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Основу сталого економічного розвитку країни визначає рівень та
динамізм розвитку інноваційної діяльності, яка є системою, що не існує окремо
від економічних процесів, а представляє собою невід’ємну складову органічно
вплетену в інноваційну модель розвитку економіки різних регіональних рівней.
Реформування територій передбачає істотне підвищення ролі та
відповідальності місцевих державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування і територіальних громад за соціально-економічний розвиток
регіонів на інноваційній основі, спираючись на внутрішні інтелектуальні
ресурси.
Одним з найважливіших завдань виконавчих органів місцевого
самоврядування є розроблення та реалізація пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності регіонального рівня. Інноваційні пріоритетні напрями
інноваційної діяльності регіонального рівня на середньострокову перспективу
розробляються згідно Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні” в рамках стратегічних та загальнодержавних
середньострокових інноваційних пріоритетів виконавчими органами місцевого
самоврядування з урахуванням економічного і інноваційного потенціалу
кожного регіону та затверджується обласними радами терміном на 3-5 років.
Реалізація пріоритетних напрямів інноваційної діяльності розроблених в
регіоні, є також найважливішим завданням фінансово-кредитних установ,
інноваційних центрів, технологічних парків тощо, які створені за підтримки
держави. Регіональні середньострокові пріоритетні напрями інноваційної
діяльності знаходять відображення в прогнозах і реалізуються в програмах
соціально-економічного розвитку областей, міст, регіонів.
Формування створення ефективної інноваційної моделі, стимулювання
створення багатогранної інноваційної сфери у вітчизняній економіці це умова
не тільки становлення і розвитку незалежної України, але і основа переходу
економіки до моделі сталого розвитку. За даними статистичного спостереження
у 2003 р. в Україні здійснювали інновації 1496 промислових підприємств, або
15,1% загальної їх кількості (у 2002 р. - 1808 підприємств, або 18,0%, у 2001 р. 1697 підприємств, або 16,5%). Більшу схильність до інновацій виявляють
підприємства колективної форми власності, серед яких питома вага інноваційно
активних складала 16,4%. Серед підприємств державної форми власності частка
тих, що здійснювали нововведення, становила 15,1%, приватної – 8,1%,
комунальної – 5,0%, суб'єктів міжнародного підприємництва – 11,1%. В
регіональному розрізі лідирували м. Київ, Вінницька, Волинська,
Кіровоградська області. Досить малою є питома вага підприємств, які
здійснювали інновації, на підприємствах Сумської, Луганської, та м.
Севастополя (6,9-9,8%).
У 2003 р. загальна сума витрат на технологічні інновації склала 3,06
млрд. грн., з яких 61,3% становлять витрати на придбання машин, обладнання,
установок та інших основних фондів, капітальних витрат, пов'язаних з
впровадженням інновацій, в результаті чого основні фонди оновили 44,8%
підприємств, що здійснювали інновації. Таким чином, 670 підприємств
придбали нову техніку, з яких 571 (85,2%) - колективної форми власності.

Частка витрат на дослідження та розробки в загальній сумі інноваційних витрат
за період 2001-2003 рр. зросла на 1,5 відсоткового пункту. В 2003 р. в
середньому одним підприємством на дослідження і розробки було витрачено
2045,3 тис. грн. У вказаному напрямку працювало майже кожне четверте
інноваційно активне підприємство, або 4,1% всіх промислових підприємств.
Чисельність спеціалістів, які займались науковими та науково-технічними
роботами на цих підприємствах, складала 6,9 тис. осіб, а питома вага їх у
середньообліковій чисельності штатних працівників облікового складу основної
діяльності становила 6,5%. Більш активно дослідженнями і розробками
займались великі підприємства. Так, якщо серед підприємств з кількістю
працюючих 50-999 осіб, наукові та науково-технічні роботи виконували в
середньому лише 16,7% всіх промислових підприємств, то з кількістю
працюючих 1,0-4,9 тис. осіб – 41,3%, а з числом 5,0-25,0 тис. осіб – 62,9%. Із 363
підприємств, що працювали у вказаному напрямі, 179 (49,3%) - машинобудівні
підприємства. Разом з тим серед підприємств харчової промисловості та
перероблення сільськогосподарських продуктів дослідження і розробки
виконували лише 10,2% інноваційно активних.
