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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку перед регіонами України постають нові 
орієнтири щодо інтенсивного використання нових 
можливостей господарювання, вимоги щодо вико-
ристання на практиці інноваційних механізмів та 
важелів стимулювання соціально-економічного 
розвитку територій. Формування потужних інно-
ваційних регіональних систем та високорозвине-
ного інноваційного потенціалу дозволить створити 
основу для економічного зростання та підвищення 
конкурентоспроможності нашої країни в цілому. 
Оскільки інноваційний потенціал відіграє важливу 
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В статье рассмотрены подходы к поня-
тиям «регион» как социально-экономиче-
ская система и «инновационный потенциал 
региона». Выделены направления форми-
рования социально-экономических систем 
региона и эффективности использования 

его инновационного потенциала. Предло-
жены направления определения стратегии 
усовершенствования регионального инно-
вационного развития.
Ключевые слова: регион, региональная 
социально-экономическая система, иннова-
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In the article describes the approach to the con-
cept of "region" as a socio-economic system 
and "innovative potential of the region." Allo-
cated directions of formation of social and eco-
nomic systems of the region, and effective use 
of its innovation potential. Directions determin-
ing the strategy to improve the regional innova-
tion development
Key words: region, regional socio-economic 
system, innovation, innovative potential, innova-
tive policy, innovative development.

роль у забезпеченні довготривалого інноваційного 
розвитку економіки регіонів, то постає проблема 
всебічного дослідження цього поняття.

У зазначених умовах аспекти формування соці-
ально-економічних систем регіону та оцінювання 
використання інноваційного потенціалу набувають 
значної актуальності через недосконалість прак-
тики їх оцінювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним та практичним питанням форму-
вання та функціонування регіональних інновацій-
них систем, використанню інноваційного потенці-
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алу регіону приділялась увага у наукових працях 
вітчизняних і зарубіжних вчених: Г.О. Андрощук 
[18], Л.Л. Антонюк [1,2], Б. Ашейма [3], В.Г. Бодрова 
[10], З. С. Варналія [7], М.В. Гаман [10], М. Жерт-
лера [9], А. Ісаксена, О.А. Карлової [13], Ф. Тьод-
лінга [4], Л.І. Федулової [19, 20], К. Фрімена [22], 
Дж. Хауельса [14], М. Хайденрайха [6], В. І. Чужи-
кова [23] та ін. Проте, цей науковий аспект не має 
єдиного наукового базису тому є актуальним для 
досліджень на сучасному етапі вітчизняного регіо-
нального розвитку. 

Постановка завдання. Метою даного дослі-
дження є визначення змісту понять «регіон» як 
соціально-економічної системи та «інноваційний 
потенціал регіону» у межах визначення напрямів 
удосконалення регіонального інноваційного роз-
витку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні все більшої уваги приділяється розви-
тку регіонів України, що обумовлює посилення їх 
відповідальності за стан та покращення інновацій-
ного потенціалу і залучення його до розв’язання 
регіональних соціально-економічних проблем. 

Регіон як господарська система – це частина 
глобального економічного простору і, водно-
час, географічного. Із системного погляду він є 
цілісністю природного середовища, господар-
ства та населення. Типізація регіонів визначена 
взаємозв'язками з трьома названими середови-
щами, а економічна система – їхньою цілісністю 
та внутрішньою взаємодією. Останню визначають 
складні зв'язки – структурні, управлінські, суборди-
наційні, внут- рішньогенетичні тощо. Їхня міцність 
всередині системи визначає її стійкість, а пошук 
взаємодій із зовнішнім середовищем сприяє її 
розвитку. Регіональна цілісність господарської 
системи – це ступінь інтегрованості відносно авто-
номних соціально-економічних систем в економіч-
ному просторі внутрішньо складних, але стійких 
структур. [15, c. 188]. 

