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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ МОДЕЛІ
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Вступ. Українська економіка проходить ланцюжок серйозних трансформацій. Багато в чому про-
блеми формування економіки України пов'язані з неефективним використанням науково-технічного по-
тенціалу, людського капіталу, матеріальних і нематеріальних ресурсів, професійної культури та інших
складових. Значний вплив на ефективність соціального та економічного розвитку мають інноваційні ас-
пекти та їхнє опосередкування в управлінських процесах формування нової моделі регіонального управ-
ління в Україні. Мета: визначення інноваційних аспектів у формуванні нової моделі державного та регіо-
нального управління. Методи: діалектичний метод, методи системного аналізу, теоретичного та логічно-
го узагальнення. Результати. Наукові засади щодо інноваційних складових у формуванні нової моделі
регіонального управління в Україні: розробка інноваційної стратегії та відповідної політики регіональних
та місцевих органів влади. Використання висновків та рекомендацій у розробленні та впровадження
інноваційної стратегії регіонів щодо поширення інструментів інноваційної інфраструктури надасть змогу
активно адаптувати позитивний світовий досвід та можливість забезпечити новітнє бачення загальної
спрямованості регіонального управління. Висновки. Пропонується сформувати систему інструментів та
пріоритетних важелів впливу на процеси підтримки інноваційної діяльності на всіх рівнях з боку держави
та регіональних органів влади за рахунок посилення інноваційних аспектів в системі заходів та інструме-
нтів формування новітньої моделі регіонального управління в Україні.

Ключові слова: інновації, регіональне управління, інноваційна політика, управлінські техноло-
гії, економічне та соціальне зростання, інноваційний потенціал.
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ МОДЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Введение. Украинская экономика проходит цепочку серьезных трансформаций. Во многом
проблемы формирования экономики Украины связаны с неэффективным использованием научно-
технического потенциала, человеческого капитала, материальных и нематериальных ресурсов, про-
фессиональной культуры и других составляющих. На эффективность социального и экономического
развития влияют инновационные аспекты и их опосредование в управленческих процессах формиро-
вания новой модели регионального управления в Украине. Цель: определение инновационных аспек-
тов в формировании новой модели государственного и регионального управления. Методы: диалек-
тический метод, методы системного анализа, теоретического и логического обобщения.
Результаты. Научные основы инновационных составляющих в формировании новой модели регио-
нального управления в Украине: разработка инновационной стратегии и соответствующей политики
региональных и местных органов власти. Использование выводов и рекомендаций в процессах раз-
работки и внедрения инновационной стратегии регионов по распространению инструментов иннова-
ционной инфраструктуры предоставит возможности активно адаптировать положительный мировой
опыт и предоставить возможности обеспечить новейшее видение общей направленности региональ-
ного управления. Выводы. Предлагается сформировать систему инструментов и приоритетных ры-
чагов влияния на процессы поддержки инновационной деятельности на всех уровнях со стороны го-
сударства и региональных органов власти за счет усиления инновационных аспектов в системе меро-
приятий и инструментов формирования новой модели регионального управления в Украине.

Ключевые слова: инновации, региональное управление, инновационная политика, управлен-
ческие технологии, экономическое и социальный рост, инновационный потенциал.
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INNOVATIVE ASPECTS IN THE FORMATION OF A NEW MODEL OF
REGIONAL GOVERNMENT IN UKRAINE

Introduction. Ukrainian economy is now in the process of serious transformations. In many ways,
the problem of formation of Ukrainian economy is associated with inefficient use of scientific and technologi-
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cal potential, human capital, material and non-material resources, professional culture and other constitu-
ents. Innovative aspects and their implementation in the management processes of formation of a new
model of regional governance in Ukraine have significant impact on the effectiveness of social and economic
development . Aims and Objectives. Identifying innovative aspects in the formation of a new model of state
and regional government. Methods. Dialectical method, system analysis, method of theoretical and logical
generalization. Results. The scientific basis for introduction of innovative components in the formation of a
new model of regional governance in Ukraine, namely, the development of innovative strategies and policies
of regional and local authorities. Use of research and recommendations in development and implementation
of regional innovation strategy and application of innovative infrastructure tools provide opportunities to ac-
tively adapt positive world experience and provide opportunities for creation of the vision of the general ori-
entation of regional governance. Conclusions. It is proposed to establish a system of tools and priority lev-
ers of influence on the processes supporting innovation at all levels of the state and regional authorities by
strengthening the innovative aspects of the system activities and instruments to form a new model of re-
gional governance in Ukraine.

Keywords: innovation, regional management, innovation policy, governance, technology, economic
and social growth, innovation potential.

