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ВСТУП
Розвиток інтелектуально�інноваційної си�

стеми регіонів набуває актуальності, що вима�
гає активної участі регіонів у здійсненні інно�
ваційних процесів. З точки зору методології та
розвитку інтелектуально�інноваційної системи
регіонів, необхідні цілісно взаємопов'язані,
концептуально�узгоджені знання про її розви�
ток, які повинні відповідати певним принципам,
що вимагають уточнення відповідно до умов
становлення економіки знань.

Кожен регіон повинен окремо, з врахуван�
ням існуючих особливостей, а також інтелек�
туального потенціалу, визначати пріоритети
розвитку, які відповідатимуть наявному потен�
ціалу та економічним можливостям і дадуть
змогу побудувати економіку знань регіону.
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У статті доводиться, що становлення економіки знань нерозривно пов'язане з формуванням,
генерацією, освоєнням знань та дифузією інновацій, у зв'язку з чим набуває актуальності розвиток
інтелектуально�інноваційної системи регіонів. Визначено, що недоліком існуючих підходів до виз�
начення регіональної інноваційної системи є невраховування інтелектуальної складової, яка є клю�
човим елементом кожної її підсистеми, з врахуванням чого запропоновано введення поняття "інте�
лектуально�інноваційна система регіонів" та запропоновано принципи її розвитку.

The becoming an economy of knowledges is indissolubly related to forming, generation, mastering of
knowledges and diffusion of innovations is analyzed in the article. In this case development of the
intellectually innovative system of regions acquires actuality. The lack of the existent principles
determination of the regional innovative system, there is an unaccount of intellectual constituent which is
the key element of every its subsystem. Introduction of concept the "intellectually innovative system of
regions" and principles of its development are offered.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед науковців, які приділяють значну ува�
гу концепціям регіональної інноваційної сис�
теми та питанням регіональної економіки, мож�
на назвати представників української еконо�
мічної школи: О. Амошу [1], П. Бєлєнького [6],
П. Бубенка [2], З. Варналія [8], В. Василенка [3],
З. Герасимчук [4], Б. Данилишина [5], М. До�
лішнього [6], М. Козоріз [11], В. Мельника [7],
В. Симоненка [9], Д. Стеченка [10], В. Чужико�
ва [12], А. Шевчук [13] та ін. Разом з тим, не�
зважаючи на велику кількість публікацій, пи�
тання розвитку регіональної інноваційної сис�
теми в умовах становлення знань потребують
подальшого теоретичного й методологічного
обгрунтування.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою статті є на основі визначення інте�
лектуально�інноваційної системи регіонів та її
підсистем запропонувати принципи розвитку
системи.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Концепція регіональної інноваційної систе�

ми інтегрує дві основні ідеї: системний харак�
тер інноваційної діяльності та регіональний
вимір інноваційного процесу. Регіональну інно�
ваційну систему можна розглядати як су�
купність взаємодіючих підсистем, розташова�
них на певній території, що забезпечують ефек�
тивний перебіг інноваційних процесів і мають
свої особливості. Недоліком існуючих підходів
до визначення регіональної інноваційної сис�
теми є невраховування значення інтелектуаль�
ної складової, яка є ключовим елементом кож�
ної її підсистеми, тому, на наш погляд, доціль�
ним є введення поняття "інтелектуально�інно�
ваційна система регіонів".

Отже, інтелектуально�інноваційна система
регіонів (ІІСР) — сукупність взаємопов'язаних
підсистем (забезпечення, формування, гене�
рації, освоєння знань і дифузії інновацій) та їх
елементів, локалізованих на певній території,
яким характерні певні властивості, які, взаємо�
діючи, зумовлюють нову інтегровану цілісність,
а також сукупність органів регіонального уп�
равління та інститутів, які забезпечують реалі�
зацію інноваційного процесу.

Інтелектуально�інноваційна система регі�
онів складається з таких підсистем та елемен�
тів:

— формування знань — освіта;
— генерації знань — наука;
— освоєння знань — виробництво;
— дифузія інновацій — інноваційна інфра�

структура, фінансова інфраструктура та між�
народне співробітництво.

Розвиток інтелектуально�інноваційної си�
стеми регіонів має здійснюватися на принци�
пах, які формували б певну стратегію і такти�
ку, спрямовану на досягнення визначених цілей
соціально�економічного розвитку регіонів в
умовах становлення економіки знань, і базува�
лися на таких найважливіших принципах: нау�
кової обгрунтованості, системності, комплек�
сності, цілісності, гнучкості, ієрархічності,
ефективності, альтернативності, адекватності,
цілеспрямованості, інформативності, довго�
строковості, свідомості, доступності та гармо�
нізації інтересів.