На думку А.І. Гаврилова регіон як соціально-еко-
номічна система «може бути представлений сукуп-
ністю п'яти основних підсистем, до яких відносяться: 
системоутворююча база, системообслуговуючий 
комплекс, екологія, населення, інфраструктура 
ринку». У сучасній науці найбільше розповсю-
дження отримали чотири підходи до тлумачення 
регіону: регіон-квазідержава, регіон-квазікорпора-
ція, регіон-ринок (ринковий ареал) та регіон-соціум. 
Регіон як квазідержава представляє собою відносно 
відокремлену систему держави та національної 
економіки. У багатьох державах світу регіони аку-
мулюють все більше функцій і фінансових ресур-
сів, що раніше підпорядковувались «центру» (тут 
мають місце процеси децентралізації та федералі-
зації). Регіон як квазікорпорація являє собою зна-
чний суб'єкт власності (регіональної та муніципаль-
ної), економічної та господарської діяльності. У цій 

якості регіони являють собою учасників конкурент-
ної боротьби на ринках товарів, послуг, капіталу 
(прикладом може бути захист «торгової марки» 
місцевих продуктів, власного ноу-хау, змагання за 
більш високий регіональний інвестиційний рейтинг 
тощо). Підхід до регіону як до ринку, що обмеже-
ний територіальними кордонами, акцентує увагу 
на загальних умовах економічної діяльності та осо-
бливостях регіональних ринків різноманітних това-
рів та послуг, праці, фінансово-кредитних ресурсів, 
цінних паперів, інформації, інтелекту тощо. Підхід 
до регіону як до соціуму висуває на передній план 
відтворення суспільного життя (населення і трудо-
вих ресурсів, освіти та охорони здоров'я, культури, 
мистецтва, навколишнього середовища) та розви-
ток системи розселення населення.

Специфічні характеристики регіонів найбільш 
доцільно використовувати для створення ареа-
лів інноваційного розвитку, а також забезпечення 
всебічної і цілеспрямованої підтримки науково-
дослідної діяльності. Ступінь успішності іннова-
ційної продуктивності безпосередньо залежить 
від рівня розвитку соціального середовища, його 
сприйнятливості до процесів удосконалення існу-
ючих або впровадження нових технологій, продук-
тів і послуг. Серед регіонів України в 2013 р. лише 
4 регіони (Львівський, Миколаївський, Харківський 
та м. Київ) мали рівень наукомісткості ВРП вище 
середньонаціонального і тільки в Харківському 
регіоні було перевищено критичний рівень науко-
місткості – 2,4% [5]. 

До того ж треба зазначити, що рівень і якість 
життя населення визначає не тільки економічна 
сфера, але й можливість розвитку національної 
культури, ступінь екологічної безпеки, свобода 
вибору між певними видами господарської діяль-
ності та збереження традиційного способу життя, 
завдяки чому змінюються і критерії виділення регі-
ональних соціально-економічних систем. Найваж-
ливішими серед них є: 

- підвищення рівня життя, ступеня соціального 
добробуту населення та інші соціальні критерії, які 
не обов’язково мають економічний характер; 

- величина економічного ефекту для даної регі-
ональної системи, що може бути представлена у 
вигляді приросту трудового та інтелектуального 
потенціалів; 

- ступінь екологічної безпеки і збереження 
антропогенної і природної рівноваги екосистем 
[15 с. 190].

Досвід розвинутих країн вчить, що структурна 
перебудова економіки постіндустріального сус-
пільства, підвищення її конкурентоспроможності 
можливі лише за умов широкого впровадження і 
використання інновацій, тобто активізації іннова-
ційної діяльності, яка базуватиметься на макси-
мально можливому використанні інноваційного 
потенціалу регіонів. 
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Лише такий потенціал може забезпечити вироб-
ництво і реалізацію принципово нових, технологіч-
них видів продукції, яка була б здатна покращити 
конкурентні переваги виробників. Інноваційний 
потенціал регіону є частиною соціально-економіч-
ного потенціалу території і являє собою сукупність 
ресурсів, що накопичені.

На регіональному рівні саме інноваційні про-
цеси є територіально інтенсивними. Адже вони 
визначають рівень і характер економічного розви-
тку регіонів і країни в цілому. З точки зору Верхо-
глядової Н. І., "інноваційним розвитком економіки 
є процес розширеного суспільного відтворення, в 
якому зростання обсягів виробленої продукції та 
підвищення її конкурентоспроможності досяга-
ється переважно за рахунок інтенсивного викорис-
тання нових знань та їх матеріалізованих резуль-
татів" [8, c. 154]. Саме тому для вивчення розвитку 
інноваційної діяльності необхідно визначити сут-
ність і сучасний стан інноваційної активності кра-
їни та регіону.

