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Анотація. У статті розглянуто сутність поняття «регіональний інноваційний розвиток». 

Представлено схематичну модель інноваційного розвитку регіону. Виділено ряд проблем у сфері 

державного регулювання інноваційного розвитку на регіональному рівні. Визначено основні 

принципи державної політики в сфері науки та інновацій. Розглянуто найбільш дієві форми 

підтримки інноваційної діяльності на рівні регіону. Проаналізовано нормативно-правове 

забезпечення регіонального інноваційного розвитку в Україні. Запропоновано комплекс 

правових і організаційно-технічних заходів регіонального управління інноваційним розвитком. 
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Abstract. In the article the concept “regional innovative development” is considered. A schematic 

model of regional innovative development is presented. The problems of state regulation of innovative 

development at the regional level are determined. The main principles of state policy in the sphere of 

science and innovations are determined. The most effective forms of supporting innovation activity are 

considered. Regulatory legal acts of regional innovative development in Ukraine are analysed. Organi-

zational measures for managing regional innovative development are proposed. State regulation of in-

novative development is of great importance for the development of the economy and society. Innova-

tions change the structure of the economy. Innovations are the cause of new types of industries. The 

importance of innovative activity is recognized in Ukraine and other European countries. The purpose 

of the article is to identify legal and organizational problems in the management of innovation activities, 

goals and principles of state regulation of innovative development at the regional level. Principles of 

state policy in the sphere of science and innovations: freedom of scientific creativity; legal protection of 

intellectual property; supporting competition in science and technology; stimulation of business and sci-

entific activity; development of priority types of innovative activities of the country; development of 

international cooperation. The development of the economic complex of the region through the intro-

duction of innovative programs is understood under the innovative development of the region. Effective 

use of the region’s resource potential calls for strengthening and expanding economic ties, increasing 

the intensity of investment processes, as well as developing infrastructure.  
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Постановка проблеми. Необхід-

ність державного регулювання іннова-

ційного розвитку викликана, в першу 

чергу, його зростаючим значенням для 

економіки й суспільства в цілому. Під 

впливом інновацій змінюється  
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структура економіки. Адже інновації ви-

ступають безпосередньою причиною 

виникнення нових видів виробництв і 

галузей. Важливість інноваційної діяль-

ності для стабільного економічного роз-

витку держави визнано як в Україні, так 

і в інших європейських країнах.  

Прагнення України перейти до но-

вого етапу суспільно-економічного роз-

витку відбувається в умовах станов-

лення її державності та регіоналізації 

економіки. Інноваційний потенціал регі-

онів виступає базовою характеристикою 

їх інноваційної діяльності, в той час як 

забезпечення інноваційного розвитку 

регіонів – одне з основних завдань регі-

ональних органів управління.  

Аналіз останніх досліджень і пуб-

лікацій з проблеми. Вагомий внесок в 

економічну теорію і методологію дер-

жавного регулювання інноваційного ро-

звитку на регіональному рівні зробили 

такі вітчизняні вчені, як М. П. Бутко, 

І. М. Вахович, С. А. Тихомиров та ін. 

Однак поглибленого вивчення потребу-

ють питання правового регулювання та 

державної підтримки регіонального 

інноваційного розвитку. 

Сучасний стан світової економіки 

характеризується зростанням конкурен-

тоспроможності національних економік 

на основі науково-технологічних інно-

вацій.  

Віддаючи належне напрацюванням 

як вітчизняних, так і зарубіжних еконо-

містів, здійсненим у галузі теорії та 

практики інноваційного розвитку, слід 

зазначити, що проблематика держав-

ного регулювання інноваційної діяльно-

сті на регіональному рівні не знайшла 

свого остаточного вирішення, оскільки 

в значній мірі залежить від внутрішньо-

національних чинників окремої країни, 

що й зумовлює актуальність теми дослі-

дження.  

Формулювання цілей дослідже-

ння. Основною метою статті є вияв-

лення правових й економіко-організа-

ційних проблем управління інновацій-

ною діяльністю та окреслення цілей і 

принципів державного регулювання 

інноваційного розвитку на регіональ-

ному рівні.  

Виклад основних результатів та 

їх обґрунтування. Регіональний іннова-

ційний розвиток представляє собою си-

стему концептуальних положень про 

пріоритетні напрями інноваційного роз-

витку з метою забезпечення комплекс-

ного територіального управління. 

Під інноваційним розвитком регі-

ону І. М. Вахович та Г. Л. Денисюк ро-

зуміють «якісно новий рівень збалансо-

ваного розвитку господарського 

комплексу регіону за рахунок впрова-

дження інноваційних програм, що забез-

печують оновлення й нарощення його 

економічного потенціалу» 7, с. 141. 

Згідно з визначенням С. А. Тихо-

мирова, інноваційний розвиток регіону 

– це «цілеспрямований і керований про-

цес змін в різних сферах життя, спрямо-

ваний на досягнення високої якості 

життя на території регіону, з наймен-

шим збитком для природних ресурсів і 

найбільшим рівнем задоволення поточ-

них і перспективних потреб населення 

та інтересів держави» [8, c. 34].  