Постановка проблеми. У всьому світі інноваційна діяльність розглядаєть-
ся як самостійний об'єкт наукових досліджень. Останнім часом політики і державні
чиновники стверджують, що Україна має досить високий інноваційний потенціал,
що обсяг наявних науково-технічних та інноваційно спрямованих розробок доста-
тньо значний, їхній рівень високий і за багатьма напрямами відповідає вимогам
сучасного етапу суспільного прогресу. Але відповідного відображення та впрова-
дження в новітній українській моделі регіонального управління, що поступово фо-
рмується та позиціонується як інноваційна, це не має.

Для успішної реалізації стратегічних планів формування нової моделі регіо-
нального управління в Україні потрібна зовсім нова регіональна та державна ін-
новаційна політика, побудована на науково обґрунтованих принципах, що відріз-
няється від наявних, позитивному світовому досвіді та визначенні ключових інно-
ваційних аспектів, що мають пріоритетний характер не лише в найближчій перс-
пективі, а спрямовані на майбутнє. Інноваційна політика, яка має комплексне та
науково обґрунтоване наповнення, що відповідне потребам суспільного прогресу,
могла б стати складовою частиною національної концепції регіонального розвитку
та фундаментом нової моделі регіонального управління.

Мета статті: визначення інноваційних аспектів у формуванні нової моделі
регіонального управління за рахунок  використання потенційних можливостей ін-
новаційної інфраструктури, процесів кластеризації та ін.

Аналіз останніх досліджень. Проблеми та особливості розвитку іннова-
ційної діяльності вивчали всесвітньо відомі науковці М. Портер [1], Т. Конно [2],
Р. Солоу [3]. Різноманітні концептуальні питання інновацій, проблем організації
науково-технічної діяльності та вдосконалення форм і методів державного регу-
лювання досліджено у наукових працях Л. Абалкіна [4], В. Дорофієнка [5; 8] та
ін. Окремі питання особливостей інноваційного розвитку з урахуванням регіона-
льних аспектів розглянуті у працях А. Гуренко [6], І. Матюшенко [7], О.В. Фінагі-
ної [8]. Різноманітні питання інноваційного розвитку регіонів та його спрямуван-
ня на удосконалення виробничих та управлінських відносин достатньо широко
розглядаються в національній науковій літературі. Але ці дослідження не визна-
чають спрямування на цільові зміни в моделі регіонального управління в Украї-
ні, формування новітньої моделі з заданими управлінськими якостями іннова-
ційності.

Виклад основного матеріалу. Формування нової української моделі регіо-
нального управління слід розуміти як складний процес, спрямований на обґрунту-
вання сукупності поглядів, інструментів та механізмів суто ринкового трансфор-
мування. Така модель має вигляд сучасної системи управління, яка впливає на
об’єкт управління та має характер безперервного адаптування до змін у зовніш-
ньому середовищі з урахуванням інноваційних потреб економіки та соціальної
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сфери регіону. У поширеному розумінні вона повинна мати властивості інновацій-
ної управлінської моделі.

Важливим інструментом активізації економічного та соціального розвитку і
переходу до ефективної інноваційної моделі є використання і подальше удоско-
налення регіонального інноваційного управління як елемента сучасної національ-
ної інноваційної системи. Для її побудови уряд, наука, освіта, промисловість, фі-
нансові і нефінансові організації мають докласти максимум зусиль і сформувати
єдиний центр з вирішення стратегічних завдань. Визначальна роль у цьому про-
цесі належить державі, але при цьому необхідна консолідація та гармонізація з
наукою і бізнесом, регіональним управлінням та місцевим самоврядуванням.

Сучасна ринкова система, її інфраструктурне забезпечення в Україні до-
зволяють створити перспективні проекти і програми інноваційного розвитку. Дер-
жавні підприємства і ті нові комерційні структури, які метою своєї діяльності став-
лять заняття провідних позицій не лише на національному ринку, чудово розумі-
ють роль інновацій та інноваційних технологій у формуванні засад ефективного
економічного та соціального  розвитку.

У світовій практиці стабілізація економіки та конкурентного середовища до-
сить успішно досягається формуванню інноваційних інституцій, що забезпечують
економічне зростання. Система регіонального управління має реальну можли-
вість на основі організаційно-правової бази, що полегшує консолідуючий вплив,
розв’язати проблеми управління як регулюючого впливу на інноваційну і науково-
технічну діяльність. Саме в рамках вже наявних інститутів регіонального управ-
ління можна забезпечити раціональну спрямованість і соціальну значущість інно-
ваційних процесів.

