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ВСТУП
Світова фінансово�економічна криза і супе�

речливі підсумки здійснюваних ринкових ре�
форм, з одного боку, ускладнили і без того
нестійке соціально�економічне становище регіо�
нів, а з іншого — надали українським регіонам
додаткові можливості трансформації їх еконо�
міки в інноваційно�орієнтовані, конкурентосп�
роможні економічні системи. Щоб ці можли�
вості реалізувати, регіонам необхідно чітко виз�
начити інноваційні цілі, сформувати інституційні
умови, мобілізувати інноваційний потенціал для
переходу до нового типу розвитку.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення методоло�

гічних підходів до оцінки розвитку інноваційного
підприємництва та обгрунтування інноваційного
розвитку підприємств харчової промисловості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню про оцінку інноваційного розвитку

сучасного підприємства присвячені роботи Яков�
лєва А., Маркіної Ю.І., Антонюк Л.Л., Шуміхина
В. та інших вчених�економістів. Аналіз наукової
та методичної літератури показав відсутність
єдиного підходу до проблем, зазначеним як ака�
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демічні, так і в практиці загальних заходів для
оцінки інноваційних старших керуючих компаній.
Таким чином, при оцінці інноваційного розвитку
підприємства, не зважаючи на різні напрями про�
ведення такого оцінювання, ключовими аспекта�
ми процедури оцінювання виступають — кінце�
вий результат обраного напряму оцінювання
інновації, або, іншими словами, результативність,
а також оцінювання ефективності від здійснен�
ня інноваційних процесів на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна практика управління інноваційним

розвитком не відрізняється наявністю такого
інституційного устрою, який би ефективно об'єд�
нував і координував зусилля розрізнених учас�
ників інноваційної діяльності в регіоні. Неузгод�
женість дій численних інститутів, що діють на ме�
зорівні економіки, різнополярність їх інтересів
призводять до розривів в інституціональному
просторі регіону, які, в свою чергу, зумовлюють
відсутність стійких, передбачуваних, загально�
визнаних регламентів поведінки у сфері інновац�
ійної діяльності. В результаті — відносини в інно�
ваційній сфері регулюються індивідуальними
рішеннями, що не сприяє зростанню їх ефектив�
ності. При розгляді проблем управління іннова�
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ційним розвитком регіонів ми виходимо переваж�
но із загальнометодологічних і теоретичних дос�
ліджень вітчизняних авторів, що визначають в
якості його базового компонента стратегію, що
слід трактувати як необхідність дотримання
принципу стратегування управління інновацій�
ним розвитком регіонів [3]. В якості концептуаль�
ної основи типологізації регіонів обгрунтовані
умови і параметри інноваційного розвитку регі�
онів. Доцільне застосування одинадцяти показ�
ників, які дозволяють дати системну оцінку ре�
сурсної бази та результатів інноваційної діяль�
ності регіонів на підставі даних офіційної стати�
стики і сформувати віртуальні кластери:

1. Число організацій, що виконують дослід�
ження і розробки, одиниць.

2. Чисельність персоналу, зайнятого дослі�
дженнями і розробками, чол.

3. Внутрішні витрати на дослідження і роз�
робки, млн грн.

4. Чисельність дослідників з вченими ступе�
нями, чол.

5. Число створених передових виробничих
технологій, од.

6. Число використаних передових виробни�
чих технологій, од.

7. Число організацій, що здійснюють інно�
ваційну діяльність, од.

8. Питома вага організацій, що здійснюють
інновації, %.

9. Витрати на технологічні інновації, тис. грн.
10. Обсяг інноваційних товарів, робіт, по�

слуг, млн грн.
11. Обсяг інноваційних товарів, робіт, по�

слуг, %.
Механізм управління інноваційним розвитком

регіонів має базуватися на загальних вимогах і
особливостях конкретних адміністративно�тери�
торіальних утворень, що визначають типи доціль�
них стратегій та інструментарій їх реалізації.

Інваріантні напрями інноваційного розвитку
регіонів України: активізація попиту з боку всіх
суб'єктів економічної діяльності на інноваційну
продукцію та послуги; розширення економічних
зв'язків із зарубіжними партнерами; переклад рен�
ти, утвореної в національному масштабі, з корпо�
ративного сектору в сектор домогосподарств.

Інструментарій активізації попиту включає:
надання податкових пільг і субсидій підприєм�
ствам�покупцям інноваційної продукції; вве�
дення обов'язкової норми на використання
інноваційної продукції в рамках державного
замовлення; популяризація вітчизняної іннова�
ційної продукції серед населення; надання суб�
сидій населенню на придбання наукомісткої
продукції вітчизняного виробництва [8].

Інструменти розширення економічних зв'яз�
ків із зарубіжними партнерами — організаційні
та фінансові заходи, що стимулюють вихід вітчиз�
няних підприємств на міжнародні ринки факторів
виробництва, продукції та послуг.