Регіональний інноваційний розви-

ток схематично можна виразити як мо-

дель перспективного розвитку регіону 

(рис. 1), що представляє складний меха-

нізм, який постійно розвивається. 
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Рис. 1. Модель інноваційного розвитку регіону  

Джерело: 6, с. 393–394. 

Ефективне використання ресурс-

ного потенціалу регіону передбачає змі-

цнення і розширення господарських 

зв’язків, підвищення інтенсивності інве-

стиційних процесів на всіх рівнях соціа-

льно-економічної системи, розвиток ін-

фраструктурної бази і підвищення ролі 

інновацій в системі економічних інтере-

сів регіону.  

Досліджуючи питання державного 

регулювання інноваційного розвитку, 

можна виділити ряд проблем, з якими 

стикається регіональне управління. 

Причому слід зазначити, що частина з 

них є прямим результатом прогалин фу-

нкціонування державного рівня управ-

ління інноваційним розвитком: 

- недостатня розробка теорії управ-

ління інноваційною діяльністю; 

- неефективна державна іннова-

ційна політика; 

- наростання технологічного відс-

тавання від економічно розвинених 

країн; 

- недостатньо деталізована розро-

бка концепції інноваційного розвитку 

регіонів; 

- недостатнє фінансування фунда-

ментальної та прикладної наук в науко-

містких і передових галузях [9]. 

Роль регіональної влади, як і роль 

державної, стосовно стимулювання 

інноваційної діяльності суб’єктів госпо-

дарювання, зводиться до створення 

сприятливих умов функціонування нау-

комістких підприємств і організацій, ві-

дбору проектів і підприємств, здатних 

реалізувати перспективні ідеї нових  

наукових напрямів на регіональному рі-

вні. Створення сприятливого інновацій-

ного клімату в регіоні є головним за-

вданням органів регіонального 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 
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управління, що дозволяє вирішити такі 

питання, як залучення власних та інозе-

мних інвестицій, розвиток ринку новов-

ведень, створення умов технологічного 

трансферту, розвиток інноваційної ін-

фраструктури, забезпечення інновацій-

ної активності тощо. 

Правове регулювання передбачає 

цілеспрямований вплив на той чи інший 

вид суспільних відносин. Інноваційна 

діяльність також виступає різновидом 

суспільних відносин, які складаються в 

процесі створення і впровадження інно-

вацій в життя суспільства. 

Важливу роль в правовому регулю-

ванні інноваційної діяльності повинні 

відігравати принципи державної полі-

тики в сфері науки та новацій:  

1. Свобода наукової та науково-те-

хнічної творчості. 

2. Правова охорона інтелектуальної 

власності. 

3. Підтримка конкуренції в сфері 

науки й техніки. 

4. Стимулювання ділової та науко-

вої активності. 

5. Концентрація ресурсів на пріори-

тетних напрямках інноваційної діяльно-

сті країни. 

6. Розвиток міжнародного співробі-

тництва. 

Державна підтримка інноваційної 

діяльності на регіональному рівні може 

здійснюватися в таких формах: 

- пряме державне стимулювання 

НДДКР шляхом розподілу бюджетних і 

позабюджетних фінансових ресурсів 

(держзамовлення, гранти, кредиту-

вання) між різними сферами наукових 

досліджень і розробок відповідно до  

розробленої системи наукових пріори-

тетів; 

- непряме державне стимулювання 

науки й освоєння її досягнень в держав-

ному і приватному секторах економіки 

за допомогою податкової, амортизацій-

ної, патентної, митної політики, а також 

шляхом підтримки малих інноваційних 

підприємств; 

- надання різного роду пільг 

суб’єктам інноваційної діяльності; 

- формування сприятливого іннова-

ційного клімату в економіці регіону та 

розвиток інфраструктури забезпечення 

досліджень і розробок (включаючи слу-

жби науково-технічної інформації, пате-

нтування та ліцензування, стандартиза-

ції, сертифікації, статистики та ін.). 

Аналізуючи чинне законодавство, 

що регулює процеси регіонального 

розвитку, можна відмітити, що за період 

існування України як незалежної дер-

жави ухвалено низку важливих законо-

давчих актів (табл. 1), що є підґрунтям 

для підвищення ефективності регіональ-

ного інноваційного розвитку в Україні. 

Аналіз чинного законодавства і 

практика його реалізації показують, що 

ефективні концептуальні підходи у ви-

гляді цілісної системи, що охоплює всі 

аспекти та етапи інноваційної діяльно-

сті, на сьогоднішній день, в масштабі 

українського законодавства ще не сфор-

мовані. 

У свою чергу, органи державної 

влади розробляють регіональні і міжре-

гіональні інноваційні програми, прий-

мають нормативні акти, які регулюють 

окремі аспекти інноваційної діяльності 

регіону. 

