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ВСТУП
Концепція регіональної політики, крім со�

ціальної орієнтованості та втілення принципу соц�
іальної справедливості, має бути адекватною стра�
тегічним цілям економічного зростання, тобто
спрямованою на інноваційний тип економіки. Вона
має передбачати процес формування сприятливих
передумов для регіонів, що стає дуже актуальним в
умовах кризових явищ. Активізація досліджень у
даному напрямі зумовлена ще й тим, що, на відміну
від економічної науки Заходу, де методологічні
підходи послідовно змінювались на різних етапах
розвитку, українським дослідникам необхідно
пройти багаторічний період еволюції регіональної
політики розвинутих країн світу за короткий пері�
од. Увага багатьох вітчизняних вчених привернута
до теоретичних проблем обгрунтування стратегії
інноваційного розвитку регіонів, спрямованої на
посилення конкурентоспроможності регіонів та
водночас ліквідації диспропорцій їх розвитку. Су�
часні вектори економічного розвитку роблять рег�
іони ключовими економічними одиницями: поява
нових регіонів з істотними конкурентними перева�
гами стане відповіддю на виклики кризи. Акту�
альність розробки стратегії інноваційного розвит�
ку регіонів зумовлюють необхідність подальших на�
укових досліджень в цьому напрямі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед науковців, які приділяють значну увагу
питанням регіональної економіки, необхідно
відзничити О. Амошу [1], П. Бєлєнького [7], П. Бу�
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бенка [2], З. Варналія [10], В. Василенка [3], З. Ге�
расимчук [4], Б. Данилишина [6], М. Долішнього
[7], М. Козоріз [13], В. Мельника [8], В. Симонен�
ка [11], Д. Стеченка [12], В. Чужикова [14], А. Шев�
чук [15] та ін. Але, незважаючи на велику кількість
публікацій, присвячених регіональним проблемам
розвитку, стратегічне планування інноваційного
розвитку регіонів потребує подальшого дослід�
ження, у тому числі за рахунок кластерного підхо�
ду.

Метою дослідження є розробка етапів страте�
гічного планування інноваційного розвитку регі�
онів, запровадження кластерного підходу до інно�
ваційного розвитку регіонів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Оскільки після затвердження Кабінетом

міністрів України у 2006 р. "Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2015 року" [9]
не сталося істотних зрушень у процесах нівелю�
вання диференціації умов економічної діяльності
регіонів, продовжуються процеси їх територіаль�
ної дивергенції, виникає потреба по�новому
підійти до стратегічного планування інноваційно�
го розвитку регіонів. Пріоритетними завданнями
впровадження інноваційних форм регіонального
розвитку доцільно визначити створення внут�
рішніх передумов і стимулів для мобілізації інвес�
тиційних ресурсів, переструктурування госпо�
дарських комплексів регіонів, зменшення рівня
ризику підприємницької діяльності і, як наслідок,
посилення ділової активності та пом'якшення не�
гативних наслідків світової кризи.
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Найбільш дієвим інструментом управління
інноваційним розвитком регіону є стратегічне пла�
нування. Стратегічне планування інноваційного
розвитку регіону, на наш погляд, необхідно здійс�
нювати за наступним алгоритмом:

1. Визначення мети інноваційного розвитку
регіону.

1. Аналіз потенціалу розвитку регіону.
2. Визначення сильних і слабких сторін регіону.
3. Використання наявних та створення нових

регіональних переваг.
4. Розробка концепції інноваційного розвитку

регіону.
5. Розробка плану конкретних дій та реаліза�

ція стратегії.
6. Аналіз ефективності її результатів.
7. Корегування мети та методів її досягнення.
Головне питання, на яке має сьогодні відпові�

дати стратегічний план інноваційного регіональ�
ного розвитку, — як подолати кризу, підняти
рівень добробуту населення та закласти надійні
підвалини щодо його подальшого підвищення.
Пріоритет надається кінцевій меті сталого розвит�
ку — створенню умов для забезпечення гідного
рівня і якості життя людини.

До особливостей та пріоритетів регіонального
стратегічного управління інноваційним розвитком
необхідно віднести:

— становлення інноваційної моделі розвитку
як основи конкурентоспроможності регіонів;

— використання нових ефективних форм взає�
модії регіонів із зовнішнім середовищем;

— розширене відтворення регіональних інте�
лектуальних ресурсів;

— створення та розвиток ефективної регіо�
нальної інфраструктури і сприятливих умов для
інноваційної діяльності;

— стимулювання розвитку малих інноваційних
підприємств;

— залучення зовнішніх інвестицій у високотех�
нологічну сферу;

— створення кластерних об'єднань для підви�
щення ефективності впровадження інноваційної
продукції;

— підвищення кваліфікації керівників і спец�
іалістів, задіяних у процесах розвитку регіону.

Голови місцевих адміністрацій мають право са�
мостійно створювати спеціальний структурний
підрозділ для реалізації державної інноваційної
політики, на яку покладаються такі основні завдан�
ня: сприяння розвитку діючих та створенню нових
форм науково�технічної, технологічної та іннова�
ційної діяльності; участь (за дорученням МОНМС
України) в проведенні експертизи інноваційних
пропозицій для включення їх до національних,
державних та регіональних програм; участь у виз�
наченні доцільності виконання і фінансування інно�
ваційних проектів у складі регіональних наукових і
науково�технічних програм тощо [7, с. 47].

Органи управління регіонального і місцевого
рівнів можуть відігравати визначальну роль у мо�

білізації внутрішніх економічних потенціалів да�
них територій, оскільки їх обізнаність із станом
справ і компетентність щодо прийняття рішень на
регіональному рівні є безперечними.