Важливим напрямком інноваційної діяльності є придбання прав на
об'єкти промислової власності. Ринок промислової власності дає можливість
підприємствам отримувати закінчені результати науково-технічних робіт, що
економить їхні ресурси, підвищує конкурентноздатність і якість продукції.
Однак активізації роботи підприємств у цьому напрямі не спостерігалось. У
2003 рр. витратили кошти та придбали права на об'єкти промислової власності
10,9% інноваційно активних підприємств, в їх числі 29,3% підприємств
придбали безпатентні ліцензії, ноу-хау, технології тощо. Всього у 2003 р. було
придбано 1482 нових технологічних процесів. В 2003 р. порівняно з 2001 р.
дещо скоротилася частка витрат на маркетингові дослідження та рекламу нової
продукції (з 7,9 до 5,5%).
Кінцевим результатом інноваційної діяльності є, насамперед,
впровадження у виробництво більш ефективних технологій, створення нової
продукції та удосконалення тієї, що виготовлялась раніше; механізація і
автоматизація виробництва.
Реалізація цих напрямів інноваційної діяльності в країні не відповідає
вимогам побудови інноваційної моделі розвитку економіки(див. рис. 1).
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Рис. 1. Впровадження прогресивних технологічних процесів та освоєння
виробництва нових видів продукції промисловості
Однією з основних причин гальмування процесу формування й реалізації
інноваційної моделі економічного розвитку в Україні є нерозвиненість
системного функціонування наукової та інноваційної сфери на регіональному
рівні. Існує об’єктивно фундаментальна залежність сталого соціальногоекономічного розвитку від інноваційної політики, яка чітко окреслює, що наука,
інновації і інноваційна діяльність є потужний ресурс прогресивних перетворень
виробництва, розподілу і обміну для досягнення головної мети - забезпечення
соціальних потреб населення. Останнє передбачає сумісну діяльність
управлінських і законодавчих органів влади, науково-інноваційних
організаційних
структур,
фінансово-інвестиційної
та
інноваційної
інфраструктури тощо. Превентивні зусилля будь-якої складової науковоінноваційної діяльності або декількох її елементів не створюють достатніх умов
для одержання необхідних результатів щодо піднесення економіки та соціальної
сфери. Елементи системи повинні синхронно організовувати відповідним чином
свою діяльність. При цьому, надто важливим є узгодженість специфічних задач
кожної структури і системних задач для регіону, а також створення ефективного
порядку координації загальної діяльності, що можливо в рамках цілісної
науково-інноваційної діяльності.
На сучасному етапі системний розвиток регіональної інноваційної
діяльності означає гармонійний розвиток усіх її складових, якому перешкоджає
відсутність ефективної регіональної політики у цьому напрямі, що проявляється
в обмежених можливостях органів місцевого самоврядування і місцевих органів
виконавчої влади у стимулюванні інноваційного регіонального розвитку та
міжрегіонального співробітництва; невирішеність проблем формування і
функціонування цілісних промислових конкурентоспроможних промислових
комплексів на регіональному рівні, що потребує державного рішення щодо
передачі усіх підприємств державної форми власності, паїв та акцій, які
належать державі в статутних фондах акціонерних товариств, які розташовані
на території регіонів, до комунальної власності або у сферу управління місцевих
державних адміністрацій; неможливості впливати на забезпечення необхідної

кількості кваліфікованої робочої сили через підготовку їх у професійнотехнічних навчальних закладах, що розташовані на території регіону; у
відсутності на практиці державної фінансової підтримки пріоритетних
інноваційних проектів, яка передбачається Законом України “Про інноваційну
діяльність”, шляхом повного (часткового) безвідсоткового кредитування або
повної (чи часткової) компенсації відсотків, що сплачуються суб’єктами
інноваційної діяльності комерційним банкам і іншим фінансово-кредитним
установам. Аналогічно з місцевих бюджетів також може надаватись фінансова
підтримка інноваційної діяльності в регіонах, але з причини відсутності у
місцевих бюджетах фінансових ресурсів реалізується надто рідко. До цього слід
зауважити, що на 2003 р. бюджетні кошти на вказані цілі не були передбачені.
Зважаючи на те, що питома вага державного бюджету у фінансуванні складає
трохи більше чверті всіх витрат на науку, а у інвестуванні інноваційної
діяльності – лише 3,0 % (у 2002 р.), основну увагу в їх ресурсному забезпеченні
слід зосередити на істотному посиленні ролі позабюджетних коштів (див. табл.