Формування новітньої моделі інноваційного розвитку регіонів має спиратися
на досвід аналогічних процесів в розвинених країнах та країнах з трансформацій-
ною економікою. Перелік інноваційних структур, що мають визнаний позитивний
характер та стимулюють діяльність у розвинених країнах світу, представлений в
табл. 1 [9, с. 125].

Таблиця 1

Основні суб’єкти інноваційної інфраструктури

Вид організації Стисла характеристика
Європейська та американська моделі інноваційного розвитку

Технопарк Комплекс самостійних організацій з науково-виробничого циклу
створення новацій (науково-дослідницькі інститути, вищі навчаль-
ні заклади, виробничі підприємства та організації фінансової
сфери)

Технополіс Комплекс організацій, які здійснюють весь цикл інноваційних робіт
Консультативні й ана-
літичні фірми

Комплексні консультації з аналізу і прогнозування розвитку тех-
нологій, нових товарів та попиту на інновації, визначення перспе-
ктивних цілей, тематики досліджень

Венчурні фірми (ри-
зик-фірми)

Генерація ідей, їх розробка і впровадження у виробництво

Стратегічні альянси:
консорціуми, спільні
підприємства тощо

Різні форми міжнародної науково-технічної кооперації фірм, які
створюються з метою спільного проведення НДДКР, взаємного
обміну виробничим досвідом, розподілу ризику інноваційних роз-
робок під час проведення НДДКР

Кластери Мережа географічно компактно розташованих незалежних вироб-
ничих, сервісних фірм, організацій інфраструктури та споживачів,
які взаємодіють у рамках єдиного ланцюжка створення вартості
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Продовження табл. 1

Вид організації Стисла характеристика
Азіатська модель інноваційного розвитку

Стратегічні альянси
азіатського типу: кей-
рецу та сюдани

Універсальний багатогалузевий концерн, діяльність якого коорди-
нується банком або торговою компанією

Регіональні науково-
промислові комплекси

Комплекс організацій з проведення фундаментальних і приклад-
них досліджень з подальшим впровадженням інновацій в вироб-
ництво та комерціалізацією

Бізнес-інкубатори Організації, які створюються місцевими органами влади або ве-
ликими компаніями з метою «вирощування» нових видів бізнесу,
що генерують або потребують інновації

Інноваційно-
промислові комплекси

Організації, створені, як правило, на базі великих підприємств і
поєднуючі на своїй території інноваційно-технологічні центри (або
технопарки) при участі інноваційних малих і середніх підприємств

Науково-технічні
центри

Комплекс організацій з проведення досліджень різного рівня з
експериментальної перевіркою й оформленням патентів, винахо-
дів, методів і ноу-хау

Центри передачі тех-
нологій

Організації, створені в межах національних програм урядом та
регіональними органами влади за участю приватного капіталу з
метою більш тісної інтеграції наукових установ (перш за все, дер-
жавних) з промисловістю

Бізнес-центри Організації, які спеціалізуються на підтримці малого бізнесу на
початкових етапах його становлення (інформаційна підтримка
підприємців-початківців, пошук зінвесторів, допомога в підборі
управлінських кадрів тощо)

Елементи інноваційної інфраструктури, притаманні всім моделям
Фінансово-промислові
групи

Об’єднання технологічно пов’язаних підприємств, наукових і про-
ектних організацій, яке дає можливість узгодити технологічну та
інвестиційну політику регіону і поліпшити інвестиційний клімат

Тимчасові науково-
технічні колективи

Спільна діяльність декількох організацій з метою розробки конк-
ретної науково-практичної проблеми за певний період (проектні
групи регіонального рівня значущості)

Актуальними аспектами стимулювання інноваційних складових в процесах
формування нової моделі регіонального управлінням є послідовний руху до нових
стандартів регіонального інноваційного управління. Він передбачає такі дії:

розроблення наукових основ державної та регіональної інноваційної політи-
ки;

підготовка фахівців у системі знань «інноватика – інноваційний менеджмент
– інтелектуальні інформаційні системи – менеджери науково-технічної діяльнос-
ті»;

формування наукових програм інноваційного прориву регіонів, галузей,
окремих підприємств;

розроблення і реалізація науково-виробничої програми модернізації націо-
нального товаровиробництва на основі адаптації науково-технічних та управлін-
ських досягнень Європи, США, Канади, Японії, Кореї та інших країн.