Інституційний інструментарій включає роз�
робку нормативної бази, що виключає отриман�
ня ренти господарюючими суб'єктами і зумовлює
діяльність господарюючих суб'єктів і органів вла�
ди і управління по "довгим" правилам.

Крім інваріантних дій з управління іннова�
ційним розвитком регіонів, доцільне викорис�
тання специфічних, необхідних для реалізації
конкретних стратегій.

Для Києва необхідне коригування стратегії
— перехід від фактичної стратегії концентрації
науково�дослідного і освітнього потенціалу до
стратегії міжрегіональної конвергенції. Основ�
ний напрям — розвиток міжрегіональних
зв'язків науково�дослідних та освітніх комп�
лексів столиці з профільними виробничими,
науково�виробничими, дослідно�конструк�
торськими об'єднаннями та освітніми устано�
вами інших регіонів [7].

Інструментарій техніко�технологічного та
організаційно�економічного змісту включає всі
виявлені в теоретичних роботах і передовій
практиці компоненти.

В інституціональному плані необхідне переос�
мислення державними та регіональними органа�
ми влади та управління ролі Києва — від його ба�
чення як одного із світових міст і ядра київської
агломерації — до позиціонування в якості систем�
ного драйвера інноваційного розвитку країни.

Для групи "регіонів�лідерів" доцільне форму�
вання стратегії комплексного інноваційного роз�
витку, заснованої на продукуванні власних та
впровадженні наявних інновацій. В якості основ�
ного напряму реалізації стратегії слід прийняти
створення інноваційних кластерів, що об'єднують
виробничі, науково�дослідні та освітні структури.

В якості інструментарію реалізації стратегії
доцільні: розвиток комплексу інноваційно�оріє�
нтованих технопарків; індустріальних парків;
створення великих некомерційних організацій за
участю національних і зарубіжних бізнес�струк�
тур, регіональних органів влади та управління, які
здійснюють координацію діяльності учасників
кластерів; реалізація великих інноваційних про�
ектів у рамках створених кластерів [6].

Для групи регіонів "активних розробників"
доцільне використання стратегії широкого
продукування інновацій. В якості напрямів ре�
алізації стратегії слід прийняти: інтенсивні
інвестиції в людські ресурси, використовувані
і плановані до використання в науці і техноло�
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гіях; розвиток системи дифузії інновацій; го�
ризонтальні і вертикальні переливи капіталів.

В якості інструментів реалізації стратегії
доцільні: маркетингово�орієнтовані технопарки;
інтеграція основних агентів розвитку повного цик�
лу інновацій (університетів, бізнесу, наукових ус�
танов та ін.); створення центрів наукової інформації,
що акумулюють права інтелектуальної власності на
комерційну та організаційну основи; включення
показників інноваційного розвитку в документи, що
регламентують стратегічну діяльність регіональних
органів влади і управління.

Для регіонів з невисоким рівнем продукуван�
ня інновацій, але "активних у виробництві інно�
ваційної продукції", доцільно використовувати
стратегію широкого впровадження інновацій
(широкої імітації). Основні напрями реалізації
стратегії: посилення і розширення взаємодії між
регіональними виробничими структурами; роз�
виток зв'язків із зарубіжними і інорегіональни�
ми виробничими та науково�дослідними орган�
ізаціями, інвестиційними інститутами [5].

У складі необхідних інструментів: інжинірин�
го�консалтингові центри, які здійснюють широкий
спектр науково�технічних послуг; впровадження
розробок та інноваційних проектів у виробницт�
во; інженерний супровід виробництва; надання до�
помоги підприємствам у складанні технологічних
карт та бізнес�планів; впровадження систем ме�
неджменту якості; інвестиційно�орієнтованих тех�
нопарків, що забезпечують зв'язок регіональних
виробничих та інших структур з потенційними за�
рубіжними інвесторами; створення в органах вла�
ди і управління підрозділів, відповідальних за ком�
плексний науково�технічний, виробничий, освітній
розвиток регіону; створення інформаційної інфра�
структури, в тому числі підвідомчої органам вла�
ди і управління, що дозволяє розробникам, інвес�
торам, промисловим підприємствам отримувати
інформацію один про одного.

Для регіонів, що відстають в інноваційному роз�
витку, найбільш доцільною є стратегія точкового
впровадження інновацій (точкової імітації). Основ�
ними напрямами реалізації стратегії є: формування
точок зростання в регіонах на базі тих підприємств
або їх комплексів, які є найбільш розвиненими в ре�
гіоні; підвищення інноваційної сприйнятливості
органів влади і управління, бізнес�структур, населен�
ня регіонів; вертикальна інтеграція підприємств тра�
диційних галузей, створення галузевих і сектораль�
них виробничих комплексів; горизонтальна і верти�
кальна інтеграція з інорегіональними бізнес�струк�
турами; залучення зарубіжних інвесторів [4].