Принцип наукової обгрунтованості перед�
бачає, що розвиток ІІСР повинен бути науко�

во обгрунтованим, метою обгрунтування має
стати врахування знань про дію законів приро�
ди, техніки, суспільства з урахуванням історич�
них, геополітичних та ін. традицій і особливос�
тей розвитку регіонів. Це — об'єктивна вимога
і закономірність процесу становлення економ�
іки знань. Розвиток інтелектуально�інновацій�
ної системи регіонів базується на системних
знаннях про закономірності розвитку еконо�
міки; враховує реалії економічного, політично�
го і соціального життя регіонів, вітчизняний та
світовий досвід, а також використовує систе�
му наукових знань і методів.

Принцип системності — розглядає інтелек�
туально�інноваційну систему регіонів, з одно�
го боку, як єдиний об'єкт, в якому усі підсисте�
ми перебувають у взаємозв'язку й утворюють
певну цілісність та єдність; з іншого — як су�
купність самостійних об'єктів розвитку. Також
необхідно враховувати, що ІІСР, в свою чергу,
є підсистемою системи вищого порядку (у на�
шому випадку, національної інноваційної сис�
теми). Необхідність додержання принципу си�
стемності зумовлена потребою врахування
значної кількості факторів, які по�різному
впливають один на одного і в кінцевому підсум�
ку діють на результати всієї системи, забезпе�
чуючи синергетичний ефект. Принцип систем�
ності свідчить про те, що жодна підсистема не
може зазнати кардинальних змін без змін у всій
системі. Метою забезпечення цього принципу
є створення умов і механізмів забезпечення
формування, генерації, освоєння знань і дифу�
зії інновацій, що відповідає наявним у регіоні
природним і економічним умовам, задля стало�
го розвитку регіонів та становлення економіки
знань. Принцип системності розвитку ІІСР по�
винен забезпечувати формування оптимальних
темпів і пропорцій розвитку підсистем ІІСР.

Відповідно до даного принципу відбуваєть�
ся взаємоузгодження децентралізації і центра�
лізації регіонального управління, поєднання в
управлінні ринкових та адміністративних ме�
тодів управління, поєднання загальнодержав�
них і регіональних інтересів тощо [4, с. 332].

Ідеологія системного підходу вимагає до�
держання принципу комплексності, який озна�
чає, що всі підсистеми ІІСР мають розвиватися
комплексно, пропорційно й узгоджено, а та�
кож, що в інтелектуально�інноваційній системі
регіонів мають інтегруватися та бути збалан�
сованими інтереси всіх його суб'єктів. Якщо
якась з підсистем не розвивається належним
чином або ж деградує, то тоді не буде комплек�
сного розвитку всієї системи, або результати
будуть незначними. Розвиток підсистем ІІСР



30
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2012

повинен охоплювати формування, генерацію,
освоєння знань і дифузію інновацій в умовах
становлення економіки знань та враховувати їх
специфіку.

Принцип цілісності означає, що всі підсис�
теми ІІСР підпорядковані спільній меті задля
сталого розвитку регіонів та становлення еко�
номіки знань. Цілісність ІІСР в процесі її роз�
витку забезпечується єдністю цільової функції
як всієї системи в цілому, так і для кожної під�
системи зокрема. Характерна особливість
цілісності системи полягає в тому, що власти�
вості її підсистем не породжують аналогічних
властивостей і особливостей системи загалом.
Також це є принцип забезпечення просторової
цілісності ІІСР в процесі формування, гене�
рації, освоєння знань і дифузії інновацій, на�
лагодження функціональних взаємозв'язків
підсистем на даній території, оскільки пору�
шення їх або недостатність призведе до не�
ефективного використання інтелектуального
капіталу регіонів.

Принцип гнучкості проявляється як реак�
ція на внутрішні та зовнішні зміни, які влива�
ють на ІІСР, він полягає у здатності ІІСР пере�
ходити з одного стану в інший з метою досяг�
нення поставленої мети або набуття нових
функцій та означає здатність її підсистем
змінювати свою внутрішню структуру і власти�
вості, тобто їх можливість самовдосконалюва�
тися без зміни загальної інтелектуально�інно�
ваційної системи регіонів, а також зміни
зв'язків між її підсистемами, їх здатності до ін�
теграції.

Принцип ієрархічності визначає характер
відносин, що виникають у процесі управління
інтелектуально�інноваційною системою регі�
онів, передбачає формування методів, засобів
та інструментів регіональної політики станов�
лення економіки знань і охоплює:

— комплекс законодавчих, адміністратив�
них, економічних заходів, що здійснюються як
центральними, так регіональними органами
управління, направлених на створення сприят�
ливих умов для забезпечення формування, ге�
нерації, освоєння знань і дифузії інновацій;

— визначення та перерозподіл повноважень
між різними рівнями влади на основі децентра�
лізації управління соціально�економічними
процесами шляхом здійснення державно�пра�
вової та адміністративної реформ;

— визначення співвідношення та взаємодії
державного та ринкового регулювання;

— визначення комплексу нормативних, пря�
мих і непрямих методів регулювання ІІСР та їх
взаємоузгодженості між собою;

— формування рівнів регіонального управ�
ління: загальнодержавний, регіональний, міс�
цевий;

— координація діяльності та співробітниц�
тво між загальнодержавними і регіональними,
місцевими органами влади та різних суб'єктів,
зацікавлених у розвитку ІІСР.