Але стратегічне планування інноваційним роз�
витком на регіональному рівні пов'язане з деяки�
ми негативними факторами і невирішеними про�
блемами, характерними серед яких є:

— відсутність в Україні чітко сформульованої
державної науково�технічної й інноваційної пол�
ітики та дієвої системи її реалізації, а також не
сформований ефективний механізм взаємовідно�
син центру з регіонами та регіонів між собою;

— відсутність конкретних організаційних
структур для управління інноваціями на рівні рег�
іонів країни;

— недосконала нормативно�правова база щодо
регулювання відносин суб'єктів інноваційного
діяльності, в першу чергу відносин власності на ре�
зультати інтелектуальної діяльності та недостатня
підтримка фінансово�кредитної, податкової і мит�
ної політики пріоритетних інноваційних проектів;

— відсутність на рівні регіонів координаційних
прогнозуючих центрів для надання кваліфікованої
інформації й рекомендацій щодо розвитку продук�
тивних сил у пріоритетних напрямах наукової та
інноваційної діяльності на регіональному рівні;

— багатовідомче, найчастіше суперечливе уп�
равління наукою на території регіону, що призво�
дить до розбалансованості у розвитку фундамен�
тальних і прикладних досліджень тощо.

Основою стратегії інноваційного розвитку ре�
гіону має стати цілеспрямований пошук розвитку
та ефективне управління нововведеннями в усіх
сферах життя регіону. Тому інноваційний розви�
ток, адекватний сучасним методам організації еко�
номіки, вимагає переосмислення державної регі�
ональної політики в рамках використання можли�
востей кластеризації економіки регіонів. Саме кла�
стерний підхід щодо стратегічного планування
інноваційного розвитку може бути потужним по�
штовхом щодо розвитку економіки регіонів.

Під кластером автор розуміє в певних просто�
рових рамках сукупність підприємств, освітніх
установ, дослідних центрів, наукових організацій,
органи влади і громадські організації, спільні ре�
сурси основних виробництв і споживачів, пов'яза�
них технологічним ланцюгом у процесі створення
доданої вартості інноваційної продукції.

За період свого існування у різних країнах кла�
стери зарекомендували себе як нова перспектив�
на форма інноваційного розвитку, маючи істотні
переваги, до яких відносяться:

— концентрація компаній в одному регіоні, що
надає їм переваги над розрізненими конкурентами;

— вигоди від спільного використання фінансів,
трудових ресурсів, обладнання, яке через високу
вартість не може бути закуплене малими підприє�
мствами;

— розширення доступу до ринків збуту,
спільна організація реалізації і транспортування
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продукції із залученням до співпраці оптових про�
давців та створення спільних офісів на території
країн та за її межами;

— забезпечення доступу до інформації, нових
технологій, коли продукування й використання
знань стає основою діяльності по всьому ланцюгу
доданої вартості. Інновації стають основою регі�
ональних і організаційних стратегій росту;

— органи влади й управління мають змогу
чіткіше визначати спеціалізовані програми та інве�
стиційні проекти для їх підтримки;

— більша гнучкість та стійкість по відношен�
ню до кризових явищ в економіці;

— посилення спеціалізації та поглиблення под�
ілу праці призводить до підвищення конкуренції в
кластері, як наслідок, призводить до зростання
продуктивності праці компаній, підвищення якості
продукції та зниження цін. У свою чергу, названі
переваги дають можливість подолати кризові яви�
ща, прискорити інноваційний розвиток регіонів.

ВИСНОВКИ
Аналіз еволюції регіональної політики в дер�

жаві, незважаючи на цілу низку невирішених про�
блем, свідчить про істотне зростання ролі та мож�
ливостей регіонів у реалізації стратегії інновацій�
ного розвитку. У той же час стратегічне плануван�
ня інноваційним розвитком регіонів має слабкі сто�
рони, що проявляються у зведенні регіональною
владою цього процесу до рівня оперативних за�
ходів та у відсутності всебічного урахування спе�
цифіки і конкурентних переваг територій, недо�
статній орієнтації на перспективний розвиток.
Такий підхід ускладнює вибір та використання
найоптимальніших у конкретних економічних
умовах інструментів і об'єктів управління іннова�
ційними процесами, раціонального використання
наявних у регіонах ресурсів.

Реальним інструментом розв'язання проблем
може стати процес фактичного розмежування по�
вноважень між центром і регіонами з передачею
частини функцій державного управління на місце�
вий рівень, формування регіональної стратегії інно�
ваційного розвитку та використання власних ме�
ханізмів її реалізації. У результаті дослідження
доведено, що доцільним є застосування кластерно�
го підходу до стратегічного планування інновацій�
ного розвитку регіонів. Отже, кластерна форма
організації різних підприємств на основі мережі
стійких зв'язків між усіма його учасниками приво�
дить до створення особливої форми сукупного
інноваційного продукту, який концентрує різно�
манітні наукові й технологічні винаходи, що транс�
формуються в інновації, а їх комерціалізація забез�
печує досягнення конкурентних переваг. Регіони, в
межах яких буде створено кластери у найбільш
пріоритетних галузях, зможуть перетворитися на
території, які виступатимуть каталізатором іннова�
ційного розвитку національної економіки.

Подальші дослідження теоретичних і практич�
них умов стратегічного планування інноваційно�

го розвитку регіонів доцільно, на наш погляд, про�
водити з точки зору кластерного підходу як осно�
ви для інноваційного розвитку регіонів.
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