Інновації, як відомо, існують у різних формах: 
нові види технологій, нова продукція, новий вироб-
ничий процес, управлінські та організаційні ново-
введення тощо. Зазвичай під інноваціями розу-
міють систему, що складається з трьох основних 
фаз: генерування ідей та знань; їх спільне вико-
ристання і поширення між споживачами; застосу-
вання цих знань та ідей для вдосконалення про-
дукту [12, c. 217]

Процес поширення інновацій від централізова-
ного повинен перейти до локального, коли окремі 
регіони завдяки локальним інноваційним проце-
сам стануть «точками інноваційного зростання» 
національної економіки. Вибір нової інноваційної 
моделі розвитку регіону потребує створення на 
його території дієвої інноваційної системи. Регі-
ональна інноваційна система повинна об'єднати 
зусилля державних та місцевих органів влади, 
наукових та освітніх установ, бізнесових структур, 
регіональних громадських організацій, спрямова-
них на активізацію місцевих чинників економічного 
зростання за рахунок переважно інноваційного 
розвитку виробництва.

Таке дослідження вимагає розв’язання двох 
завдань: розкриття внутрішньої будови (струк-
турні елементи та їх взаємозв’язок) інноваційного 
потенціалу та виявлення чинників, які впливають 
на інноваційний потенціал у регіоні. На регіональ-
них рівнях зосереджений значний інноваційний 
потенціал.

Розвиток як країни в цілому, так і її територій, 
неможливий без використання інновацій і модер-
нізації усіх складових регіональних системи. Голо-
вна мета інноваційного типу розвитку полягає в 
отриманні максимального економічного ефекту 
від кожної одиниці впровадженого і перетвореного 
на товар винаходу та ідеї. 

Для аналізу інноваційного потенціалу регіону 
слід визначити сутність цієї категорії. Під іннова-
ційним потенціалом регіону розуміють його спро-
можність здійснювати інноваційну діяльність у 
різних секторах науки та інноваційній сфері, що 
функціонують на відповідній території. Завдяки 
інноваційному потенціалу регіону відбувається 
соціальне, економічне та науково-технічне зрос-
тання а також виробництво конкурентоспромож-
ної продукції. Важливою характеристикою інно-
ваційного потенціалу є сприйнятливість територій 
до інновацій і рівень їх інноваційної активності. 
Найбільша кількість інноваційно-активних підпри-
ємств сконцентрована в Харківській області (9,6% 
загальної кількості по Україні), м. Києві (7,4%), 
Запорізькому (6,5%), Миколаївському (6,5%) 
та Львівському (5,7%) регіонах. Відповідно до 
Звіту про конкурентоспроможність регіонів Укра-
їни 2012 року за індексом конкурентоспромож-
ності регіонів, що розраховується за методикою, 
в основі якої також лежить GCI, лідирують місто 
Київ (4,37), Харківська (4,19), Дніпропетровська 
(4,16), Донецька (4,14), Київська (4,12), Одеська 
(4,10) та Запорізька (4,07) області (в середньому 
за регіонами України індекс склав 4,00) [11]. 

Аналіз впровадження в 2008-2013 рр. про-
гресивних технологій показав, що три регіони – 
Харківський, Запорізький та м. Київ лідирували зі 
значним відривом від інших регіонів. У 2013 р. 
лише м. Київ та Харківський регіон разом впро-
вадили 55,4% всього обсягу прогресивних тех-
нологічних процесів по Україні. Це один із показ-
ників виробничо-технологічного потенціалу, який 
характеризується надвисокою територіальною 
диференціацією. У 2013 р. максимальне значення 
впроваджених прогресивних технологічних про-
цесів у 235,7 раза перевищило його мінімальне 
значення. Першу позицію за часткою інноваційної 
продукції в загальному обсязі реалізованої продук-
ції в 2013 р. займав Полтавський регіон – 14,4%. 
Крім зазначеного ще 7 регіонів мали рівень показ-
ника, вищий середнього по країні (4,09%): Закар-
патський (13,4%), Івано-Франківський (7,5%), Сум-
ський (10,6%), Тернопільський (7,4%), Харківський 
(4,8%), Херсонський (5,6%) та м. Київ (4,4%) [16].