Принцип ефективності полягає у здатності
досягнути сталого розвитку регіонів та станов�
лення економіки знань шляхом оптимального
забезпечення формування, генерації, освоєн�
ня знань і дифузії інновацій при мінімальних
витратах в межах реалізації політики розвит�
ку ІІС регіону.

Принцип альтернативності передбачає роз�
робку не одного, а кількох варіантів розвитку
інтелектуально�інноваційної системи регіонів,
оскільки хоч її розвиток і детермінований кон�
кретними умовами чи певними закономір�
ностями, але відбувається за різними напряма�
ми. Останнє зумовлено дією факторів, які впли�
вають на функціонування економіки в умовах
становлення економіки знань, їх інтенсивність,
можливість виникнення інших чинників та умов
у майбутньому.

Принцип адекватності означає, що розви�
ток інтелектуально�інноваційної системи регі�
онів має достатньо повно і точно відображати
реальні процеси економічного розвитку кож�
ного регіону з урахуванням:

— загальнодержавних пріоритетів еконо�
мічного та соціального розвитку та відповідної
обраної стратегії розвитку регіону;

— впливу факторів зовнішнього середови�
ща і внутрішніх передумов і можливостей регі�
ону в умовах становлення економіки знань;

— пріоритетності розвитку підсистем ІІСР;
— налагодження більш тісних взаємо�

зв'язків між підсистемами ІІСР тощо.
Принцип цілеспрямованості розвитку інте�

лектуально�інноваційної системи регіонів виз�
начається суспільними потребами в умовах ста�
новлення економіки знань, породженими пев�
ними соціально�економічними, політичними,
демографічними, науково�технічними та інши�
ми факторами.

Необхідною передумовою розвитку ІІСР є
максимальне врахування кількісних та якісних
характеристик усіх суб'єктів підсистем, їх мож�
ливостей та інтересів тобто додержання прин�
ципу інформативності. Для цього потрібна на�
явність об'єктивної інформації про їх стан, по�
треби, можливості для обгрунтованого засто�
сування тих чи інших інструментів стимулюван�
ня щодо формування, генерації, освоєння знань
і дифузії інновацій задля сталого розвитку ре�
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гіонів та становлення економіки знань. Також
важливою є інформація, одержана в результаті
зворотного зв'язку, що є підгрунтям для коре�
гування розвитку підсистем ІІСР. Системати�
зована інформація, яка передається та збері�
гається через сучасні інформаційно�комуні�
каційні мережі, перетворюється на значний
фактор становлення економіки знань в регіо�
нах.

Принцип довгостроковості передбачає
вибір і застосування довгострокових стимулів
для розвитку ІІСР, що націлені на становлення
економіки знань.

Принцип свідомості полягає у:
— популяризації наукового знання;
— формуванні свідомості людей, безальтер�

нативності поглядів щодо можливості досяг�
нення сталого розвитку регіонів та становлен�
ня економіки знань, за умови повного викори�
стання інтелектуального капіталу;

— формуванні інноваційної культури, яка
проявляється на індивідуальному, груповому,
регіональному та суспільному рівнях.

Принцип доступності до формування, гене�
рації, освоєння знань і дифузії інновацій повинен
грунтуватися на отриманні знання і здатності
реалізувати свої можливості на рівні регіону.

Принцип гармонізації інтересів повинен
здійснюватися при співпраці суб'єктів всіх під�
систем ІІСР.

ВИСНОВКИ
Отже, результативність інтелектуально�

інноваційної системи регіонів буде залежати
від того, наскільки вона органічно входить у
систему суспільного життя регіону. Структу�
ра інтелектуально�інноваційної системи регі�
онів характеризується взаємозалежністю
підсистем. Інтелектуально�інноваційна систе�
ма регіонів пронизує весь соціально�економіч�
ний організм регіону, охоплює життєдіяльність
різноманітних економічних суб'єктів.

Для становлення економіки знань необхід�
но забезпечити дотримання єдиних принципів
розвитку інтелектуально�інноваційної системи
регіонів, які максимально враховують транс�
формаційний характер економіки регіонів і доз�
волять досягти сталого економічного розвитку.
На наш погляд, наведені принципи розвитку
ІІСР взаємопов'язані між собою, тобто невра�
хування принаймні одного із них може призве�
сти до деструктивних змін в усій системі та заг�
рози неотримання очікуваного результату від її
розвитку. Тому основною умовою розвитку
ІІСР в умовах становлення економіки знань по�
винно бути врахування усіх цих принципів.
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