Необхідним і затребуваним є вивчення певних напрямів, вирішення таких
завдань й отримання результатів:

проаналізувати стан промисловості, галузевої науки і підприємницького се-
ктора, оцінити інноваційний потенціал, діагностувати стан науково-технічної сфе-
ри за стратегічними напрямами на державному та регіональному рівнях;

сформувати вітчизняні школи інноваційного менеджменту, що базуються на
специфіці державного і регіонального управління, особливостях ведення бізнесу;
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виявити, проаналізувати і систематизувати проблеми організації державно-
го регулювання інноваційної діяльності у взаємозв'язку з галузевими, регіональ-
ними аспектами розвитку науково-технічної сфери, що дозволить уточнити сучас-
ну роль держави і визначити можливості регіонів у формуванні специфічної полі-
тики підтримки інноваційної діяльності;

розробити концептуальні основи організації державного регулювання інно-
ваційної діяльності в науково-технічної сфері, які можуть бути використані при
формуванні інноваційної та промислової політики держави і вдосконаленні інфра-
структури підтримки інноваційного підприємництва у країні.

У результаті розвитку та виконання таких системних процесів, різноплано-
вих завдань має бути одержано ефект стабілізації господарської діяльності та
конкурентного середовища. Отримає також розв’язання проблема активізації ін-
новаційних та інвестиційних інститутів, які формують стійке економічне зростання
на основі удосконалення організаційно-правової бази, що забезпечує взаємодію і
раціональну спрямованість.

Пріоритетним напрямом удосконалення регулювання інноваційної діяльно-
сті є формування специфічного інституційного середовища, відповідного потре-
бам трансформаційної економіки України – наукове обґрунтування та впрова-
дження у практику нових організаційних платформ, що базуються на забезпеченні
ключового принципу взаємодії низки «підприємець – галузь – регіон – держава», і
розроблення методів їхнього створення, функціонування та розвитку. Ключові
завдання стимулювання інноваційної регіональної політики на макро- та мезорів-
нях наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Завдання щодо стимулювання інноваційної державної та регіональної
політики та їхня цільова спрямованість

Завдання стимулювання
інноваційної політики Спрямованість завдання

Формування новітніх комплексних знань у
системі науки та освіти

Досягнення світового рівня впровадження
теоретичних розробок

Формування новітнього типу управлінця –
висококваліфікованого та зацікавленного в
іноваціях

Визначення та оцінка ефективності управ-
лінського втручання

Мотивування іновацій у суспільному житті
– соціальних, культурних, екологічних

Задіяність в інноваційних процесах різних
груп населення

Формування регіональної моделі іннова-
ційної культури

Забезпечення стабільного та стратегічно-
го бачення майбутнього

Формування та впровадження засад пози-
тивного  інноваційного клімату регіону

Залучення інвестицій та висококваліфіко-
ваних фахівців

Підтримка малого та середнього іннова-
ційного підприємництва

Формування системи координації малого,
середнього та великого бізнесу, та фор-
мування рівних можливостей у реалізації
інновацій

Регулювання та підтримка ринку інновацій Розширення меж реалізації проектів та
вихід на світові ринки

Підготовка висококваліфікованих фахівців
із впровадження інноваційного менеджме-
нту (інноваційних менеджерів)

Формування критичної маси висококвалі-
фікованих менеджерів, що володіють  те-
орією та практикою інновацій

Сьогодні в Україні слід констатувати відсутність обґрунтованих засад новіт-
ньої інноваційної моделі регіонального управління, що багато в чому зумовлено



Економіка Менеджмент Підприємництво, № 25 (ІI) / 201386

великою нерівномірністю розвитку єдиного господарського комплексу. Накопичені
проблеми багато в чому носять системний характер. Найбільш значущими з них,
що безпосередньо визначили антиінноваційну спрямованість розвитку регіональ-
них господарських комплексів, є такі:

нерівномірність розвитку регіональних економік і відсутність інноваційних
стратегій для регіонів;

відсутність державної стратегії відносно точкового розвитку інноваційної ді-
яльності – піонерних регіонів, галузей, підприємств, технопарків (типу Сколково в
Росії або Силіконової Долини в США);

нерівномірність розвитку галузей і відсутність національної стратегії розвит-
ку промисловості;

наростаюча науково-технічна інформаційна асиметрія, що призводить до
дискримінації в розвитку бізнесу;

брак зв'язку і ключових інтересів у системі відносин «держава – регіон – га-
лузь» і «влада – бізнес – населення»;

національний підприємницький сектор, що виник й активно позиціонує себе,
недостатньо пов'язаний із дослідженнями і розробками в науково-технічної сфері,
країна продовжує зазнавати труднощів від інституційної негнучкості у галузі інно-
вацій, високих технологій і науково-технічної діяльності;

несформованість державної концепції  національної інноваційної культури;
відсутність інновації не тільки на рівні промисловості та сфери послуг, але і

в системі управління – регіонального, державного.
Найактуальнішими проблемами інноваційного розвитку регіонів України

стають дефіцит інновацій і незначна забезпеченість інноваційними проектами ре-
гіонального управління, системи освіти та в цілому низький рівень інноваційної
культури. Завдання України – у найкоротший час вивчити досвід розв’язання цих
проблем, визначити шляхи реалізації інноваційної політики з урахуванням реаль-
них ринкових потреб та поширення процесів євроінтеграції.