Інструментарій реалізації стратегії: подат�
кове стимулювання корпоративних НДДКР
підприємств, які їх фактично здійснюють; ство�

рення підрозділів в органах влади і управлін�
ня, відповідальних за комплексний виробничий,
інноваційний, освітній розвиток; створення
інформаційно�аналітичних центрів за участю
органів влади та управління, зарубіжних і іно�
регіональних бізнес�структур, об'єднань під�
приємців державного рівня; надання макси�
мально широкої інформації про потенційні точ�
ки зростання в галузях і муніципальних утво�
реннях регіонів у загальнодоступних джерелах.

Особливістю розвитку регіональних со�
ціально�економічних систем (РСЕС) у даний час
є формування та реалізація стратегічних цілей
розвитку, що визначають образ майбутнього її
стану. Інноваційна економіка — це економіка, що
базується на використанні ефективних нових тех�
нологічних розробок інноваційно�ресурсного по�

Таблиця 1. Характеристика властивостей
регіональної інноваційної підсистеми (РІП)
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тенціалу території та їх практичному застосу�
ванні. З позиції відкритої системи, інноваційна
економіка — це економіка, здатна до постійного
оновлення продукції (послуг) за рахунок впро�
вадження інновацій, легко адаптується до мінли�
вих внутрішніх і зовнішніх умов. На нашу думку,
інноваційна економіка є стратегічним цільовим
орієнтиром розвитку РСЕС в процесі переходу
від ресурсно�сировинної до інноваційної моделі
розвитку.

У процесі аналізу діяльності РСЕС виділені
наступні фактори розвитку: стратегічні пріори�
тети розвитку регіону, інвестиційна приваб�
ливість, інновації, інноваційне підприємництво,
ступінь розвитку малого та середнього бізнесу,
імідж регіону, використання бенчмаркінгу. Су�
купність дії цих факторів визначає вектор руху
в розвитку РСЕС в інноваційній економіці [2].

Складність і взаємозв'язок елементів, складо�
вих як РСЕС в цілому, так і її інноваційної підси�
стеми, визначають необхідність управління ними.
Механізм управління інноваційною підсистемою
включає в себе наступні взаємопов'язані складові:
організаційну модель взаємодії; інфраструктур�
ну складову, що включає елементи, сприяючі
інноваційній діяльності: державно�приватне
партнерство, бізнес�ангели, бізнес�інкубатори,

Торгово�промислова палата, фірми�трансфери
технологій, венчурні фонди, фонд підтримки
інновацій, НДІ, вузи, КБ, що забезпечують підси�
стему; ресурсну підсистему; функціональну
підсистему; організаційну підсистему [1].

Інноваційна підсистема розглядається як
елемент РСЕС. Оскільки інноваційна підсисте�
ма входить до складу РСЕС, її ефективна діяль�
ність безпосередньо впливає на зміни якісних і
кількісних характеристик інших її підсистем.
Інноваційній підсистемі притаманні власти�
вості самої системи: стійкість, безпека, поділь�
ність, гнучкість, мобільність, адаптивність,
емерджентність. Проте має місце відміна форм
прояву властивостей інноваційної підсистеми
від властивостей системи в цілому (табл. 1).

Пріоритетне місце в стратегії розвитку регі�
ону займають ефективне використання обмеже�
них ресурсів, розвиток людського потенціалу,
залучення інвестицій, розробка нових продуктів,
ідей, формування якості життя населення та збе�
реження здоров'я нації. У ході аналізу виявлено
недоліки щодо виконання регіональних цільових
програм, спрямованих на реалізацію пріоритет�
них напрямів розвитку: відсутність узгодженості;
слабке використання позабюджетних джерел;
відсутність координуючого центру.

Таблиця 2. Напрями реформування інноваційних процесів у регіоні
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Важливим фактором, що формує конкурен�

тоспроможність регіону і припливу інвестицій,
є його інвестиційна привабливість.

Незважаючи на певні досягнення у форму�
ванні інвестиційної привабливості регіону, існу�
ють і певні проблеми, пов'язані із залученням
інвестицій у розвиток виробничої інфраструк�
тури, зокрема, в оновлення основних фондів.

Проблеми і тенденції, що перешкоджають
інноваційному розвитку, та шляхи їх вирішен�
ня показані в таблиці 2.

Етапи реалізації інноваційної діяльності: фор�
мування інноваційної ідеї; проведення пошуко�
вих і прикладних НДР; розробка інноваційних
проектів, інноваційних програм; формування
єдиного керівництва, централізованого за функ�
ціями стратегічного планування, фінансування,
моніторингу, координації, правового забезпечен�
ня; просування інноваційних програм за допомо�
гою організації інноваційної діяльності; моніто�
ринг інноваційної діяльності в регіоні.

ВИСНОВОК
Систематизація основних причин, що пере�

шкоджають інноваційному розвитку регіону,
свідчить про необхідність розробки ефективно�
го механізму управління інноваційною діяльні�
стю в РСЕС, який реалізував би всі переваги
інноваційної економіки і сприяв би її розвитку.
Важливим елементом такого механізму є орган�
ізаційна модель взаємодії управлінських струк�
тур щодо забезпечення інноваційного розвитку.
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