1).
Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності є власні
кошти підприємств, питома вага яких складає 70,3% у загальному обсязі
фінансування технологічних інновацій (у 2001 р. – 83,9%), з державного
бюджету в 2001-2003 рр. профінансовано 2,8-3,0% інноваційних витраті, за
рахунок кредитів – 6,0-18,0%. З місцевих бюджетів кошти на інноваційні
потреби майже не виділяються (0,1% обсягу фінансування). Практика показує,
що іноземний капітал також неспроможний реструктуризувати господарство
нашої країни: за рахунок іноземних інвестицій фінансувалося 3,0-4,2%
інноваційної діяльності.
Таблиця 1
Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості
(у фактичних цінах)
2001
2002
2003
у
у
у
у
у
у
% до
млн.
% до
млн.
% до
млн.
загаль
грн.
загаль
грн.
загаль
грн.
н.
н.
н.
обсягу
обсягу
обсягу
Всього, в т.ч. за
1971,4 100,0
3013,8 100,0
3059,8 100,0
рахунок:
держбюджету
55,8
2,8
45,4
1,5
92,9
3,0
місцевих бюджетів
2,6
0,1
2,6
0,1
3,1
0,1
власних коштів
1654,0 83,9
2141,8 71,1
2148,4 70,3
коштів інвесторів
вітчизняних
34,9
1,8
58,7
1,9
111,9
3,7
іноземних держав
58,6
3,0
264,1
8,8
130,0
4,2
Інших джерел
165,5
8,4
501,2
16,6
573,5
18,7
Необхідно відмітити, що у 2002 р. вперше за останні роки зросла питома
вага кредитів банків у фінансуванні технологічних інновацій з 6,0 % у 2001 р. до
11,0 % (2002 р.), для закріплення цієї позитивної тенденції треба удосконалити
чинне законодавство щодо економічного стимулювання подальшого збільшення
обсягу банківського капіталу у кредитуванні високотехнологічних проектів.

Актуальною проблемою залишається недосконалість існуючої організації
науки та інноваційної діяльності на підприємствах, відсутня система фінансової
і організаційної взаємодії. У цьому зв’язку створення регіональних науковоінноваційних структур для активізації інноваційної діяльності з урахуванням
особливостей перехідного до ринку періоду є прерогативою місцевих органів
влади.
В умовах інституціональних перетворень і відповідно, зміни
фінансування науково-дослідних установ і робіт, виникає новий інтерес та
принципи співробітництва науки і промислових підприємств. Створюється
ситуація, коли для збереження конкурентоспроможності промислового
підприємства особливо важливою стає інформація про досягнення та
використання, як прикладних, так і фундаментальних досліджень, для чого їм
потрібні більш тісні зв’язки з первинними джерелами фундаментальної науки,
які у нас представлені в основному науково-дослідними установами
академічного сектору науки. В свою чергу науково-дослідні установи
академічного і вузівського секторів науки мають свої інтереси для
безпосереднього співробітництва з промисловими підприємствами, які
базуються на необхідності пошуку джерел фінансування фундаментальних
робіт і можливостей одержання прибутків від комерціалізації результатів
наукових досліджень. Для вузівської науки це ще і шлях для створення
сприятливих умов для працевлаштування молодих спеціалістів, яких вони
готують. Крім цього, розвиток ринкових відносин спонукає до розширення
використання таких форм співробітництва як надання консультацій,
довгострокові контракти з фірмами на проведення досліджень у визначеній
пріоритетній галузі. Отже, інституціональні умови і зміни, що відбуваються в
системі фінансування в усіх секторах науки вимагають утворення різноманітних
форм інтеграції науки з промисловістю, які можна віднести до типу
територіальних науково-промислових комплексів з особливостями їх
функціонування в ринковому середовищі, і, які є необхідною та невід’ємною
складовою формуємих регіональних систем інноваційної діяльності.. Зі
світового досвіду відомо, що найбільш розповсюдженими інноваційними
структурами такого типу є наукові парки або технопарки, які суттєво
відрізняються по своїх функціях, джерелах фінансування та організаційній
структурі.
