базуються на 
сполученні виробничого і банківського капіта-
лу. Їх появу на початку ХХ задекларував авст-
рійський економіст Р. Гільфердінг у праці “Фі-
нансовий капітал” (1910 рік). 

Завершуючи фрагментарний аналіз 
структурних елементів РІС, зазначимо, що най-
більший ефект її функціонування досягається 
за умов комплексності, тобто наявності всіх її 
складових підрозділів. Нерозвинутість регіо-
нальної системи, відсутність ряду дійових 
структур зменшує ефективність її функціону-
вання. Це, зокрема, стосується і України, де РІС 
лише формується і бракує низки із означених 
господарських структур, таких як інноваційні 
банки та біржі, центри впровадження техноло-
гій, венчурне підприємництво тощо. 

Ефектами функціонування РІС слід 
вважати: мобілізацію всіх креативних сил ре-
гіону – підприємництва, банків, науки, мобілі-
зацію зусиль держави, регіону, місцевої влади, 
бізнесу та громади задля інноваційного розвит-
ку території; активний пошук внутрішніх ре-
зервів інноваційності; координацію інновацій-
ної діяльності в регіоні та формування пріори-
тетів інноваційної діяльності; встановлення до-
вгострокових партнерських відносин між різ-
ними учасниками інноваційного процесу; змен-
шення і розподіл ризику інноваційної діяльнос-
ті; допомога розвитку місцевого малого та се-
реднього підприємництва, залучення його до 
інноваційної діяльності; створення своєрідного 
„інноваційного тиску” на господарюючих 
суб’єктів з метою заохочення до запровадження 
нововведень; застосування новітніх форм 
трансферу технологій, що робить їх максималь-
но доступними для підприємців, особливо ма-
лих та середніх. 

Ефекти РІС, як зазначає К. Матусяк, за-
безпечуються двома базовими процесами – 
консенсусом та синергією. Перший – вимагає 
узгодження діяльності різних приватних та 
урядових суб’єктів, які мають різні цілі та інте-
реси. Другий – є результатом співпраці, контак-
тів, намагань розв’язання проблем. Ступінь 
розвитку цих процесів формує регіональний 
інноваційний клімат, тобто привабливість ре-
гіонів для інноваційних фірм. Це пояснює, з 
одного боку, їх скупчення в окремих регіонах, а 
з іншого – просторову поляризацію за наявніс-
тю таких фірм.  

Підсумовуючи, викладене зазначимо, 
що перспективи, сталий і безпечний розвиток 
країни та її регіонів може забезпечити лише 
формування „нової економіки”. Це дозволить 
іти в ногу із світовим соціально-економічним 
поступом і не скотитися на його узбіччя. Шлях 
до створення такої економіки пролягає через 
інновації. На цьому мають бути сконцентровані 
зусилля держави, регіональної та місцевої вла-
ди, громадськості. Особливо слід акцентувати 
увагу на регіональному рівні, який створює 
найкраще середовище та простір для іннова-
ційної діяльності. В Україні цей формат діяль-
ності та управління процесами нововведень 
лише формується. Тому необхідно активізувати 
роботу щодо пошуку форм такої діяльності, 
розробки оптимальної, прив’язаної до ситуації 
в окремих регіонах структури РІС, шляхів роз-
витку регіонального ринку інновацій. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ ДОГОВОРОВ КАК 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ФОРМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Характерной чертой современных меж-
дународных экономических отношений являет-
ся движение капитала в виде иностранных ин-
вестиций, обусловленное интернационализаци-
ей общественного производства и деятельно-
стью транснациональных корпораций. Этот 
процесс имеет существенное значение для всех 
стран, в том числе и Российской Федерации 
(РФ), поскольку носит универсальный харак-
тер. Привлечение иностранных инвестиций в 
российскую экономику приобрело в настоящее 
время особое значение, так как уровень внут-
реннего накопления капитала не соответствует 
потребностям в инвестиционных ресурсах, не-
обходимых для ее оздоровления. Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата 
в РФ обусловливает необходимость кардиналь-
ных преобразований в инвестиционной поли-

тике, проводимой государством. 
Особое значение иностранные инвести-

ции имеют для экономики Дальнего Востока 
РФ. Преобразование региона на основе приори-
тетов геополитического и ресурсного характера 
обусловило формирование рыночных хозяйст-
венных структур не столько экономической це-
лесообразностью, сколько политическими ре-
шениями. Поэтому при переходе к рыночным 
отношениям Дальний Восток оказался менее 
готов к введению рыночных элементов, чем 
другие регионы страны. На сегодняшний день, 
в условиях инвестиционного кризиса в РФ при-
влечение в дальневосточные регионы ино-
странного капитала является одной из основ-
ных задач, содействующих реализации про-
грамм будущего экономического роста. 
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