У реалізації інноваційної стратегії розвитку 
регіонів України надважливу роль також відіграє 
їх науковий потенціал. Дослідження свідчать, що 
поряд із поглибленням диференціації соціально-
економічного розвитку регіонів відбувається й 
посилення нерівномірності розміщення та розви-
тку наукового потенціалу. А саме, він розгляда-
ється як основа забезпечення конкурентоспро-
можності регіонів і потужна складова регіональних 
інноваційних систем. Інтелект і знання є одним з 
головних резервів країни, причому єдиним віднов-
люваним ресурсом. Для його застосування у кра-
їни є головне – це освічені кадри та наука, але, 
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на жаль, вони практично не використовуються, 
тому що немає внутрішнього попиту на інтелект і 
нове знання, немає інфраструктури, яка цей попит 
забезпечить. Основою сучасних технологій є фун-
даментальна наука, яка створює інтелектуальні 
ресурси суспільства, основу сучасної технології.

Нажаль, серед різного роду чинників кризової 
ситуації в економіці так само, як і у сфері іннова-
цій, слід особливо відзначити: відсутність єдиної 
продуманої системи державної підтримки роз-
витку інноваційних процесів на регіональному 
рівні; недосконалість і нерозвиненість законодав-
чої бази; мізерність і економічну неефективність 
фінансування освіти, науки та інноваційного біз-
несу; недостатність бюджетного та відсутність 
венчурного фінансування; недієспроможність або 
повну відсутність інноваційної інфраструктури, 
недостатню сформованість механізмів активізації 
інвестиційних процесів у сфері новітніх технологій.

Досвід світової практики щодо реалізації інно-
ваційної політики щодо забезпечення інновацій-
ного розвитку регіонів показує, що вона має здій-
снюватися за такими основними етапами [16]:

1. Формування і законодавче забезпечення 
державної політики підтримки інноваційного роз-
витку регіонів;

2. Формування ефективно діючої регіональної 
інноваційної інфраструктури;

3. Розроблення програм інноваційного розви-
тку конкретних регіонів з урахуванням пріоритет-
них напрямів інноваційної діяльності регіональ-
ного рівня;

4. Реалізація програм інноваційного розвитку 
регіонів з поточним корегуванням.

Формування напрямів регіональної інновацій-
ної політики, яка була б здатна забезпечити реа-
лізацію зазначених вище завдань, має базуватися 
на таких основних підходах [13]:

1. Системний підхід до формування регіональ-
ної інноваційної політики.

2. Створення регіональної інноваційної інф-
раструктури, що враховує специфіку територій, з 
наступною інтеграцією в єдину систему.

3. Узгодженість середньострокових пріори-
тетних напрямів інноваційної діяльності регіо-
нального та загальнодержавного рівнів (згідно із 
Законом України «Про пріоритетні напрями інно-
ваційної діяльності в Україні»).

4. Концентрація ресурсів на пріоритетних 
напрямах з чітким визначенням джерел фінансу-
вання.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, вирішити існуючі проблеми допоможе нау-
ково обґрунтована комплексна програма розвитку 
регіону, яка повинна передбачати взаємозв’язок 
технічного та технологічного переозброєння під-
приємств у взаємозалежності з розв’язанням про-
блем економіки країни загалом. Саме такий підхід 

дозволяє через всебічний і комплексний аналіз 
економічної ситуації в регіоні розглянути проблему 
інновацій з різних точок зору: економічної, соці-
альної, технологічної, екологічної, демографічної, 
культурної, освітньої та інших. Це надасть змогу 
збалансувати ресурсний і виробничий потенціал 
регіонів країни. Розробка комплексної програми 
розвитку території дасть можливість здійснювати 
акумуляцію інноваційних ресурсів з внутрішніх та 
зовнішніх джерел.

Запровадження комплексного підходу до роз-
робки інноваційно-інвестиційних програм дозво-
лить забезпечити збалансований економічний, 
екологічний і соціально-культурний розвиток регі-
ону, знайти шляхи вирішення найбільш гострих і 
значущих проблем [21, c. 75]. Дуже важливим є, 
щоб перспективні напрями активізації інноваційної 
діяльності регіонів були узгоджені зі стратегічними 
цілями та пріоритетами їх соціально-економіч-
ного розвитку, а розробка спеціальних механізмів 
впливу держави на розвиток регіонів повинна вра-
ховувати місцеві територіальні особливості, тери-
торіальні перспективи розвитку й наукового потен-
ціалу кожного з них. 
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