Регулювання та підтримка інноваційної діяльності припускає розгляд інно-
ваційних процесів як передумови й обов'язкового чинника циклічних змін і ринко-
вих трансформаційних зрушень (змін у контексті запланованих реформ). Ця сис-
тема знань є комплексною, тому потребує використання суміжних наук та науко-
вих напрямів (рис. 1).

Рис. 1. Комплексний підхід до розвитку інноваційного менеджменту

Цільова спрямованість організаційної діяльності в рамках регіонального
управління та формування новітньої моделі передбачає:

Фінансовий
менеджмент

Інтеграція нових підходів до управління інноваціями

Системний та
ситуаційний підходи

Інноваційний
менеджмент

Орієнтація на інформа-
ційний процес та на

інформаційні технології

Методи Форсайт, матема-
тичне моделювання та

програмування

Державний, регіональ-
ний та галузевий ме-

неджмент та маркетинг
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визначення основних напрямів розвитку й активізації процесів регулювання
інноваційної діяльності в науково-технічній сфері;

формування інноваційної інфраструктури;
розроблення методик прискорення комерціалізації інновацій у рамках пріо-

ритетних для даного регіону галузей;
обґрунтування системи управлінських вплив на регіональне бізнес-

середовище у вигляді прямих і непрямих інструментів підтримки інновацій усіх
видів – радикальних, напіврадикальних, інкрементних, адаптації світового досвіду
на базі нових організаційних та інституційних форм бізнес-діяльності (кластерів,
технопарків, технополісів та ін.);

формування управлінських технологій створення інтегрованих організацій-
них платформ;

формування методологічних основ діагностики і моніторингу ключових ін-
новаційних процесів (аналіз галузевих ринків, інвестиційних та інформаційних ре-
сурсів, комплексне оцінювання інтелектуального капіталу та ін.);

інформаційне забезпечення дослідження інноваційної діяльності та супутніх
ринків, що позиціонує потребу у повній статистичній інформації про наукові дослі-
дження і розробки (дається не лише за видами робіт, але й за секторами науки,
соціально-економічними цілями та галузями науки).

В українській економіці слід адаптувати світовий досвід, орієнтований на чі-
тку диференціацію державної, державно-регіональної та регіональної інновацій-
ної політики. Суть адаптації полягає у визнанні наступного концептуального по-
ложення – підтримка і регулюючий вплив інноваційної діяльності здійснюється в
системі галузевої структури регіону з орієнтацією на типи інновацій за відповід-
ною територіально-галузевою ознакою. З одного боку, це забезпечить активізацію
кластеризації та підтримки територіального поділу праці в умовах наростаючих
процесів світової кризи і глобалізації світового ринкового простору. З іншого боку,
це є цільовим впливом на процеси інноваційного та науково-технічного розвитку в
системі вже сформованих національних і регіональних потенціалів (інтелектуаль-
ного, інфраструктурного, галузевих, інформаційного тощо).

Висновки. В умовах формування нової моделі регіонального управління в
Україні особливе місце займає перехід на інноваційну модель розвитку господар-
ського комплексу. У першу чергу, це передбачає розробку та впровадження полі-
тики активізації інноваційної діяльності в регіонах на основі місцевих ресурсів і
залучення фінансування. Для реалізації такої спрямованості в рамках національ-
ної регіональної політики необхідно формувати нові інституціональні основи.

У цілому необхідно сформувати систему інструментів та пріоритетних ва-
желів впливу на процеси підтримки інноваційної діяльності на всіх рівнях з боку
держави та регіональних органів влади. У сучасних умовах завершення процесів
ринкової трансформації в економіці України та її активному переходу до європей-
ської ринкової моделі розвитку центральне місце в державній промисловій полі-
тиці має належати інноваційній концепції розвитку, інноваційним моделям розвит-
ку регіонів. Саме такий пріоритет у розвитку господарського комплексу забезпе-
чить формування нового технологічного центру та реального стимулу в стрімких
змінах та формуванні наукових засад та інноваційних аспектів в новій моделі ре-
гіонального управління.
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