Предметом регулювання норматив-

них правових актів України в сфері 

інноваційної діяльності регіонів може 

виступати встановлення форм і методів 

державної підтримки зазначеної діяль-

ності коштом бюджету України. Разом з 
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тим, державні акти повинні бути систе-

мою, яка передбачає єдність цілей,  

завдань регулювання, в якій закон,  

спрямований на встановлення загальних 

форм і методів державної підтримки 

інноваційної діяльності, поєднується з 

іншими актами. 

 

Таблиця 1 

Нормативно-правове забезпечення регіонального інноваційного розвитку в 

Україні  
Нормативно-правові акти Примітки 

Указ Президента України «Про Кон-

цепцію державної регіональної полі-

тики» від 25.05.2001 р. № 341/2001 

[4] 

Згідно документу, головною метою державної регіональної по-

літики є створення умов для динамічного, збалансованого соці-

ально-економічного розвитку України та її регіонів. Пріорите-

тними шляхами вирішення цих завдань виступає вдоско-

налення державного регулювання у сфері соціально-економіч-

ного розвитку регіонів, запровадження більш глибокого ви-

вчення та оцінки внутрішнього природного, економічного, на-

укового, трудового потенціалу кожного регіону, розроблення 

комплексних правових, організаційних, економічних та інших 

механізмів його ефективного використання; здійснення на ін-

новаційній основі структурної перебудови економіки регіонів з 

урахуванням особливостей їх потенціалу. 

Закон України «Про стимулювання 

розвитку регіонів» від 08.09.2005 р. 

№ 2850 – IV [2] 

Окреслює правові, економічні та організаційні засади реалізації 

державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку 

регіонів та подолання депресивності територій. Серед заходів 

державного стимулювання розвитку – сприяння формуванню 

об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва, таких як бі-

знес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні та консалтингові 

центри, венчурні фонди тощо. 

Постанова «Про затвердження Дер-

жавної стратегії регіонального роз-

витку на період до 2020 року», за-

тверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.08.2014 р. 

№ 385 [3] 

Визначає, що на сьогодні державна регіональна політика в Ук-

раїні вимагає координації її цілей та заходів з пріоритетами га-

лузевих політик. Зокрема, це стосується таких сфер, як еконо-

мічний розвиток та інвестиції, освіта і наука, інноваційна 

діяльність. Серед першочергових цілей регіонального розвитку 

– підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможно-

сті регіонів; розвиток науково-інноваційного співробітництва; 

розвиток інноваційної культури шляхом популяризації прова-

дження наукової, винахідницької та інноваційної діяльності, а 

також створення цілісної системи освіти з урахуванням кадро-

вого забезпечення інноваційної діяльності; стимулювання про-

мисловців до запровадження новітніх технологій та інновацій; 

створення міжрегіональної та внутрішньорегіональної системи 

поширення інновацій та знань. 

Закон України «Про засади держав-

ної регіональної політики» від 

05.02.2015 р. № 156 – VІІІ [1] 

Закон встановлює основні правові, економічні, соціальні, еко-

логічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіона-

льної політики як складової частини внутрішньої політики Ук-

раїни. Пріоритетами державної регіональної політики 

виступають: зменшення територіальної диференціації за індек-

сом регіонального людського розвитку; стимулювання міжре-

гіональної інтеграції, інтеграції регіональних економічних, ін-

формаційних, освітніх просторів у єдиний загальноукраїнський 

простір. 

Джерело: систематизовано автором. 
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Законодавство має поєднувати в 

собі форми підтримки і методи регулю-

вання як інноваційної, так і наукової та 

науково-технічної діяльності, що забез-

печить можливість застосування єдиних 

форм і методів такої підтримки. 

Висновки і пропозиції. Таким чи-

ном, для забезпечення регіонального 

інноваційного розвитку, повинен бути 

здійснений цілий комплекс правових і 

організаційно-технічних заходів: 

1. Розробка концепції інновацій-

ного розвитку регіону та інноваційної 

інфраструктури з визначенням стратегі-

чних цілей і засобів їх досягнення. 

2. Розробка програми інновацій-

ного розвитку регіону на найближчу пе-

рспективу (у вигляді адресного докуме-

нта, що вказує за ресурсами, виконав-

цями й термінами сукупність заходів, 

спрямованих на досягнення цілей інно-

ваційного розвитку території). 

3. Включення основних положень 

програми інноваційного розвитку в 

стратегію соціально-економічного роз-

витку регіону. 

4. Організація практичної діяльно-

сті органів регіонального управління по 

прийняттю і реалізації відповідних нор-

мативно-правових актів та здійснення 

заходів організаційного та інформацій-

ного характеру на підтримку інновацій-

ної діяльності. 

Державне регулювання інновацій-

ного розвитку на регіональному рівні 

покликане перетворити регіональні від-

мінності у нові можливості для успіш-

ності держави, забезпечити високий рі-

вень якості життя людини, незалежно 

від місця її проживання, через забезпе-

чення територіально-цілісного та збала-

нсованого розвитку України, інтеграції 

регіонів в єдиному інформаційному та 

культурному просторі, максимально по-

вного використання їх інноваційного 

потенціалу з урахуванням природних, 

економічних, історичних, культурних, 

соціальних та інших особливостей. 
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