При формуванні систем регіональної інноваційної діяльності створення
інноваційних центрів, діючих в рамках інноваційного поля регіону є найбільш
доцільним в функціональному і управлінському аспектах. Функціонально
інноваційні центри охоплюють різні стадії інноваційної діяльності. Особливо це
стосується, по-перше, стимулювання пришвидшення переходу від
експериментального виробництва до комерційного освоєння нової продукції;
по-друге, не завжди потребує створення нових підприємств, а супроводжується
допомогою з боку інноваційного центру в продажу дослідниками –
підприємцями ліцензій на інноваційні продукти діючим компаніям. Такі
інноваційні центри підпорядковуються місцевій владі, що має велике значення
для активізації інноваційної діяльності в регіоні. До різновидів наукових парків
(Японська модель), що є перспективними в рамках регіональних систем
інноваційної діяльності, можна віднести технополіси, які передбачають
побудову цілих містечок, де сконцентровано наукові дослідження в новітніх
галузях і наукоємне промислове виробництво. Головною функцією технополісів
є комерціоналізація результатів наукових досліджень, що передбачає

спеціалізацію на науково-прикладних дослідженнях. Проте створюються і
функціонують технополіси (м. Якуба, Японія), які спеціалізуються на
проведенні фундаментальних досліджень, де роль приватного сектора є досить
малою. Будівництво цих інноваційних структур відбувається за рахунок
фінансування на регіональному рівні, а саме за рахунок місцевих податків і
внесків корпорацій.
Отже, вибір з удосконаленням до застосування тих чи інших
інноваційних структур в кожному регіоні залежить від багатьох факторів і
особливостей розвитку інноваційної діяльності, але їх створення на
регіональному рівні необхідно пришвидшити для об’єднання у взаємозв’язаний
процес інноваційної діяльності наукової сфери і виробничої. Насьогодні цей
взаємозв’язок розірвано. З одного боку - академічний, вузівський сектори науки
створюють наукові ідеї, фундаментальні знання, винаходи; мають можливості
надавати наукові консультації, бібліотеки, обладнання, приміщення, території
тощо, які вони повністю не можуть реалізувати. З іншого боку – промислові
підприємства різних форм власності, які, працюючи в умовах формування
ринкових відносин, заінтересовані в підвищенні своєї конкурентоспроможності
і мають визначені матеріальні та фінансові ресурси. Поєднання цих інтересів
знаходиться на шляху створення і функціонування вищезазначених
інноваційних структур в єдиному регіональному просторі інноваційної
діяльності, що забезпечить її існування в цілісній інноваційній системі на
регіональному рівні. В трансформаційних умовах цей шлях ефективний, тому
що відкриває додаткові джерела фінансування науки і можливості до виконання
нею своєї економічної функції; надає можливостей щодо збереження і розвитку
наукових шкіл, в першу чергу, тих, що знаходяться на світовому рівні наукових
досліджень; і таким чином, визначають підґрунтя інноваційного розвитку
кожного регіону і в цілому держави.
Проведені нами дослідження дозволяють зробити висновок, що на
теперішній час в господарських комплексах наукова, науково-технічна і
інноваційна діяльність може бути представлена трьома видами організаційних
структур. Перший – це регіональні структури основної науково-інноваційної
діяльності, що створюють інноваційний продукт і в окремих випадках
інноваційну продукцію. Другий – це підприємства різних форм власності, що
застосовуючи науковий продукт, виробляють інноваційну продукцію, які є
структурами основної інноваційної діяльності в регіоні. Отже, перший і другий
види організаційних структур представляють виробничу сферу інноваційної
діяльності в регіоні, в якій створюється інноваційний продукт і виробляється
інноваційна продукція. Третій вид – це організаційні структури, які повинні
обслуговувати основну науково-інноваційну діяльність і які в своїй сукупності
на регіональному рівні представляють інноваційну інфраструктуру, що
призначена забезпечувати чинні і різноманітні послуги на регіональному і
міжрегіональному рівнях.
Сукупність більш високої ефективності регіональної цілісної системи
інноваційної діяльності полягає у визначенні необхідних взаємозалежних її
частин на регіональному рівні в результаті взаємодії яких є суттєве підвищення
науково-інноваційної діяльності, а саме:
- результатів наукових досліджень і розробок новостворених або
вдосконалених конкурентноздатних технологій, новоствореної продукції,
послуг; організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного,

комерційного і іншого характеру, які істотно поліпшують структуру та якість
виробництва і соціальної сфери;
- результатів інноваційної діяльності, що спрямована на
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок,
та зумовлює випуск на ринок нових конкурентноздатних товарів і послуг.
Виходячи з того, що складові регіональних інноваційних систем поперше, існують як пов’язані між собою ланцюгами причинно-наслідкових
зв’язків; по-друге, ці системи володіють властивостями, що відрізняються від
властивостей елементів, з яких вони складаються; по-третє, їх відрізняє також
наявність власних закономірностей функціонування, які не випливають лише з
одних законів дії складаючих її елементів, ми вбачаємо функціонування
регіональних систем інноваційної діяльності як цілісних, що є найбільш
ефективним.
В ринкових економічних системах не можливо досягнути необхідного
розвитку інноваційної діяльності в країні і, зокрема, на регіональному рівні
лише за рахунок ринкових механізмів її регулювання, коли впровадження
інновацій в господарський комплекс регіону базується виключно на
комерційній основі, переслідуючи одну мету - отримання прибутку. Досягнення
високого прибутку за допомогою стихійно діючих ринкових важелів приводить
до небажаних перекосів і негативних наслідків в процесі розвитку інноваційної
діяльності. У цьому зв’язку для забезпечення соціально-економічного аспекту
розвитку регіональних господарських комплексів країни поряд з ринковими
важелями необхідно забезпечити управління інноваційною діяльністю з боку
регіональних державних адміністрацій, що передбачає застосування
нормативно-правових та адміністративних заходів; створення сприятливих умов
для функціонування на регіональному рівні системи науково-інноваційної
діяльності.
Зміни механізму управління інноваційним процесом на регіональному
рівні є одним з головних принципів інтенсивного економічного розвитку
регіонів та становлення інноваційної економічної моделі в країні.
Першочерговим постає завдання обґрунтування необхідності організації при
державних регіональних адміністраціях відповідних структур сприяння
науковій, науково-технічній і інноваційній діяльності, зокрема щодо розвитку
трансферту наукового і науково-технічного продукту в середині регіону та за
його межами; створення центрів комерціалізації технологій, інформаційноконсалтингових центрів високих технологій, підтримки венчурного
підприємництва, методичних та навчальних структур тощо.
Регіональна інноваційна інфраструктура, що забезпечує численні
послуги для основної інноваційної діяльності, є насьогодні однією з важливих
умов її активізації і включає формування організаційних структур щодо
розповсюдження прогресивних технологій; фінансово-кредитних установ
підтримки інноваційної діяльності; небанківських фінансових (страхових
інноваційних фондів, регіональних кредитно-гарантійних організацій, фондів
сприяння розвитку малих підприємств); інформаційних та науково-методичних
центрів; центрів комерціалізації технологій, підтримки венчурного
підприємництва тощо.
В свою чергу створення і функціонування розвиненої ринкової
інноваційної інфраструктури на регіональному рівні вимагає посилення
правового поля, що передбачає прийняття ряду визначених нормативних рішень
обласними Радами. До основних з них відноситься розробка та затвердження

Стратегії розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в
регіоні; нормативні рішення щодо організаційної, фінансової, інформаційної,
кадрової підтримки та забезпечення реалізації інноваційної політики в регіоні.
Інноваційна політика на регіональному рівні спрямовується на створення
місцевою владою умов для розвитку господарського комплексу регіону на
інноваційній основі. Зокрема у виробничій сфері, це передбачає, по-перше,
визначення напрямів інноваційної діяльності щодо створення випуску
конкурентоспроможної продукції; по-друге, забезпечення для її виробників
умов, які стимулюють виробляти інноваційну продукцію, котра необхідна
даному регіону, і виробництво якої обумовлено забезпеченням регіональними
ресурсами та конкретно особливими умовами технологічної реструктуризації
виробництв регіону. До інших організаційних умов інноваційної політики, яку
необхідно здійснити на даному етапі на регіональному рівні, відносяться заходи
щодо захисту внутрішнього ринку від надходження неякісної, але дешевої
продукції; реструктуризації інноваційно-перспективних підприємств, які на
даний момент є збитковими; організації місцевих замовлень для потреб регіону
на інноваційну продукцію; створення регіональної підсистеми інноваційної
інфраструктури тощо. Реалізація складових регіональної політики в рамках
цілісних інноваційних систем регіонального рівня є основою для побудови
національної інноваційної моделі економічного розвитку.

